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WSTĘP  

1. Tytuł  

Memorandum Informacyjne Etno Cafe S.A.  

 

2. Nazwa (firma) i siedziba Emitenta 

Nazwa (firma): Etno Cafe Spółka Akcyjna 

Siedziba: Wrocław 

  

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

zamieszkania) sprzedającego 

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

 

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

papierów wartościowych oferowanych w trybie Oferty Publicznej 

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

zwykłe na okaziciela Emitenta Serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda w łącznej liczbie 12.820  sztuk. 

 

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

(gwarantującego), ze wskazaniem zabezpieczenia 

Nie dotyczy - w związku z Ofertą Publiczną ani z Akcjami Serii D nie zostały ustanowione żadne 

zabezpieczenia ani udzielone żadne gwarancje. 

 

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

termin udostępnienia ceny do publicznej wiadomości 

Cena Emisyjna Akcji Oferowanych ustalona została Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 

4/08/NWZ/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku i wynosi 390,00 zł za jedną akcję. 

 

7. Stwierdzenie, że oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie 

na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, jak 

również że Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem 

zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie 

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

zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym oraz że Memorandum Informacyjne jest w zakresie 

Oferty Publicznej jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach Serii D, 

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

może być prowadzona na podstawie Memorandum Informacyjnego 

Zgodnie z art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta 

na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ceny emisyjnej oferowanych papierów wartościowych z dnia 

jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1.000.000 euro i mniej niż 2.500.000 euro (wraz z wpływami, które 

emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w 

okresie poprzednich 12 miesięcy), nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu 

emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 41 Ustawy 

o Ofercie. 

Oferta Publiczna spełnia powyższe warunki, a Memorandum Informacyjne jest sporządzone i udostępnione 

zgodnie ze wskazanym powyżej przepisem. 

 

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

subemitentów 

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

w Warszawie. 

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy 

o subemisję usługową ani subemisję inwestycyjną. 

 

10. Data ważności Memorandum Informacyjnego oraz data, do której 

informacje aktualizujące Memorandum Informacyjne zostały uwzględnione 

w jego treści 

Memorandum Informacyjne zostało udostępnione do publicznej wiadomości w dniu 6 sierpnia 2018 roku 

i zawiera dane aktualizujące jego treść na dzień roboczy poprzedzający dzień udostępnienia Memorandum, 

to jest na dzień 3 sierpnia 2018 roku. Termin ważności Memorandum rozpoczyna się z chwilą jego publikacji 

i kończy się z dniem przydziału Akcji Serii D. 

W przypadku odstąpienia przez Emitenta od przeprowadzenia Oferty Publicznej ważność Memorandum 

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

jaki zostało udostępnione do publicznej wiadomości, to jest na stronach internetowych Emitenta 

www.etnocafe.pl oraz www.etnocafegroup.com i Oferującego www.dmcp.com.pl  

 

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

okresie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie Emitent jest obowiązany do udostępnia do publicznej wiadomości 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim 

informacji, w formie Aneksu do Memorandum Informacyjnego oraz w sposób, w jaki zostało udostępnione 

Memorandum Informacyjne, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub 

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

Memorandum Informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym 

udostępnieniu - do dnia wygaśnięcia ważności Memorandum. 

Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Ofercie informację powodującą zmianę treści udostępnionego do 

publicznej wiadomości Memorandum Informacyjnego lub Aneksów do Memorandum Informacyjnego w 

zakresie organizacji lub prowadzenia Oferty Publicznej, niemającą wpływu na ocenę Akcji Serii D Emitent 

może udostępnić do publicznej wiadomości w formie Komunikatu Aktualizującego, w sposób, w jaki zostało 

udostępnione Memorandum Informacyjne. 

http://www.etnocafe.pl/
http://www.etnocafegroup.com/
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Aneksy do Memorandum Informacyjnego i Komunikaty Aktualizujące będą publikowane na stronach 

internetowych Emitenta:  www.etnocafe.pl, www.etnocafegroup.com i Oferującego: www.dmcp.com.pl . 
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1.  CZYNNIKI RYZYKA 

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

papierów wartościowych objętych Memorandum Informacyjnym. Czynniki ryzyka dotyczą zjawisk oraz 

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

oddziaływać negatywnie na poziom opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Przyszłe zdarzenia związane ze zmaterializowaniem się poszczególnych czynników ryzyka mogą 

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

majątkową oraz perspektywy rozwoju, co z kolei może mieć negatywny wpływ na cenę akcji Emitenta. Kurs 

akcji może zniżkować w efekcie wystąpienia ryzyk poniżej opisanych oraz w wyniku wystąpienia innych 

czynników. W wyniku takich zdarzeń inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków 

finansowych. Wedle aktualnej wiedzy poniżej opisane ryzyka mogą istotnie wpłynąć na sytuację 

gospodarczą, finansową i majątkową oraz perspektywy rozwoju Spółki. Należy mieć świadomość, że ryzyka 

opisane poniżej nie są jedynymi ryzykami, na jakie narażona jest Spółka. Spółka przedstawiła tylko te 

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

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

powyżej. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się 

prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich istotności. 

 

1.1.  Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

1.1.1. Ryzyko potencjalnych roszczeń konsumentów  

Profil działalności Emitenta stwarza potencjalnie ryzyko związane z ewentualnymi roszczeniami 

konsumentów, głównie co do jakości świadczonych usług. Osoby kwestionujące jakość posiłków i napojów 

jak również standard usług mogą dochodzić swoich praw i oczekiwać odszkodowania za spowodowane 

szkody. Ewentualne roszczenia mogą dotyczyć jednego lub wielu lokali, których Emitent prowadzi 

działalność. Niezależnie od ilości zdarzeń pojawienie się zarzutów w stosunku do Spółki może negatywnie 

wpłynąć na ocenę i wizerunek sieci, co w konsekwencji może skutkować obniżeniem przychodów Spółki.  

W celu ograniczenia tego czynnika ryzyka, Emitent wprowadza standardy które maja na celu utrzymanie 

wysokiej jakości świadczonych usług. 

1.1.2.  Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu    

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego w strukturze akcjonariatu Emitenta występuje 

2 istotnych akcjonariuszy. Zarząd Spółki natomiast składa się z osób reprezentujących głównych 

akcjonariuszy. Główni akcjonariusze posiadają łącznie 100.000 akcji Spółki i tyle samo głosów na Walnym 

Zgromadzeniu stanowiących 100% udział w kapitale zakładowym Spółki oraz głosach na Walnym 

Zgromadzeniu. Znaczący udział w ogólnej liczbie głosów oraz fakt pełnienia przez nich funkcji w organach 

Emitenta, pozostawia tym akcjonariuszom możliwość sprawowania faktycznej kontroli nad decyzjami 

podejmowanymi w Spółce i ogranicza wpływ nowych akcjonariuszy. 

Nie można wykluczyć ryzyka, że interesy i działania głównych akcjonariuszy nie będą w pełni zbieżne z 

interesami akcjonariuszy mniejszościowych, w szczególności nie można wykluczyć ryzyka, że główni 

akcjonariusze podejmą decyzję o zmianie strategii Emitenta. 

1.1.3. Ryzyko związane z trudnościami w zatrudnieniu pracowników 

Obecna sytuacja na rynku pracy w sektorze gastronomicznym pokazuje, iż istnieje ryzyko związane z 

trudnościami zatrudnienia personelu do prowadzenia lokalu. Spółka stara się w dużym stopniu ograniczyć to 

ryzyko poprzez: 

- budowanie employer branding w tym poprzez programy szkoleniowe i udział w największych eventach 

kawowych na świecie (np. World of Coffee), 
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- budowanie wizerunku marki Etno Cafe jako miejsca pracy którym warto się szczycić (nagrody branżowe 

w tym Food Awards oraz Swees&Coffee),  

- wykorzystanie pozycji marki Etno Cafe do zachęcania pracowników gastronomii do pracy dla Emitenta 

(pracodawca pierwszego wyboru dla tych, którzy w gastronomii pracują). 

Nie można jednak wykluczyć wystąpienia tego ryzyka, co może skutkować między innymi zwiększeniem 

kosztów działalności. 

1.1.4. Ryzyko związane z brakiem dodatkowego finansowania   

Utrzymanie odpowiedniej skali działalności Spółki wymaga zapewnienia środków zewnętrznych w 

odpowiedniej wartości. Emitent posiada zdywersyfikowane źródła finansowania, niemniej jednak wystąpienie 

w przyszłości problemów z pozyskaniem finansowania może negatywnie wpłynąć na realizację strategii 

Spółki. Wzrost kosztów finansowania, przy jednoczesnym braku możliwości ich zrekompensowania poprzez 

zwiększenie uzyskiwanej stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału może negatywnie wpłynąć na 

uzyskiwane wyniki finansowe. 

Emitent przeciwdziała tym zagrożeniom poprzez zmniejszanie relatywnego udziału zobowiązań w pasywach 

bilansu Spółki w drodze kolejnych emisji akcji.  

1.1.5. Ryzyko związane z trudnościami w zapewnieniu oraz wyborem odpowiedniej 
lokalizacji lokali 

Jednym z najbardziej kluczowych czynników wpływających na rentowność Emitenta jest dobór odpowiedniej 

lokalizacji dla lokali. Spółka pozyskuje lokale w najbardziej atrakcyjnych miejscach w centrach miast i 

centrach handlowych. W naturalny sposób o dobre lokalizacje Spółka rywalizuje z innymi sieciami lub 

podmiotami prywatnymi. Proces pozyskiwania dobrej lokalizacji może być długofalowy bez gwarancji 

sukcesu w ostatniej fazie procesu. Nie można też w sposób jednoznaczny określić, iż dobra lokalizacja 

będzie przez cały czas rentowna. ponieważ istnieje ryzyko zmiany przepisów, ryzyko zmiany warunków 

umowy najmu lub obniżenia atrakcyjności położenia ze względu np.. na zmianę sąsiedztwa. Spółka na 

bieżąco monitoruje rentowność każdej lokalizacji w celu ograniczenia ewentualnego spadku rentowności 

oraz wykorzystuje pozycję marki (np. nagrody Coffee Retaliler of the Year) do zdobywania atrakcyjnych 

lokalizacji.  

1.1.6. Ryzyko potencjalnych roszczeń sądowych   

Sprawy sądowe dotyczyć mogą Spółki na mocy prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego oraz 

prawa pracy. Spółka może występować zarówno jako strona pozywająca, jak i pozwana. Ryzyko 

ewentualnych spraw sądowych w zakresie prowadzonej działalności, oprócz możliwych przy prowadzeniu 

każdej działalności gospodarczej, w przypadku Spółki dotyczyć może przede wszystkim roszczeń 

dotyczących sporów, wynikających z umów najmu lokali, postępowania odwoławczego w stosunku do 

instytucji kontrolnych uprawionych do nadzoru nad działalnością gastronomiczną, sporów w relacji 

pracodawca - pracownik. Przestrzeganie prawa oraz wewnętrznych standardów i kultury organizacji 

obowiązującej w Spółce gwarantuje unikanie roszczeń sądowych. 

1.1.7. Ryzyko związane z możliwością niezrealizowania strategii polegającej na rozwoju sieci 
Etno Cafe 

Głównym celem rozwoju Emitenta jest rozwój trzech równoległych „nóg” biznesowych:  

- produkcji i sprzedaży kawy ziarnistej,  

- produkcji i sprzedaży Cold Brew oraz  

- rozwoju sieci kawiarni, poprzez pozyskanie nowych i atrakcyjnych lokalizacji dla lokali. 

Lokalizacje, które Emitent planuje pozyskać zgodnie ze strategią rozwoju muszą spełniać pewne 

szczegółowe założenia co do ich usytuowania, powierzchni użytkowej oraz konkurencji sąsiadującej z 

potencjalnym lokalem Emitenta. Ryzyko braku możliwości pozyskania przez Emitenta odpowiednich 
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lokalizacji w założonym czasie oraz konieczność zamykania lokali nierentownych może w sposób znaczący 

wpłynąć na opóźnienia związane z zaplanowaną strategią rozwoju.  

W zakresie produkcji i sprzedaży kawy teoretycznie mogący się pojawiać negatywny trend konsumencki 

może wpłynąć na zmiany terminów realizacji celów wyznaczonych w strategii.  

W zakresie Cold Brew głównym czynnikiem ryzyka jest wolniejsze od zakładanego tempo edukacji rynku i 

konsumentów w zakresie nowego produktu i jego walorów jakim jest Cold Brew. Może to negatywnie 

wpływać na tempo osiąganych wyników sprzedaży a co za tym idzie rentowność w okresie prognozy. 

Niezrealizowanie strategii rozwoju może z kolei negatywnie wpłynąć na osiągnięcie przez Emitenta 

zakładanego poziomu przychodów oraz poziomu zysków.  

W celu ograniczenia ryzyka Spółka: 

- Dywersyfikuje klientów realizując sprzedaż w wolumenie 3 do 600kg/miesiąc per klient. Obecnie stale 

poszerzając bazę klientów ma ich w segmencie B2B ok 500 miesięcznie.  

- Dywersyfikuje dystrybutorów Cold Brew w kraju a także przygotowuje się do ofertacji rynków 

zagranicznych gdzie Cold Brew ma już swoją ustabilizowaną pozycję na rynku napoi funkcjonalnych i life 

style-owych.  

- Stale monitoruje rynek nieruchomości w centrach miast oraz w nowopowstających centrach handlowych, 

a przy wyborze nowych lokalizacji przeprowadza głęboką analizę i ocenę atrakcyjności danego miejsca, a 

po przeprowadzeniu tej weryfikacji rozpoczyna proces negocjacji warunków umowy najmu. 

1.1.8. Ryzyko wzrostu kosztów działalności Emitenta 

Wpływ na wyniki finansowe Etno Cafe ma szereg czynników niezależnych od Spółki, w tym mających istotny 

wpływ na jej koszty działalności. Do czynników tych można zaliczyć między innymi wzrost płac oraz zmiany 

cen nabywanych przez Spółkę towarów na przykład związanych z wahaniami cen giełdowych kawy. Jeżeli 

takiemu przyrostowi kosztów nie będzie towarzyszył jednoczesny wzrost przychodów, istnieje ryzyko 

pogorszenia rentowności osiąganej w ramach działalności Spółki. 

1.1.9. Ryzyko związane z ujemnymi kapitałami własnymi Emitenta 

Bilans Emitenta na koniec roku obrotowego 2017 wykazuje ujemny kapitał własny w kwocie -227,6 tys. zł 

(suma bilansowa wynosi 9.543,3 tys. zł). W ujęciu skonsolidowanym jest to -4.233,4 tys. zł (przy sumie 

bilansowej 23.349,5 tys. zł). Ten stan oznacza, że działalność zarówno Emitenta jak i Grupy Kapitałowej jest 

finansowana wyłącznie kapitałem obcym - zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych 

obligacji. Stan ten uległ poprawie w roku 2018, w wyniku pozyskania środków w kwocie 5,7 mln zł w drodze 

niepublicznych emisji akcji serii B i C przeprowadzonych w czerwcu i lipcu. Wolą Emitenta jest dalsze 

zwiększanie kapitału własnego w drodze emisji kolejnych serii akcji, ale Inwestorzy powinni mieć na uwadze 

istnienie ryzyka znacznego zadłużenia. 

 

1.2.  Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi 

działalność 

1.2.1. Ryzyko związane z działalnością konkurencji 

Na rynku działalności Emitenta istnieje systemowe ryzyko pojawienia się innych podmiotów oferujących 

produkty i usługi zbliżone do tych oferowanych przez Emitenta. Ponadto może wystąpić nasilenie 

konkurencji w sektorze ze strony już istniejących uczestników rynku. Czynniki te mogą negatywnie wpłynąć 

na działalność Emitenta, spowodować utratę części klientów jak również ograniczyć jego rozwój.  

Emitent ogranicza przedmiotowe ryzyko poprzez stałe podnoszenie jakości oferowanych produktów i usług, 

dywersyfikację działalności, wdrożenie innowacji i dążenie do ciągłego rozwoju własnej działalności a 

dowodem skuteczności tego są otrzymane nagrody konsumenckie oraz branżowe.  
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1.2.2. Ryzyko niekorzystnej polityki podatkowej 

Nieprzejrzystość i zmienność polskiego systemu podatkowego, wynikająca ze zmian przepisów i niespójnych 

interpretacji prawa podatkowego, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne 

przepisy sankcyjne mogą przekładać się na wzrost niepewności 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.  

Obok wysokości obciążeń fiskalnych ważnym elementem systemu podatkowego jest okres, po jakim 

zachodzi przedawnienie zobowiązania podatkowego. Ma on związek z możliwością weryfikacji poprawności 

naliczenia zobowiązań podatkowych za dany okres, a w przypadku naruszeń wpływa na możliwość 

stwierdzenia natychmiastowej wykonalności decyzji organów podatkowych. Obecnie organy skarbowe mogą 

kontrolować deklaracje podatkowe przez okres pięciu lat od końca roku, w którym minął termin płatności 

podatku. 

Sytuacja, w której organy podatkowe przyjmą odmienną podstawę prawną niż interpretacja przepisów 

podatkowych dokonana przez Spółkę, może w sposób istotny negatywnie wpłynąć na jej sytuację 

podatkową, a co z tym idzie  - na osiągane wyniki finansowe i możliwości rozwoju działalności. 

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów 

podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać 

działanie Emitenta do występujących zmian. 

1.2.3. Ryzyko związane z sytuacją na rynku finansowym 

Do czynników mogących negatywnie wpłynąć na działalność Spółki należy zaliczyć politykę sektora 

bankowego. W związku z planami zwiększenia skali działalności nie można wykluczyć, że Emitent będzie 

korzystał z finansowania bankowego. Zaostrzanie polityki kredytowej może wpłynąć negatywnie na plany 

rozwoju oraz na płynność finansową Spółki.  

Sytuacja na rynkach finansowych może też mieć wpływ na możliwość wykorzystania innych niż kredyty 

bankowe  źródeł finansowania. Sytuacja ta uzależniona jest od wielu zmiennych w czasie czynników, co 

powoduje możliwość jej pogorszenia. W rezultacie nie ma pewności, że Emitent znajdzie inwestorów, którzy 

będą skłonni przekazać mu  kapitał na dalszy rozwój. 

1.2.4. Ryzyko zmiany przepisów prawnych i ich interpretacji 

W Polsce następują dość częste zmiany przepisów prawnych regulujących zasady działalności 

gospodarczej, w szczególności dotyczy to ograniczeń w zakazie handlu,  przepisów podatkowych oraz 

zasad ich interpretacji. Ostatnie, nowe regulacje które są niekorzystne dla działalności Emitenta w sektorze 

sieci kawiarni i możliwości ich funkcjonowania w niedzielę mogą w konsekwencji przełożyć się w sposób 

bezpośredni lub pośredni na pogorszenie wyników ekonomicznych Emitenta, w szczególności przyczynić się 

do podniesienia poziomu kosztów działalności samego Emitenta (proporcjonalny wzrost poziomu obciążeń 

czynszowych skorelowany z mniejszymi przychodami). Zmiany te mogą także spowolnić rozwój inwestycji. 

Emitent zapobiega w/w ryzykom poprzez koncentrację na otwarciach lokali poza centrami handlowymi które 

objęte są zakazem handlu w niedzielę. Dodatkowo w zakresie obecnych lokalizacji w centach handlowych 

podejmuje kroki zmierzające do obniżenia wartości czynszu najmu lub uzależnienia go od obrotu danego 

lokalu.  

Wprowadzenie nowych regulacji prawnych oraz często niejasne i nieprecyzyjne formułowanie nowych 

przepisów, powoduje niepewność jego odbiorców, a w konsekwencji może doprowadzić do wstrzymania lub 

ograniczenia działalności w tym zakresie. Negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta może mieć 

również ewentualne nałożenie kar związanych z niedostosowaniem się do przepisów prawnych lub 

odmienną ich interpretacją.  

Zmiana regulacji prawnych, oprócz ryzyk wskazanych powyżej, stanowi jednocześnie szansę dla 

zwiększonego rozwoju Emitenta, gdyż pozwoli zaoferować rozwiązania wychodzące naprzeciw 

oczekiwaniom przepisów, wspierające w tym zakresie klientów Emitenta. Dużą szansę w ramach tych zmian 

Emitent widzi w rozwoju sprzedaży w kanale e-commerce.  Duże znaczenie dla zarządzania ryzykiem mają 
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też pozytywne zmiany prawne jak np. program 500+ który zwiększając zasobność portfeli klientów powoduje 

większą skłonność do wyborów marek premium którą jest Etno Cafe we wszystkich segmentach 

działalności.  

1.2.5. Ryzyko wahań stóp procentowych 

Obecnie Emitent nie posiada kredytów oprocentowanych stopą zmienną, jednak nie można wykluczyć, że w 

przyszłości będzie korzystał z takich kredytów. Wówczas byłby narażony na wahania stóp procentowych, 

które uzależnione są od wielu czynników pozostających poza kontrolą Spółki, w tym m.in. rządowej polityki 

monetarnej, warunków gospodarczych i politycznych panujących w kraju i na świecie. Zmiany stóp 

procentowych mogą wpłynąć na obsługę finansowania wynikającego z zaciągniętych kredytów oraz na 

osiągane rentowności. 

1.2.6.  Ryzyko siły wyższej i zdarzeń nieprzewidzianych 

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

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

na rynku finansowym, co może negatywnie wpłynąć na finansową efektywność przedsięwzięć realizowanych 

przez  Emitenta. 

 

1.3.  Czynniki ryzyka związane z Ofertą Publiczną i warunkami obejmowania 

Akcji Serii D 

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

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

przepisów prawa w związku z ofertą publiczną lub subskrypcją dokonywaną na podstawie tej oferty przez 

Emitenta, lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie i subskrypcji albo uzasadnionego podejrzenia, że 

takie naruszenie może nastąpić, KNF, z zastrzeżeniem art. 19, może: 

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

okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

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

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

publiczną, lub subskrypcją. 

W związku z jedną ofertą publiczną lub subskrypcją, KNF może zastosować wskazane powyżej środki 

wielokrotnie.  

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

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

5.000.000 zł. 

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

przypadku gdy: 

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

znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów, 

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

3)  działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to 

naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle 

przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub 

4)  status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów 

istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą 

istotny wpływ na ich ocenę. 
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Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 18 Ustawy o Ofercie 

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

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

W szczególności w przypadku, gdy Emitent prowadzi akcję promocyjną z naruszeniem przepisów o 

zasadach prowadzenia takiej akcji zawartych w art. 53 ust. 3 - 7 Ustawy o Ofercie KNF może: 

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

niż 10 dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych nieprawidłowości lub 

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

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

lub reklamowych narusza przepisy prawa, lub 

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

wskazując naruszenia prawa. 

oraz nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł. 

W związku z udostępnianiem określonych informacji KNF może wielokrotnie zastosować środek 

przewidziany w pkt 2 i 3 powyżej. 

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

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

5.000.000 zł. 

1.3.2. Ryzyko niedojścia Oferty Publicznej do skutku 

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

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

opisanymi w Rozdziale 3 pkt 11 Memorandum - zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji Serii D bez 

odsetek i odszkodowań.  

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

1)  nie zostanie subskrybowana żadna Akcja Serii D, 

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

drodze emisji Akcji Serii D Emitent nie złoży w sądzie wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału 

zakładowego, albo 

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

emisji Akcji Serii D. 

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

jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

1.3.3. Ryzyko związane z odgraniczeniem praw Inwestora do dysponowania Akcjami Serii D 
objętymi w Ofercie Publicznej 

Zgodnie z opisanymi punkcie 3.11.3. Memorandum (Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz 

termin związania zapisem) zasadami składania zapisów na Akcje Serii D warunkiem dokonania przydziału 

Akcji Serii D Inwestorowi jest zawarcie z Inwestorem Porozumienia dodatkowego do Zapisu na Akcje Serii D. 

Zgodnie z treścią tego Porozumienia Inwestor, po upływie 36 miesięcy od dnia złożenia Zapisu Na Akcje 

będzie uprawniony do żądania od Spółki odkupienia wszystkich Akcji Serii D po cenie równej 130% Ceny 

Emisyjnej. Uprawnienie to wygaśnie w przypadku, gdy akcje Emitenta będą notowane na rynku 

zorganizowanym przez co najmniej 12 miesięcy, a ich średni kurs w tym okresie będzie nie niższy niż 130% 

Ceny Emisyjnej. Porozumienie ustanawia także obowiązujący przez okres 36 miesięcy lub do dnia 

wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym lub do dnia ustalenia dnia pierwszego 

notowania w alternatywnym systemie obrotu zakaz zbywania i obciążania Akcji Serii D oraz zobowiązuje 

Inwestora do udzielenia Cafeway sp. z o.o. nieodwołalnego przez okres 6 miesięcy od dnia dokonania 

ZAPISU NA AKCJE pełnomocnictwa do udziału w WZ Spółki i wykonywania prawa głosu. 
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Drugim warunkiem dokonania przydziału Akcji Serii D jest oraz udzielenie spółce Cafeway sp. z o.o. 

pełnomocnictwa do: 

- wykonywania w imieniu Inwestora praw do udziału i głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki, 

- zawarcia w imieniu Inwestora Umowy ograniczającej rozporządzanie Akcjami Serii D 

Umowa ograniczająca rozporządzanie Akcjami Serii D jest zawierana z dwoma akcjonariuszami Emitenta - 

Cafeway sp. z o.o. i Cafeway Investors S.A. - posiadającymi na dzień udostępnienia Memorandum 100% 

akcji. Przedmiotem umowy jest zakaz zbywania przez Inwestora Akcji Serii D bez zgody Spółki obowiązujący 

przez okres 36 miesięcy lub do dnia wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym lub do 

dnia ustalenia dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu. Umowa określa też 

obowiązujące w tym samym terminie „prawo pociągnięcia do zbycia”, czyli obowiązek zbycia przez 

Inwestora Akcji Serii D wskazanemu podmiotowi.  

Inwestor powinien rozważyć ryzyko związane z uzależnieniem możliwości zbycia posiadanych Akcji Serii D 

od zgody Emitenta, czyli z ograniczeniem ich płynności oraz z pozbawieniem go praw korporacyjnych na 

okres 6 miesięcy. 
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2.  OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W 

MEMORANDUM 

2.1. Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone 

w Memorandum Informacyjnym 

Za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych w Memorandum Informacyjnym 

odpowiedzialni są: 

1. Emitent - Etno Cafe S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie 

informacje zamieszczone w Memorandum Informacyjnym. 

2. Oferujący - Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie. Oferujący ponosi 

odpowiedzialność za wszystkie informacje zawarte w Rozdziale 3. Memorandum Informacyjnego „Dane o 

emisji”. 

 
 

2.2. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w 

Memorandum Informacyjnym 

2.2.1. Oświadczenie Emitenta 
 

Działając w imieniu Emitenta - Etno Cafe S.A. z siedzibą we Wrocławiu - niniejszym oświadczamy, że 

zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje 

zawarte w niniejszym Memorandum Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i 

że w Memorandum nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

Tomasz Nietubyć - Prezes Zarządu    Łukasz Mrowiński - Członek Zarządu 

Wrocław, dnia 6 sierpnia 2018 roku 

 

2.2.2. Oświadczenie Oferującego 

 

Działając w imieniu Oferującego - Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie - 

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

zapewnić taki stan, informacje zawarte w Rozdziale 3. niniejszego Memorandum Informacyjnym są 

prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich 

znaczenie.  

 

Andrzej Przewoźnik - Prezes Zarządu    Jacek Lis - Wiceprezes Zarządu 

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2018 roku 
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3. DANE O EMISJI 

3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych 

papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, 

wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów wartościowych 

oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

3.1.1.  Rodzaj, liczba i wartość 

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

1,00 zł każda, Serii D w łącznej liczbie 12.820 o łącznej wartości nominalnej 12.820,00 zł. 

3.1.2. Rodzaje uprzywilejowania  

Akcje Serii D nie będą w żaden sposób uprzywilejowane. 

3.1.3. Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych 

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

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

3.1.3.2. Umowne ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji  

Umowne ograniczenia co do przenoszenia praw z Akcji Serii D będą zawarte w Porozumieniu dodatkowym 

do Zapisu na Akcje Serii D, którego zawarcie jest warunkiem dokonania przydziału Akcji Serii D.  

Zgodnie z treścią tego Porozumienia Inwestor, po upływie 36 miesięcy od dnia złożenia Zapisu Na Akcje 

będzie uprawniony do żądania od Spółki odkupienia wszystkich Akcji Serii D po cenie równej 130% Ceny 

Emisyjnej. Uprawnienie to wygaśnie w przypadku, gdy akcje Emitenta będą notowane na rynku 

zorganizowanym przez co najmniej 12 miesięcy, a ich średni kurs w tym okresie będzie nie niższy niż 130% 

Ceny Emisyjnej. Porozumienie ustanawia także obowiązujący przez okres 36 miesięcy lub do dnia 

wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym lub do dnia ustalenia dnia pierwszego 

notowania w alternatywnym systemie obrotu zakaz zbywania i obciążania Akcji Serii D oraz zobowiązuje 

Inwestora do udzielenia Cafeway sp. z o.o. nieodwołalnego przez okres 6 miesięcy od dnia dokonania 

Zapisu Na Akcje pełnomocnictwa do udziału w WZ Spółki i wykonywania prawa głosu. 

Drugim warunkiem dokonania przydziału Akcji Serii D jest oraz udzielenie spółce Cafeway sp. z o.o. 

pełnomocnictwa do: 

- wykonywania w imieniu Inwestora praw do udziału i głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki, 

- zawarcia w imieniu Inwestora Umowy ograniczającej rozporządzanie Akcjami Serii D. 

Umowa ograniczająca rozporządzanie Akcjami Serii D jest zawierana z dwoma akcjonariuszami Emitenta - 

Cafeway sp. z o.o. i Cafeway Investors S.A. - posiadającymi na dzień udostępnienia Memorandum 100% 

akcji. Przedmiotem umowy jest zakaz zbywania przez Inwestora Akcji Serii D bez zgody Spółki obowiązujący 

przez okres 36 miesięcy lub do dnia wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym lub do 

dnia ustalenia dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu. Umowa określa też 

obowiązujące w tym samym terminie „prawo pociągnięcia do zbycia”, czyli obowiązek zbycia przez 

Inwestora Akcji Serii D wskazanemu podmiotowi.  

Treść wszystkich wskazanych wyżej dokumentów zawarta jest w punkcie 3.11.3. Memorandum (Zasady, 

miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem) 
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3.1.3.3.  Ograniczenia swobody obrotu określone w Rozporządzeniu MAR 

Od chwili złożenia wniosku o dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym lub wniosku o 

wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu obrót akcjami Emitenta będzie 

podlegać ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu MAR. 

Art. 14 MAR wprowadza bezwzględny zakaz wykorzystywania informacji poufnych, które - w myśl art. 8 MAR 

- ma w szczególności miejsce, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje 

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

pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie 

anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w 

przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również 

uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej. Ten sam przepis zabrania ujawniania informacji poufnej. 

Na podstawie art.19 ust. 11 MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25 

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

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

pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni 

kalendarzowych przed ogłoszeniem rocznego lub śródrocznego raportu okresowego, który Emitent ma 

obowiązek podać do wiadomości publicznej. 

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

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

akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi 

instrumentów finansowych; Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni 

robocze po dniu transakcji. 

Za naruszenie przepisów MAR grożą  sankcje administracyjne, które zostały wprowadzone do prawa 

krajowego zgodnie z art. 30 MAR. W szczególności są one następujące: 

Zgodnie z art. 174  Ustawy o Obrocie na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 

MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub na rachunek osoby 

trzeciej, KNF może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2 072 800 zł 

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

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

wbrew przepisom Rozporządzenia MAR i innych obowiązujących w tym zakresie regulacji w postaci kary 

pieniężnej do wysokości 4.145.600 zł. 

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

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

karę pieniężną wynoszącą w przypadku osób fizycznych do 2 072 800 zł, a w przypadku innych podmiotów - 

do 4 145 600 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej 

przez podmiot w wyniku tych naruszeń,  zamiast kar w powyższych wysokościach KNF może nałożyć karę 

pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

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

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

ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 zł) w 

przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 

Rozporządzenia MAR, czyli narusza obowiązki związane z dostępem do informacji poufnych. W takim 

przypadku KNF może nałożyć także na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu Emitenta 

karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści 

osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku powyższych naruszeń zamiast kary, o której mowa 

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

straty. 

3.1.3.4.  Ograniczenia swobody obrotu określone w Ustawie o Ofercie 

W przypadku uzyskania przez Emitenta statusu spółki publicznej obrót jego akcjami będzie podlegać 

ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie.  

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie, każdy, kto: 
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- osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1
/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej,  

- posiadał, co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1
/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów 

w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 

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

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

jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz Spółkę w terminie 4 dni od dnia przeniesienia własności akcji 

bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o 

niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji 

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

transakcji. 

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

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

prawna zdarzenia prawnego lub pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. oraz w przypadku gdy prawa 

głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; (nie dotyczy to 

sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i 

deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do 

podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie). 

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

który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem 

instrumentów finansowych, które: 

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

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

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

skutków instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy instrumenty te są 

wykonywane przez rozliczenie pieniężne. 

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

-  dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, 

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

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

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

wykonywania głosów z akcji, 

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

do wykonywania prawa głosu, 

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

jako posiadacz odpowiednich instrumentów finansowych.  

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

spoczywają: 

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

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

publicznej, 

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

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

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

inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten 

sam podmiot, 

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

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

łącznie przez inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego 
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alternatywną spółką inwestycyjną oraz przez inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza 

terytorium Polski zarządzane przez ten sam podmiot; 

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

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

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

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

głosu na WZ albo przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę uprawniającą do wykonywania 

prawa głosu, 

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

wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących 

pisemnych dyspozycji, co do sposobu głosowania, 

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

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

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

czynności powodujące powstanie tych obowiązków oraz na podmiotach, które zawierają takie 

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

przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów. 

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

papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych. 

Obowiązki określone w szczególności w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają - na podstawie art. 87 ust. 2 - 

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

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

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

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

porozumienia, dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 

zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, a także w związku ze zmniejszeniem udziału 

strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów. 

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

przymusowego zbycia wszystkich posiadanych akcji w przypadku osiągnięcia przez jednego akcjonariusza 

(lub grupę powiązanych akcjonariuszy) 90% ogólnej liczby głosów na WZ. Reguluje to art. 82 Ustawy o 

Ofercie (przymusowy wykup). Zgodnie z nim akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub 

wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi 

stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego wspólnego nabywania akcji lub głosowania na WZ 

osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych 

akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Nabycie akcji w 

wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie 

wykupu. 

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

mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu 

umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o 

niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91 poz. 871 z późn. zm.). 

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

osiągnięciu lub przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów powoduje zgodnie z art. 89 ust. 1 

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

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

głosowania nad uchwałami walnego zgromadzenia. 

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

publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego 

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

progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69. Z kolei ust. 1 pkt 3 tego samego artykułu 

zakazuje wykonywania głosu z akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z 

naruszeniem zasad ustalania takiej ceny, określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie. 
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Przepis art. 75 ust. 3 pkt 1 Ustawy o Ofercie wyłącza akcje spółki, której akcje są wyłącznie przedmiotem 

obrotu w alternatywnym systemie obrotu spod obowiązku ogłaszania wezwań w trybie określonym w art. 72-

74 tejże ustawy. 

3.1.3.5.  Ograniczenia swobody obrotu określone w przepisach o ochronie konkurencji 

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

konkurencji, która nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny obrót grup kapitałowych, do których należą 

przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji przekroczył w poprzednim roku obrotowym równowartość 

50.000.000 euro na terenie Polski lub 1.000.000.000 euro na świecie.  

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

1)  połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 

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

całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 

3)  utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 

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

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

zgłoszenie przekroczył na terytorium Polski równowartość 10.000.000 euro. 

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

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

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

równowartości 10.000.000 euro. 

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

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

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

nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia oraz że instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z 

wyjątkiem prawa do dywidendy, lub wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości 

lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji. Prezes UOKiK na wniosek instytucji finansowej 

może przedłużyć, w drodze decyzji, termin, jeżeli instytucja ta udowodni, że odsprzedaż akcji lub udziałów 

nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący 

kontrolę, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy lub 

przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w 

sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego 

wszczęcia. 

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

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

od dokonania koncentracji. Prezes UOKiK wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub 

zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes UOKiK może w decyzji nałożyć na przedsiębiorcę 

lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji określone obowiązki lub przyjąć ich zobowiązanie 

do spełnienia określonych warunków. Ponadto Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę 

pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną 

w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo 

nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK 

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

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

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

rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 

przedsiębiorstw. Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy, jeżeli łączny światowy obrót wszystkich 

zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld EUR; oraz łączny obrót przypadający na 

Wspólnotę, każdego, z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln 

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

obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja, która 
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nie osiąga progów podanych wyżej, posiada wymiar wspólnotowy, w przypadku, gdy łączny światowy obrót 

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

państw członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln 

euro i w każdym z tych państw łączny obrót każdego, z co najmniej dwóch zainteresowanych 

przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln euro; oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego, z co 

najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba, że każde z 

zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających 

na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

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

ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Zgłoszenia można również 

dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji szczerą intencję zawarcia umowy lub, 

w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej 

oferty, pod warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze 

wspólnotowym. 

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

tej oceny Komisja uwzględnia: 

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

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

we Wspólnocie lub poza nią; 

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

dostępne dla dostawców i użytkowników, ich dostęp do zaopatrzenia lub rynków, wszelkie prawne lub 

inne bariery wejścia na rynek, trendy podaży i popytu w stosunku do właściwych dóbr i usług, interesy 

konsumentów pośrednich i końcowych oraz rozwój postępu technicznego i gospodarczego, pod 

warunkiem, że dokonuje się on z korzyścią dla konsumentów i nie stanowi przeszkody dla konkurencji.  

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

jego części, w szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za zgodną 

ze wspólnym rynkiem. Koncentrację, która przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym 

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

uznaje się za niezgodną ze wspólnym rynkiem. 

3.1.4. Ustanowione zabezpieczenia  

Emitent nie posiada wiedzy o jakichkolwiek zabezpieczeniach ustanowionych na Akcjach Serii D.  

3.1.5. Obowiązek świadczeń dodatkowych 

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

Emitenta ani innych osób. 

 

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

określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych 

wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz 

wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie 

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

wysokości  około 5,0 mln zł. Emitent planuje przeznaczyć na finansowanie prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

 



Memorandum Informacyjne Etno Cafe S.A. 

 

 23 

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

szacunkowych kosztów emisji 

Łączne koszty Oferty Publicznej i podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii D 

jakie poniesie Emitent szacowane są na 380 000,00 zł.  

W szczególności są to koszty, które będą ponoszone tytułem: 

-  przygotowania i przeprowadzenia oferty: 300.000 zł 

- sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 30.000 zł 

-  promocji oferty: 50.000 zł 

Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością 

nominalną akcji, a ewentualna pozostała ich część zostanie zaliczona się do kosztów finansowych. 

 

3.4. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych, ze 

wskazaniem: 

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

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

Walne Zgromadzenie Emitenta. 

3.4.2. daty i formy podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej 
treści 

Akcje Serii D emitowane są na podstawie Uchwały nr 4/08/NWZ/2018 NWZ Spółki z dnia 3 sierpnia 2018 

roku. 

Treść uchwały jest następująca: 

Uchwała nr 4/08/NWZ/2018 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 3 sierpnia 2018 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

oraz w sprawie zmiany statutu spółki 

1.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, 

podwyższa kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie większej niż 132.764,00 zł (sto trzydzieści dwa tysiące 

siedemset sześćdziesiąt cztery złote), czyli o kwotę nie większą niż 12.820,00 zł (dwanaście tysięcy 

osiemset dwadzieścia złotych) w drodze emisji nie więcej niż 12.820 nowych, zwykłych akcji na okaziciela 

serii D o numerach od 1 do nie więcej niż 12.820 o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda 

akcja, po cenie emisyjnej wynoszącej po 390,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt złotych) każda akcja.  

2.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

postanawia, że akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 

obrotowy 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku.  

3.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

postanawia, że w związku z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, wszystkie akcje 

serii D zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, to jest w trybie 

subskrypcji otwartej w drodze oferty publicznej.  
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4.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

postanawia, że akcje serii D pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed 

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.  

5.  W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 

pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zmienia statut Spółki objęty aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza dr Wisławę Boć-Mazur prowadzącą tutejszą Kancelarię 

Notarialną dnia 11 marca 2016 roku (Repertorium A numer 2635/2016) z późniejszymi zmianami w ten 

sposób, że § 7 ust. 1. i ust. 2. otrzymują nowe następujące brzmienie:  

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i nie więcej niż 

132.764,00 zł (sto trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote).  

2.  Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:  

-  100 000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach: od 1 do 100 000, o wartości nominalnej 

wynoszącej po 1 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych),

  

-  nie więcej niż 14.245 (czternaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii B o 

numerach: od 1 do nie więcej niż 14.245 (czternaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć), o wartości 

nominalnej wynoszącej po 1 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 

14.245,00 zł (czternaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych),  

-  nie więcej niż 5.699 (pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o 

numerach: od 1 do nie więcej niż 5.699 (pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć), o wartości 

nominalnej wynoszącej po 1 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 

5.699,00 zł (pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),  

-  nie więcej niż 12.820 (dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii D o 

numerach: od 1 do nie więcej niż 12.820 (dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia), o wartości 

nominalnej wynoszącej po 1 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 

12.820,00 zł (dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych).”.  

6.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wykonania 

niniejszej uchwały, w szczególności do:  

1)  zaoferowania akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie oferty 

publicznej,  

2)  ustalenia zasad subskrypcji i przydziału akcji serii D, w tym określenia terminów otwarcia i zamknięcia 

subskrypcji.  

7.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

niniejszym postanawia, że podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach 

określonych w ust. 1. niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji przydzielonych przez 

Zarząd Spółki.  

8.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia na podstawie art. 432 § 4, art. 310 § 2 w 

związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oświadczenia o wysokości objętego kapitału 

zakładowego po przydziale akcji serii D. Przy składaniu przedmiotowego oświadczenia Zarząd jest 

zobowiązany uwzględnić, wyniki przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 3/06/NWZ/2018 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ETNO CAFE spółka akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2018 roku zmienionej uchwałą nr 2/07/NWZ/2018 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 3 lipca 

2018 roku, emisji zwykłych akcji na okaziciela serii B oraz wyniki przeprowadzonej na podstawie uchwały 

nr 4/07/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Etno Cafe Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2018 roku zmienionej uchwałą nr 3/07/NWZ/2018 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu z dnia 26 lipca 2018 roku emisji zwykłych akcji na okaziciela serii C.  

9.  Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu upoważnia 

Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmiany, które nastąpią 

w wyniku podjęcia i wykonania niniejszej uchwały. 
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3.5.  Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji 

przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz określenie przyczyn wyłączeń 

lub ograniczeń tego prawa 

Prawo poboru Akcji Serii D zostało wyłączone na mocy Uchwały nr 3/08/NWZ/2018 NWZ Spółki z dnia 3 

sierpnia 2018 roku w sprawie wyłączenia prawa poboru. W treści uchwały NWZ wyłączyło w całości prawo 

poboru w oparciu o przedstawioną Zgromadzeniu opinię Zarządu, zawierającą następujące stwierdzenia: 

„Zdaniem Zarządu emisja nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy jest w 

pełni uzasadniona i leży w interesie Spółki, realizując przez to dyspozycję art. 433 Kodeksu spółek 

handlowych.  

W związku z chęcią stymulowania rozwoju Spółki, zgodnie z przyjętymi przez Zarząd założeniami branżowej 

strategii biznesowej, planowane jest pozyskanie dofinansowania w drodze emisji nowych akcji. Uzyskane 

fundusze pozwolą na realizację przyjętych założeń branżowej strategii biznesowej. Jednocześnie Zarząd 

proponuje ustalić cenę emisyjną nowych akcji na poziomie 390,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt złotych) za 

każdą akcję. Zarząd stwierdza, że w jego ocenie taki sposób pozyskiwania kapitału dla Spółki będzie 

efektywny i korzystny dla Spółki.  

Pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji i zaoferowanie akcji nowym 

subskrybentom w konsekwencji pozwoli zaangażować kolejny pomocniczy kapitał w znacznej wysokości.” 

 

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

waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda 

Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2018, to jest 

od dnia 1 stycznia 2018 roku. 

Dywidenda będzie wypłacana w złotych. 

 

3.7.  Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu oraz 

podmiotów uczestniczących w ich realizacji, w tym wypłaty przez Emitenta 

świadczeń pieniężnych, a także zakresu odpowiedzialności tych podmiotów 

wobec nabywców oraz Emitenta  

Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa majątkowe i korporacyjne: 

3.7.1. Prawo do dywidendy 

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

zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez ZWZ do wypłaty akcjonariuszom. Zysk 

rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Prawo do dywidendy za dany rok obrotowy powstaje w dniu 

ustalenia prawa do dywidendy (zwanym także dniem dywidendy), określonym w uchwale Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia o podziale zysku. Uchwała ZWZ określa także dzień wypłaty dywidendy.  

Żadna z akcji Emitenta nie jest uprzywilejowana co do dywidendy. Akcje Serii D także nie będą 

uprzywilejowane co do dywidendy. 

3.7.2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu i prawo głosu 

Na podstawie art. 412 k.s.h. każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.  
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Zgodnie z art. 412
1
 k.s.h. pełnomocnictwo powinno być, co do zasady udzielone na piśmie pod rygorem 

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

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

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

komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. 

Art. 412
2
 k.s.h. określa, że w ogólności członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na 

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

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

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

pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji 

tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Dodatkowo taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi 

- mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. 

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a poza tym ten szczególny pełnomocnik ma obowiązek 

głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza-mocodawcę. 

Zgodnie z art. 406
1
 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby 

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

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

okaziciela i akcji imiennych. 

Na podstawie Art. 406
2
 k.s.h. uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 

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

akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w WZ. 

Art. 406
3
 k.s.h. stanowi, że akcjonariusz spółki publicznej posiadający zdematerializowane akcje zapisane na 

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

rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa 

w WZ. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia 

powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów 

wartościowych. Żądanie takie można zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie później niż 

w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ. Wykaz uprawnionych ze 

zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w WZ spółki publicznej sporządza KDPW i 

przekazuje spółce nie później niż na tydzień przed datą WZ. 

Wszystkie Akcje Serii D będą akcjami zwykłymi - żadna z nich nie będzie w jakikolwiek sposób 

uprzywilejowana, w szczególności co do głosu. 

Przepis art. 413 k.s.h., zgodnie, z którym akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani 

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

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

sporu pomiędzy nim a spółką nie ma zastosowania do spółki publicznej w zakresie wykonywania głosu, jako 

pełnomocnik przez akcjonariusza w sprawach dotyczących jego osoby. Akcjonariusz będący 

pełnomocnikiem ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi -mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie 

bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a 

dodatkowo akcjonariusz-pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez 

akcjonariusza-mocodawcę. 

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

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

wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 k.s.h.). 

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

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

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

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

najbliższe WZ w drodze głosowania oddzielnymi grupami; 

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

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

ZWZ (art. 395 § 4 k.s.h.); 
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- zwołania NWZ i wyznaczenia przewodniczącego tego zgromadzenia. Prawo przysługuje akcjonariuszom 

reprezentującym, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w 

spółce (art. 399 § 3 k.s.h.);  

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

akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 400 k.s.h.) - jeżeli zaś w 

terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane WZ, sąd 

rejestrowy może upoważnić do zwołania WZ akcjonariuszy występujących z tym żądaniem; 

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

akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 401 § 1 k.s.h.). Żądanie w 

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

wyznaczonym terminem WZ; 

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

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

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

takich projektów uchwał na swej stronie internetowej (art. 401 § 4 k.s.h.); 

- zgłaszania przez każdego akcjonariusza podczas WZ projektów uchwał dotyczących spraw 

wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 k.s.h.); 

-  przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz żądania odpisu listy za 

zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 k.s.h.); 

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

przed WZ (art. 407 § 2 k.s.h.); 

-  żądania tajnego głosowania (art. 420 § 2 k.s.h.); 

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

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

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

akcjonariusza. Uchwała taka może być na mocy art. 422 k.s.h. zaskarżona w drodze wytoczonego 

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

walnego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej 

powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do 

udziału w WZ oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na WZ - jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania WZ lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad; 

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

na podstawie art. 425 §1 k.s.h.. Zgodnie z § 3 tego artykułu powództwo o stwierdzenie nieważności 

uchwały WZ spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, 

nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały, przy czym (na mocy § 4) upływ 

terminów określonych w § 3 nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności uchwały; 

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

(art. 428 § 1-3 k.s.h.). Zarząd jest zobowiązany udzielić akcjonariuszowi żądanych informacji, jeżeli jest to 

uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd powinien jednak odmówić udzielenia 

informacji w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę spółce albo spółce z nią powiązanej, albo 

spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 

organizacyjnych przedsiębiorstwa albo w przypadku, gdy udzielenie informacji mogłoby narazić członka 

Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej. W uzasadnionych 

przypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwu tygodni od dnia 

zakończenia WZ; 

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

przypadku, gdy odmówiono mu ujawnienia żądanej informacji podczas obrad WZ (art. 429 k.s.h.). 

3.7.3. Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy 

Zgodnie z k.s.h. akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do 

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

akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały 
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WZ podjętej większością, co najmniej czterech piątych głosów. Przepisu o konieczności uzyskania 

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

stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem 

oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach 

określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w 

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

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

zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia WZ pisemną opinię 

uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej 

ustalenia. 

3.7.4. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji 

Zgodnie z art. 474 k.s.h. akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po 

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

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

Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 

 

3.8.  Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy 

w przyszłości 

Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jednakże Emitent 

wskazuje, że w najbliższych latach Zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy.  

Żadne akcje Emitenta nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 

 

3.9.  Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem 

i obrotem papierami wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku 

3.9.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się 

według następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Ustawa pdof): 

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

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

art. 27 Ustawy pdof, 

3)  podatek z tytułu dywidendy wynosi 19%, 

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

wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 

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

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

podlegają analogicznym zasadom opodatkowania jak podmioty posiadające w Polsce siedzibę lub zarządu, 

o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej. 

3.9.2. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne 

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

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

przychodu. 
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Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy pdop zwolnione od podatku dochodowego są dochody (przychody) z 

dywidend od spółek akcyjnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1)  wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 

mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, 

2)  uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 

dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; 

3)  spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale spółki, o której 

mowa w pkt 1; 

4)  spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od 

całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Art. 26 ust. 1f Ustawy pdop stanowi, że zastosowanie powyższego zwolnienia jest możliwe pod warunkiem 

dostarczenia przez podatnika pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności 

spełnione zostały warunki określone w art. 22 ust. 4 pkt 4. 

Płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z dywidend jest spółka wypłacająca dywidendę. 

Osoby prawne nie posiadające siedziby lub zarządu na terytorium Polski, uzyskujące w Polsce dochody 

(przychody) z dywidend od osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają 

analogicznym zasadom opodatkowania jak podmioty posiadające w Polsce siedzibę lub zarządu, o ile 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej. 

3.9.3. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze zbycia akcji 

Przedmiotem opodatkowania jest dochód ze zbycia akcji. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik (nie jest 

to podatek potrącany u źródła).  

Zgodnie z art. 30 b ust. 1 Ustawy pdof, dochody uzyskane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z 

odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają podatkowi dochodowemu w wysokości 19% od 

uzyskanego dochodu. Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy pdof, jest różnica między sumą 

przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a określonymi przez ustawę 

kosztami uzyskania przychodów.  

Po zakończeniu roku podatkowego dochody ze zbycia akcji uzyskane w roku podatkowym podatnik jest 

obowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy pdof i na tej 

podstawie obliczyć należy podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy pdof).  

W przypadku dochodów uzyskiwanych przez osoby zagraniczne należy mieć dodatkowo na uwadze 

postanowienia właściwych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 30b ust. 3 

Ustawy pdof zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu 

opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem posiadania przez podatnika 

certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej. 

Powyższe informacje nie dotyczą przypadków, gdy odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja 

praw z nich wynikających następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

3.9.4. Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze zbycia akcji 

Zgodnie z Ustawą pdop przedmiotem opodatkowania jest także dochód ze zbycia akcji stanowiący różnicę 

pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik (nie jest to 

podatek potrącany u źródła). Dochód uzyskany ze zbycia akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega 

opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

3.9.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc) 

Sprzedaż papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na 

mocy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 
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2010 Nr 101 poz. 649). Stawka podatku, określona w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b wynosi 1% od wartości 

transakcji.  

W myśl art. 9 pkt 9 sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

- firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

- dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

- dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

- dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

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

stanowią czynności cywilnoprawne zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Dodatkowo, na podstawie art. 2 pkt 4, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie 

podlegają czynności prawne, jeżeli przynamniej jedna ze stron z tytułu dokonywania tej czynności na 

podstawie odrębnych przepisów jest: 

-  opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub 

-  zwolniona od tego podatku, z wyjątkiem - między innymi - umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach 

handlowych. 

 

3.10. Wskazanie stron umów o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz 

istotnych postanowień tych umów, w przypadku gdy Emitent zawarł takie 

umowy 

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

subemisji inwestycyjnej. 

 

3.11. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych 

3.11.1. Osoby, do których kierowana jest Oferta 

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 D, 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 je przepisów prawa.  

3.11.2. Terminy otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej 

Oferta Publiczna rozpoczęła się z chwilą udostępnienia do publicznej wiadomości Memorandum 

Informacyjnego, w dniu 6 sierpnia 2018 roku. Poszczególne czynności związane z Ofertą Publiczną będą 

wykonywane we wskazanych poniżej terminach: 

CZYNNOŚĆ TERMIN 

Przyjmowanie Zapisów na Akcje Serii D 6 sierpnia – 10 września 2018 

Zakończenie akcji promocyjnej 10 września 2018 

Dzień Przydziału Akcji Serii D 14 września 2018 

Zwrot nadpłaconych kwot 17 września 2018 
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3.11.3. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem 

Zapisy na Akcje Serii D przyjmowane będą po Cenie Emisyjnej wynoszącej 390 zł.  

Warunkiem dokonania przydziału Akcji Serii D Inwestorowi jest zawarcie z Inwestorem Porozumienia 

dodatkowego do Zapisu na Akcje Serii D. 

Zgodnie z treścią tego Porozumienia Inwestor, po upływie 36 miesięcy od dnia złożenia Zapisu Na Akcje 

będzie uprawniony do żądania od Spółki odkupienia wszystkich Akcji Serii D po cenie równej 130% Ceny 

Emisyjnej. Uprawnienie to wygaśnie w przypadku, gdy akcje Emitenta będą notowane na rynku 

zorganizowanym przez co najmniej 12 miesięcy, a ich średni kurs w tym okresie będzie nie niższy niż 130% 

Ceny Emisyjnej. Porozumienie ustanawia także obowiązujący przez okres 36 miesięcy lub do dnia 

wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym lub do dnia ustalenia dnia pierwszego 

notowania w alternatywnym systemie obrotu zakaz zbywania i obciążania Akcji Serii D oraz zobowiązuje 

Inwestora do udzielenia Cafeway sp. z o.o. nieodwołalnego przez okres 6 miesięcy od dnia dokonania 

Zapisu Na Akcje pełnomocnictwa do udziału w WZ Spółki i wykonywania prawa głosu. 

Drugim warunkiem dokonania przydziału Akcji Serii D jest oraz udzielenie spółce Cafeway sp. z o.o. 

pełnomocnictwa do: 

- wykonywania w imieniu Inwestora praw do udziału i głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki, 

- zawarcia w imieniu Inwestora Umowy ograniczającej rozporządzanie Akcjami Serii D. 

Umowa ograniczająca rozporządzanie Akcjami Serii D jest zawierana z dwoma akcjonariuszami Emitenta - 

Cafeway sp. z o.o. i Cafeway Investors S.A. - posiadającymi na dzień udostępnienia Memorandum 100% 

akcji. Przedmiotem umowy jest zakaz zbywania przez Inwestora Akcji Serii D bez zgody Spółki obowiązujący 

przez okres 36 miesięcy lub do dnia wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym lub do 

dnia ustalenia dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu. Umowa określa też 

obowiązujące w tym samym terminie „prawo pociągnięcia do zbycia”, czyli obowiązek zbycia przez 

Inwestora Akcji Serii D wskazanemu podmiotowi. 

Wzory: 

1. Porozumienia dodatkowego do Zapisu na Akcje Serii D 

2. Umowy ograniczającej rozporządzanie Akcjami Serii D 

3. Pełnomocnictwa 

są zawarte w Załączniku nr 5 do Memorandum 

Zapisy na Akcje Serii D przyjmowane będą w Punkcie Obsługi Klientów Oferującego. Zapis na Akcje Serii D 

może być także przesłany Oferującemu pocztą lub kurierem na jego adres pod warunkiem opłacenia go z 

rachunku prowadzonego na rzecz osoby składającej Zapis na Akcje Serii D przez bank krajowy. 

Wykaz wszystkich Punktów Obsługi Klientów przyjmujących zapisy na Akcje Serii D jest zawarty w 

Załączniku nr 6 do Memorandum Informacyjnego. 

Warunkiem rozpoczęcia przyjmowania przez Oferującego Zapisu na Akcje jest złożenie w Punkcie Obsługi 

Klientów Oferującego otrzymanie od Inwestora - pocztą lub e-mailem na adres biuro@dmcp.com.pl 

dokumentów umożliwiających Oferującemu dokonanie rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz 

finansowania terroryzmu, to jest: 

1.  Formularza identyfikacji Klienta. 

2. Oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym (w przypadku Inwestorów niebędących osobami fizycznymi) 

3. Oświadczenia o źródle pochodzenia majątku klienta oraz celu stosunków gospodarczych z klientem 

4. Oświadczenia o osobie zajmującej eksponowane stanowisko polityczne 

- dostępnych na stronie Oferującego www.dmcp.com.pl  oraz 

5. Kopii (skanów) 2 różnych dokumentów tożsamości. 
 

W celu złożenia Zapisu na Akcje Serii D Inwestor składa bądź przesyła  

1. Wypełniony i podpisany Formularz Zapisu na Akcje Serii D - zgodny z odpowiednim wzorem zawartym w 

Załączniku nr 4 do Memorandum Informacyjnego - 3 egzemplarze. 

2. Wypełnione i podpisane Porozumienie dodatkowe do Zapisu na Akcje - zgodne z odpowiednim wzorem 

zawartym w Załączniku nr 5 do Memorandum Informacyjnego - 4 egzemplarze. 

mailto:biuro@dmcp.com.pl
http://www.dmcp.com.pl/
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3. Wypełnione i podpisane Pełnomocnictwo - zgodne z odpowiednim wzorem zawartym w Załączniku nr 5 

do Memorandum Informacyjnego - 1 egzemplarz. 
 

Składanie Zapisów na Akcje przez pełnomocnika Inwestora możliwe jest w przypadku zachowania formy 

pisemnej pełnomocnictwa.  

Zapisy składane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym odrębnie na rzecz 

poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, stanowią w rozumieniu niniejszego 

Memorandum zapisy odrębnych Inwestorów. 

Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie powinien złożyć jeden zapis zbiorczy na rzecz 

poszczególnych klientów, dołączając do zapisu listę Inwestorów zawierającą w odniesieniu do każdego z 

Inwestorów informacje określone odpowiednio w Formularzu Zapisu na Akcje Serii D. 

Zapis na akcje jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże 

osobę składającą zapis do Dnia Przydziału Akcji Serii D lub ogłoszenia o odwołaniu Oferty Publicznej. 

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

zasady działania przez pełnomocnika będą dostępne w Domu Maklerskim Capital Partners S.A. w okresie 

przyjmowania Zapisów na Akcje Serii D. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia Formularza Zapisu 

ponosi składający zapis. 

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

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

Oferującego nr 20 1020 1026 0000 1002 0197 1514 nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania 

Zapisów na Akcje Serii D, określonego w pkt 3.11.2. powyżej, przy czym za chwilę dokonania wpłaty uznaje 

się moment uznania rachunku bankowego Oferującego. 

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

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

objęcia za wniesioną kwotę.  

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 

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

zostanie udostępniony Aneks do Memorandum Informacyjnego dotyczący zdarzenia lub okoliczności 

zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Serii D, o których Emitent powziął wiadomość przed tym 

przydziałem, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem Aneksu, może uchylić się od skutków 

prawnych złożonego zapisu, składając Oferującemu oświadczenie na piśmie, w terminie dwóch dni 

roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. Jeśli zajdzie taka potrzeba Emitent dokona odpowiedniej zmiany 

terminu przydziału Akcji Serii D w celu umożliwienia Inwestorom uchylenia się od tych skutków prawnych. 

3.11.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych 

Przydział akcji zostanie dokonany w Dniu Przydziału Akcji Serii D, określonym w pkt 3.11.2. powyżej.  

W przypadku przyjęcia i opłacenia przed Dniem Przydziału Zapisów na łączną liczbę co najmniej12.620 Akcji 

Serii D Emitent opublikuje Komunikat Aktualizujący zawierający informację o zakończeniu przyjmowania 

zapisów w Ofercie Publicznej oraz nową datę Dnia Przydziału. Zapis na Akcje Serii D, dzięki któremu została 

przekroczona łączna liczba oferowanych Akcji Serii D może zostać zredukowany (tzn. liczba Akcji 

przydzielonych może być mniejsza do liczby Akcji, na jaką ten Zapis opiewa), a na kolejne Zapisy Akcje nie 

będą przydzielane.  
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3.11.7. Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 

Rozliczenie wpłat wniesionych tytułem opłacenia Zapisów na Akcje Serii D będzie dokonane przez 

Oferującego w Dniu Przydziału Akcji Serii D, określonym w pkt 3.11.2. powyżej. 

Zwrotu nadpłaconych kwot Oferujący dokona w dniu określonym w pkt 3.11.2. powyżej, a w przypadku 

zmiany daty Dnia Przydziału - nie później niż 2 dni robocze po nowej dacie Dnia Przydziału.   

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

w związku z publikacją Aneksu do Memorandum dokonane wpłaty zostaną zwrócone w terminie 2 dni 

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

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

pomniejszone o koszty realizacji przelewu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi na rachunek bankowy, z 

którego zostało dokonane opłacenie Zapisu na Akcje Serii D. Jeśli Inwestor wskaże uzasadnione powody 

dokonania zapłaty na inny rachunek bankowy prowadzony na jego rzecz, jest obowiązany zawiadomić o tym 

Oferującego nie później niż na 2 dni robocze przed terminem przekazania środków. W takim przypadku 

Oferujący wskaże Inwestorowi sposób bezpiecznego przekazania danych nowego rachunku 

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

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

Serii D opiewający na minimum jedną akcję. 

Emitent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Oferty, ale wyłącznie z istotnych 

przyczyn, które w takim przypadku ogłosi. 

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

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

wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne.  

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

roboczych od daty ogłoszenia o niedojściu jej do skutku. 

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

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

publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne.  

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

ogłoszenia o odwołaniu Oferty lub odstąpieniu od jej przeprowadzenia. 
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4.  DANE O EMITENCIE 

4.1.  Podstawowe informacje  

nazwa (firma) :  Etno Cafe Spółka Akcyjna 

forma prawna :  spółka akcyjna 

kraj siedziby :  Polska 

siedziba : Wrocław 

adres : ul. Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław 

telefon i faks :  71 307 09 95 

adres poczty elektronicznej : kontakt@etnocafe.pl  

adres głównych stron internetowych:  www.etnocafe.pl oraz www.etnocafegroup.com  

identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej: REGON 364093778, 

numer według właściwej identyfikacji podatkowej : NIP  8943075820 

numer KRS :  0000609877 

Sąd Rejonowy:  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego 

Data rejestracji:  31 marca 2016 r. 

 

 

4.2.  Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 

Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony. 

 

4.3.  Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony 

Emitent 

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie k.s.h. i innych 

właściwych przepisów.  

 

4.4.  Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego 

rejestru, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie 

wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze 

wskazaniem organu, który je wydał 

Emitent został zarejestrowany w dniu 31 marca 2016 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000609877. 

Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia jakiegokolwiek organu. 

 

 

mailto:kontakt@etnocafe.pl
http://www.etnocafe.pl/
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4.5.  Krótki opis historii Emitenta 

Etno Cafe to marka kawowa, której sercem jest wrocławska palarnia kawy. Jej historia zaczęła się od 

przyjaźni z pewnym Etiopczykiem (Natnelem Hamdą), który zaraził swoich wspólników miłością do czarnego 

napoju. W ten sposób narodziła się pierwsza polsko-etiopska spółka importująca  zielone ziarno do Polski. 

Dynamiczny rozwój akcelerowany bardzo dobrym odbiorem rynkowym marki i jej produktów doprowadził do 

powstania 3 linii biznesowych: palarni kawy, browaru kawowego (rozlewni Cold Brew Coffee) oraz sieci 

kawiarni.  

Kamienie milowe w historii Etno Cafe: 

2012 – powstaje idea importu kawy z Etiopi oraz Etno Café w ramach Spółki Hamda Trade sp. z o.o. 

2013 czerwiec – rusza palarnia kawy we Wrocławiu 

2013 wrzesień – powstaje strategia marki Etno Cafe 

2014 - podpisanie pierwszych dużych kontraktów z klientami korporacyjnymi 

2015 maj – otwarcie okrąglaka we Wrocławiu- pierwszej kawiarni Etno Cafe 

2015 grudzień - rozpoczęcie projektu badawczo-rozwojowego Cold Brew z Uniwersytetem Przyrodniczym 

we Wrocławiu 

2016 maj - decyzja na temat budowy sieci Etno Cafe 

2016 czerwiec – otwarcie pierwszego eksperymentalnego browaru kawowego Etno Cafe 

2016 wrzesień - otwarcie pierwszej sieciowej kawiarni Etno Cafe zgodnie z Concept Book marki 

2017/2018 – rozbudowa sieci Etno Cafe do 16 lokali (w ciągu 18 miesięcy otwarcie 15 placówek) 

2018 czerwiec - oferta prywatna akcji serii B Etno Cafe S.A. 

2018 lipiec - 3. sierpnia - oferta prywatna akcji serii C Etno Cafe S.A. 

  

  

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

oraz zasad ich tworzenia 

Na dzień udostępnienia Memorandum kapitał zakładowy Emitenta wynosi 100.000 zł i jest w pełni opłacony. 

Kapitał zakładowy jest podzielony na 100.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym: 

- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A  

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

najmniej 8% zysku za każdy rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału 

zakładowego. 
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Kapitał zapasowy Emitenta - zarówno na 31 grudnia 2016 roku jak i na 31 grudnia 2017 roku - wynosił 

0,00 zł. 

Na podstawie § 30 Statutu Spółka tworzy - kapitał rezerwowy oraz kapitał zapasowy. Zarówno na 31 grudnia 

2016 roku jak i na 31 grudnia 2017 roku żadne kapitały rezerwowe ani kapitały zapasowe nie były 

utworzone.  

Zgodnie z bilansem Emitenta: 

- na dzień 31 grudnia 2017 roku, 

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

następujące pozycje: 

[ tys. zł ] 31.12.2016 31.12.2017 

KAPITAŁ WŁASNY -54,1 -277,6 

Kapitał zakładowy 100,0 100,0 

Wynik finansowy z lat ubiegłych  0,00 -154,2 

Wynik finansowy bieżącego okresu -154,2 -223,4 
 

W czerwcu 2018 roku Spółka przeprowadziła niepubliczną ofertę akcji serii B, w wyniku której nastąpiło 

objecie 14.225 akcji po cenie emisyjnej 351,00 zł, pozyskując łącznie 4.993 tys. zł. 

W dniu 3 sierpnia 2018 r. zakończyła się kolejna prywatna oferta akcji Spółki - objęto w niej 1.996 akcji serii 

C cenie emisyjnej 351,00 zł, o łącznej wartości 700,6 tys. zł. 

 

4.7.  Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy Emitenta jest opłacony w pełnej wysokości.  

 

4.8.  Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku 

realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z 

obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji 

akcji 

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego nie istnieją żadne uprawnienia z obligacji zamiennych 

ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji.  

 

4.8a. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku 

realizacji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych prawa do objęcia w 

przyszłości nowej emisji akcji 

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego nie istnieją żadne prawa do objęcia w przyszłości 

nowej emisji akcji z warrantów subskrypcyjnych.  
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4.9.  Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na 

podstawie Statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia 

kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być 

podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału 

zakładowego, o które w terminie ważności Memorandum Informacyjnego 

może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

Statut Emitenta nie zawiera upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału 

docelowego.  

 

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

notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z  

nimi kwity depozytowe 

Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego żadne dotychczas wyemitowane papiery wartościowe 

Emitenta, to jest akcje serii A, nie były przedmiotem notowań na żadnym rynku zorganizowanym. 

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

 

4.11. Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego 

papierom wartościowym 

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

 

4.12.  Podstawowe informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych 

Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem 

istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do 

każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, 

przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej 

liczbie głosów 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego Emitent tworzy Grupę Kapitałową. 

Spółkami zależnymi są: 

 

Lp. Nazwa Spółki  Siedziba Spółki Przedmiot działalności 

Udział Emitenta w kapitale 

zakładowym Spółki 

zależnej 

1 Hamda Trade sp. z 

o.o. 

Al. Śląska 1, 54-118 

Wrocław 

Przetwórstwo herbaty i kawy (PKD 

80.83.Z) 
100% 

2 Etno Cafe sp. z o.o. 
Al. Śląska 1, 54-118 

Wrocław 

Restauracje i inne stałe placówki 

gastronomiczne (PKD 56.10.A)  
100% 

3 Cold Brew sp. z o.o. 
Al. Śląska 1, 54-118 

Wrocław 

Produkcja napojów 

bezalkoholowych, produkcja wód 

mineralnych i pozostałych wód 

mineralnych (PKD 11.07.Z) 

100% 
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4.13.  Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub 

usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem 

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

poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży 

ogółem w podziale na segmenty działalności 

1.  ANALIZA RYNKU KAWOWEGO W POLSCE 

 

Zdaniem analityków rynek kawiarni w Polsce  jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Europie. 

Nowe lokale otwierają nie tylko już działające na rynku sieci, ale też coraz to nowe zagraniczne koncerny, 

które decydują się na inwestycje w Polsce. Na koniec 2016 r. w Polsce działało ok 6 tys. kawiarni. Tempo 

rozwoju krajowego rynku kawiarni, jest silniejsze niż całego sektora HoReCa (hotele, restauracje, catering) i 

wynosi blisko 7%. 

 Obecnie w Polsce na 1 mln mieszkańców przypada około 14 kawiarni sieciowych. Dla przykładu w Wielkiej 

Brytanii jest ich około 85, a średnia w UE to niemal 25, co pokazuje duży potencjał rozwojowy w tym 

obszarze. Do tej pory kawiarnie w Polsce powstawały w dużych miastach, w najbliższych latach ich liczba 

będzie się zwiększać także w mniejszych miejscowościach. 

Według raportu Cafe Monitor 2016 przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia,  ponad 30% 

ankietowanych deklaruje, że odwiedza kawiarnie kilka razy w tygodniu, a 23% robi to raz w tygodniu. . Mimo, 

iż marże na kawie osiągają nawet kilkaset procent, Polacy przyzwyczaili się do cen kawy w kawiarniach. W 

dużych miastach coraz częściej widzimy na ulicy ludzi z kubkiem kawy z markowanym oznakowaniem 

którejś  z sieciowych kawiarni. Kupowanie markowej kawy staję się konwencją, stylem życia,  dlatego też 

konsumpcja tego produktu rośnie.  

Jak wynika z raportu Polska na Talerzu 2016, Polacy coraz częściej odwiedzają kawiarnie w sposób 

spontaniczny. Niewątpliwie jest to związane z rosnącą liczbą lokali, a co za tym idzie w zwiększą ich 

dostępnością, ale także ze zmieniającym się profilem konsumenta. 56% kobiet oraz 52% mężczyzn 

deklaruje odwiedzanie kawiarni i innych miejsc, w których serwuje się kawę. Większość odwiedzających 

wspomniane miejsca to osoby pomiędzy 18 a 24 rokiem życia. Najczęściej są to osoby z wyższym 

wykształceniem, będące mieszkańcami miast powyżej 100 tys. mieszkańców.  

Dziennik Rzeczpospolita wskazywał, iż w 2016 r. w kawiarniach łącznie wydano ponad 580 mln zł., a w 2017 

r. po raz pierwszy w historii polskiego rynku sięgnął 600 mln zł. Należy przy tym zaznaczyć, iż kawa 

odpowiada w kawiarniach za 25% obrotów, podczas gdy w całym sektorze HoReCa (hotele, restauracje, 

catering) jest to ponad 6%. Średnie jednorazowe wydatki to przedziały 10-15 zł (39% badanych) oraz 15-20 

zł (29%).  Konsumenci oprócz samej kawy chętnie zamawiają w kawiarniach również ciepłe dania oraz 

przekąski bądź sałatki., jak również desery (ciasta, ciastka, gofry, naleśniki, itp.) oraz herbatę i inne napoje. 

Jak wynika z raportu GfK Rynek Gastronomiczny w Polsce, Polacy coraz częściej odwiedzają kawiarnie w 

sposób spontaniczny. Niewątpliwie jest to związane z rosnącą liczbą lokali, a co za tym idzie w zwiększą ich 

dostępnością, ale także ze zmieniającym się profilem konsumenta. Kobiety stanowią 58% odwiedzających 

kawiarnie w Polsce. Prawie 30% to osoby między 20 a 29 rokiem życia. Najczęściej są to osoby ze średnim 

wykształceniem (46%), mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców (44%).  

Kluczowym czynnikiem sukcesu kawiarni (podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych punktów 

gastronomicznych) jest korzystna lokalizacja (na ten aspekt wskazuje prawie 50% Polaków odwiedzających 

kawiarnie). Drugim równie istotnym czynnikiem jest smak oferowanych dań, deserów oraz napojów (48%). 

Ogromną rolę odgrywa także atmosfera,  którą tworzy dana kawiarnia i która w wielu przypadkach jest 

czynnikiem wyróżniającym dane miejsce bądź daną sieć w świadomości konsumentów. Bardzo często 

właśnie ten aspekt pozwala sieci odnieść rynkowy sukces bądź staje się przyczyną jej porażki. W ostatnich 

latach obserwuje się  wzrost popularności kawiarni sieciowych, ale Polacy nadal chętnie wybierają lokalne 

kawiarnie. Wybór lokalnych kawiarni to także  wyraz m.in. ogólnoświatowego trendu Slow Life.  

Oprócz lokalnych kawiarni oraz sieci kawiarnianych, coraz większą część rynku zdobywają punkty rozwijane 

przez podmioty spoza tego rynku (Orlen, BP, Statoil, a także McDonald’s). Rozwój rynku „coffee barów”  w 

systemie „coffee to go”, widoczny jest zwłaszcza poprzez znaczący wzrost punktów firm sieciowych np. przy 
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stacjach paliw. Nowym trendem są także kawiarnie w formacie drive-thru dla zmotoryzowanych (lokale, przy 

którym zamawia się kawę na wynos nie wychodząc z samochodu.  

Analogiczne trendy widać w sprzedaży detalicznej. Rynek kawy, w tym kaw premium zmienia się na półkach 

sklepowych. Wzrost oczekiwań konsumentów jest zaspokajany przez coraz bardziej zróżnicowaną i bogatą 

ofertę rynkową. Kawiarnie z półki premium oferują dziesiątki kaw z całego świata. Powyższe trendy znajdują 

odzwierciedla też w ilość gospodarstw domowych, które posiadają ekspresy kawowe (zarówno ciśnieniowe, 

jak i przelewowe) – jest ich ponad 51% (blisko 7 mln gospodarstw). 

 

 

2. GRUPA ETNO CAFE 

Grupa Etno  to grupa gastronomiczno-produkcyjna, w skład której wchodzą zarówno kawiarnie Etno Cafe, 

jak również zakłady produkcyjne (palarnia kawy oraz browar kawowy) dostarczające produkcje do 

wspomnianej sieci, jak również do sprzedaży detalicznej. Od strony formalno-prawnej w skład grupy 

wchodzą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne.  

Budowa wartości Grupy Etno  zakłada działania ukierunkowane na rozwój sieci kawiarni, a  także dalsze 

poszerzanie oferty produktowej oraz bazy klientów zarówno w kanale B2B jak i B2C jeśli chodzi o sprzedaż 

kawy i produktów Cold Brew. 

W celu realizacji założeń co do okresu i wielkości zwrotu z inwestycji, projekt zakłada rozwój Grupy Etno  w 

następującej strukturze do końca 2020 r. 

• kawiarnie ETNO CAFE – ok. 30 lokali własnych, 

• sprzedaż kawy – do ok. 150 ton kawy rocznie oraz  

• sprzedaż Cold Brew – do nawet 1 mln  butelek rocznie. 

W powyższym modelu biznesowym  występują zatem 3 główne strumienie przychodów: 

• przychody gotówkowe z sieci kawiarni, 

• przychody ze sprzedaży kawy ziarnistej,  

• przychody ze sprzedaży napojów Cold Brew. 

Powyższa struktura ma pozwolić na zbudowanie łącznej wartości wszystkich linii biznesowych Grupy Etno  

na poziomie 100-120 mln PLN do końca 2020 r. 

 

3.  Kawiarnie ETNO CAFE sp. z o.o. 

 

3.1.  Informacje ogólne 

Etno Cafe (www.etnocafe.pl) to marka zarówno kaw premium oraz wywodzącej się od nich sieci kawiarni. 

Sieć ta opiera się na innowacyjnej idei „sieciowej-niesieciowości”, czyli standaryzacji działalności we 

wszystkich ważnych obszarach oraz jednoczesnej personalizacji w pozostałych. 

Pierwsza kawiarnia Etno Cafe rozpoczęła swoją działalność na początku 2015 r., wraz z wygraniem 

konkursu na prowadzenie działalności w zabytkowym Okrąglaku we Wrocławiu (najlepsza oferta z 30 

zgłoszonych do konkursu). Filozofia i koncepcja prowadzenia kawiarni zgodnie z duchem wspomnianej idei 

szybko zyskała zwolenników zarówno po stronie Klientów, jak również po stronie osób, które już prowadzą 

kawiarnie oraz tych, które dopiero chciałby rozpocząć działalność w tym sektorze.  

Pozytywny odzew ze strony rynku sprawił, iż właściciel marki Etno Cafe podjął decyzję o dalszym rozwoju 

działalności poprzez budowę sieci kawiarni opartych zarówno na lokalach własnych, jak i franczyzowych. Za 

wdrożeniem tych ostatnich dodatkowo przemawia to, że polska oferta franczyzowa w zakresie kawiarni jest 

bardzo ograniczona i nie odpowiadająca zapotrzebowaniu rynku (w przeciwieństwie do innych kategorii 

funkcjonujących w tym modelu np. pizzerie, lodziarnie czy fast-foody).  

3.2. Obecna struktura sieci 

http://www.etnocafe.pl/
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Na chwilę obecną w ramach sieci Etno Cafe funkcjonuje już 17 kawiarni (Wrocław, Warszawa, Poznań, 

Szczecin, Gdańsk oraz Leszno), przy czym do końca 2018 r., w ramach sieci Etno Cafe ma funkcjonować  

ok 20 lokali. Ponadto podkreślić należy, iż podpisane są już umowy na wybrane lokale na 2019  i 2020 rok 

kiedy to sieć ma posiadać ok 30 lokalizacji.   

3.3. Efekt synergii  

Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż Etno Cafe jest pierwszą polską siecią kawiarni z własną palarnią 

kawy oraz kawami pochodzącymi z bezpośredniego importu (bezpośrednio od plantatorów). Co sprawia, iż z 

jednej strony sieć może szybko reagować na zmieniające się potrzeby Klientów (m.in. zmiany rodzajów kaw 

pod menu sezonowe), jak również oferować produkty, w których poziom marż jest wyższy niż w przypadku 

kawiarni kupujących kawę od dostawców zewnętrznych. 

 

3.4. CAPEX 

Nakłady na wyposażenie lokalu i oddanie go do użytku do tej pory kształtowały się średnio pomiędzy 400-

600 tysięcy złotych na lokal w zależności od wybranego wariantu i wielkości lokalu.  

Zmniejszenie CAPEX wraz z decyzją o otwarciach w miejscach pozwalających na uzyskanie większego fit 

out jest świadomym działaniem Zarządu podejmowanym w celu podniesienia wskaźnika ROI oraz 

zmniejszenia kosztów inwestycyjnych nawet przy nieznacznym zmniejszeniu prognozowanego wyniku 

EBITDA. 

 

3.5. Okres zwrotu z inwestycji 

Średni zwrot z inwestycji w kawiarnię wynosi od 2,5 roku do 3 lat, od momentu otwarcia lokalizacji dla 

Klientów. Proces otwarcia lokalu nie jest skomplikowany i trwa relatywnie krótko, co zmniejsza ryzyko 

związane z samą inwestycja w lokal.  

 

4. Kawa – Hamda Trade sp. z o.o. 

 

4.1. Informacje ogólne 

Hamda Trade Sp. z o.o. to pierwsza polsko-etiopska spółka kapitałowa zawiązana w 2012 r. Kawy Etno 

Cafe są częściowo importowane bezpośrednio z Etiopii, Brazylii, oraz Rwandy. Następnie są one wypalane 

we własnym zakładzie produkcyjnym (palarnia kawy) i sprzedawane do klientów z różnych obszarów rynku 

(klienci biznesowi: restauracje, biura, kawiarnie i hotele; klienci detaliczni nabywający produkty w 

kawiarniach Etno Cafe oraz lokalach partnerskich,  klienci sklepu internetowego oraz sklepów 

delikatesowych). 

Surowiec ten jest następnie wypalany we własnej palarni kawy (Spółka posiada dwa piece do palenia kawy 

30kg i 12kg wsadu – pozwalające na wypał nawet 1 tony kawy dziennie, piec testowy do wypalania próbek 

kawy (tzw. sampler), specjalistyczny program komputerowy do kontrolowania procesu palenia kawy oraz 

laboratorium kawowe obejmujące aparaturę do badania wilgotności ziarna, jego stopnia wypalenia, jak 

również do badania parametrów wody).  

Wypalona kawa (zarówno jako kawa jednorodna tzw. single origin, jak i w formie mieszanek) jest 

paczkowana przez przedsiębiorstwo we własnym stanowisku pakowania (główne opakowania to 250g i 

1000g), a następnie dystrybuowana wśród Klientów z całego kraju.  

Misją Spółki jest wprowadzanie na rynek kaw palonych wysokiej jakości oraz innowacyjnych produktów na 

bazie ziarna kawowego. Spółka prowadzi także szeroką gamę działań o charakterze edukacyjno 

promocyjnym, mających na celu przybliżenie klientom szeroko pojętej tematyki kawowej (m.in. warsztaty z 

przygotowania kawy różnymi metodami, pokazy palenia kawy, warsztaty "from bean to cup" przybliżające 

sposoby uprawy i obróbki ziarna kawowca oraz sposoby palenia, przechowywania i podawania kawy). 

4.2. Marki kawowe 

Spółka jest właścicielem dwóch marek kawowych: Etno Cafe (www.etnocafe.pl) to kawy ziarniste z segmentu 

Premium) oraz Wroasters (www.wroasters.pl) czyli kawy ziarniste z tzw. segmentu Speciality, przeznaczone 

http://www.etnocafe.pl/
http://www.wroasters.pl/
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dla wymagających koneserów kawy i dla najlepszych kawiarni, wypalane w szczególności pod tzw. 

alternatywne metody parzenia kawy, które zdobywają coraz większą popularności wśród klientów, 

produkowane i sprzedawane w krótkich seriach). 

4.3. Główni odbiorcy 

Głównymi odbiorcami produktów Spółki są punkty gastronomiczne (kawiarnie, restauracje, bary) oraz biura 

(zarówno małe kilkuosobowe, jak i te zaliczane do największych, zatrudniających po kilka tysięcy osób).  

Dodatkowo kawa oferowana przez Spółkę jest sprzedawana w niektórych sklepach delikatesowych, 

piekarniach oraz we własnym sklepie internetowym. Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w połowie 

2012 r.  

Obecnie Spółka znajduje się w czołówce polskich firm z branży kawowej oferujących kawę najwyższej 

jakości.  

Dodatkowo należy wskazać, iż niewątpliwie cechą wyróżniającą Spółkę na tle innych firm z branży jest 

budowanie wizerunku na bazie długofalowych relacji. Relacje te z jednej strony dotyczą Klientów (ok 90% 

Klientów Spółki to stali, powracający Klienci). Z drugiej natomiast Spółka nawiązuje relacje z producentami 

i(m.in. plantatorami z Etiopii czy Brazylii) i dystrybutorami kawy, od których kupuje ziarna zielonej kawy – 

zapewnia to utrzymanie najwyższej jakości, stabilność dostaw, jak również gwarancje atrakcyjnej ceny 

(zarówno dla plantatorów, jak i dla Spółki) – w ten sposób Spółka jest w stanie zapewnić sobie korzystne 

ceny surowca. Spółka jest też dystrybutorem i serwisem ekspresów do kawy firm m.in. SAECO, WMF, 

FAEMA. 

Plan rozwojowy Spółki na najbliższe 3 lata przewiduje zwiększenie sprzedaży kawy poprzez sieć własnych 

handlowców, sklep internetowy oraz dystrybutorów zewnętrznych do  poziomu ok. 120 ton kawy rocznie do 

końca 2018 r. (średni wzrost o ok. 50% rocznie).  

Mają się do tego przyczynić z jednej strony działania marketingowe Spółki, z drugiej zaś rozwój sieci 

kawiarni Etno Cafe – połączenie takie będzie niewątpliwie wywoływać efekt synergii i służyć wzrostowi 

rozpoznawalności Etno Cafe zarówno jako marki kawy, jak i kawiarni (te ostatnie będą również punktami 

sprzedaży detalicznej kawy). 

 

 

5. COLD BREW COFFEE – Cold Brew sp. z o.o. 

 

5.1 Informacje ogólne 

Cold Brew Coffee (dalej: „Cold Brew” lub „CB”) www.coldbrewcoffee.pl oraz www.browarkawowy.pl jest 

rezultatem działalności badawczo-rozwojową prowadzonej przez Spółkę od kwietnia 2014 r., przy czym od 

30.05.2014 r. Spółka ma zawartą umowę o współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. 

Współpraca ta została nagrodzona poprzez otrzymanie dofinansowania w ramach następujących 

konkursów: 
 

1. Dolnośląski Bon na Innowacje – Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki na lata 2007-2013; 

 

2. MOZART Miejski Program Wsparcia Współpracy Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora 

Aktywności Gospodarczej – finansujący partnerstwa pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami 

naukowymi (finansowanie przyznawane jest laureatom konkursu). 
 

Spółka jest pierwszym masowym producentem Cold Brew w Polsce i jednym z pierwszych w Europie. Sam 

produkt jest odpowiedzią Spółki na dynamicznie rozwijający się rynek napojów cold brew w Stanach 

Zjednoczonych oraz Kanadzie. Dane z  tamtejszego rynku amerykańskiego wskazują, iż segment napojów 

cold brew urósł w latach 2011-2016 o 580% (dane na podstawie raportu firmy badawczej Mintel) i jest on 

wart ponad 2 mld USD. 

 

http://www.coldbrewcoffee.pl/
http://www.browarkawowy.pl/
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5.2. Cold Brew Coffee jako produkt 

Innowacyjne napoje z ziarna kawowego tzw. cold brew (tzw. kawa parzona na zimno) uzyskiwane są drogą 

wodnej maceracji ziarna kawowego. Napoje tego typu można czasem spotkać w niektórych kawiarniach w 

Polsce i Europie, jednakże jest to produkcja jedynie na własne potrzeby, a trwałość produktu to zaledwie 

kilka dni (w konsekwencji nie mogą być one sprzedawane do szerszego grono klientów). Produkty Spółki są 

natomiast butelkowane lub beczkowane, a ich przydatność do spożycia ma wynosić co najmniej kilka 

miesięcy. 

Jedyni znani Spółce producenci napojów typu cold brew na większą skalę prowadzą swoją działalność w 

Stanach Zjednoczonych (np. Sturbucks, Stumptown, Grady’s, Chameleon, Califa, Slingshot) - jednakże 

receptury i technologie wytwarzania tego typu produktów są objęte ścisłą tajemnicą handlową. Produkty typu 

cold brew mają stanowić również alternatywę dla powszechnie dostępnych napojów energetycznych, które 

nie tylko nie posiadają właściwości pro-zdrowotnych, ale wręcz uznawane są za produkty niepożądane z 

punktu widzenia zdrowia ludzkiego. 

Produkty CB Spółki posiadają natomiast właściwości prozdrowotne i to wyższe niż kawy przygotowywane w 

tradycyjny sposób (kawa oprócz kofeiny zawiera znaczące ilości substancji o charakterze prozdrowotnym, 

cennych w profilaktyce wielu chorób cywilizacyjnych, dostarczających również związków o charakterze 

przeciwutleniającym). Proces zaparzania na gorąco nie sprzyja bowiem zachowaniu właściwości 

prozdrowotnych otrzymanego napoju ze względu na częściową degradację tych substancji. 

Wspomniane produkty mogą zatem przynieść niewspółmierne korzyści dla organizmu ludzkiego objawiające 

się niwelacją chorób niezakaźnych czy schorzeń, których podłoże stanowią reaktywne formy tlenu, przy 

jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnych cechach sensorycznych (aromatyczno-smakowych) kawy. 

 

5.3. Opis KNOW-HOW 

Wypracowany przez Spółkę „know-how” (dalej: „KNOW-HOW”) w zakresie Cold Brew Coffee obejmuje: 

1. wiedzę techniczną oraz 

2. wiedzę biznesową  

w zakresie produkcji i sprzedaży napojów kawowych typu cold brew. 

Wiedza techniczna obejmuje m.in. receptury oraz technologie ich wytwarzania. Natomiast wiedza biznesowa 

obejmuje m.in. szeroko pojęte dane rynkowe dotyczące Cold Brew na rynku referencyjnym w USA (w 

Europie rynek ten jest w fazie początkowej) oraz preferencji konsumentów w zakresie Cold Brew na rynku 

polskim zbadanych na podstawie paneli degustacyjnych oraz pilotażowej sprzedaży produktu w 2016 r. 

Szczegółowe informacje na temat KNOW-HOW zostały opisane poniżej. 

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż KNOW-HOW jest przede wszystkich rezultatem dwóch 

projektów badawczo-rozwojowych Spółki, które miały na celu analizę możliwości produkowania 

innowacyjnych napojów kawowych, a następnie opracowanie podstawowych receptur i technologii 

wytwarzania napojów typu cold brew. 

Dodatkowo wspomniane projekty zostały poprzedzone weryfikacją przygotowania technicznego 

niezbędnego do uruchomienia  przedmiotowej produkcji poprzez wykonanie Audytu Technologicznego 

(Audyt wraz z rekomendacjami wdrożenia systemu jakości ISO 22000 i BRC Global Standard Food), 

wykonanego przez eksperta i audytora wiodącego (Audytor wiodący SZJ ISO 22000 I BRC) z Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu na zlecenie Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii przy Politechnice 

Wrocławskiej. Wiedza zdobyta w tym zakresie również wchodzi w skład KNOW-HOW. 

Wspomniane wcześniej projekty badawcze były dofinansowane pomocą de minimis w ramach 

następujących programów/konkursów: 

 

1. "Dolnośląski Bon na Innowacje" - Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i 

przedsiębiorstw, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
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Celem projektu pod tytułem "Opracowanie założeń technologicznych do produkcji napojów energetycznych" 

było przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, których głównym efektem było 

opracowanie założeń technologicznych do produkcji napojów energetycznych z dodatkiem kawy.  

W rezultacie projektu, Spółka uzyskała podstawowe wskazówki do uruchomienia i rozwinięcia na dużą skalę 

produkcji nowej linii produktów, którymi mają być napoje energetyczne z dodatkiem kawy. Istotą 

przeprowadzonego projektu było opracowanie założeń technologicznych napojów energetycznych z 

dodatkiem kawy, w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technik maceracji oraz ekstrakcji kawy. 

Projekt ten obejmował badanie parametrów, które są niezbędne do otrzymania produktu o najwyższej 

jakości – wśród nich należy wymienić m.in.: 

- wykorzystanie surowca o odpowiednich parametrach (istotny staje się m.in. stopień wypalenia ziarna czy 

stopnień jego rozdrobnienia/zmielenia), 

- parametry chemiczne wody, 

- parametry procesu technologicznego czy mikrobiologiczna stabilizacji produktu. 

Założenia technologiczne zostały również poddane badaniom związanym z określeniem w nim wartości 

biologicznej oraz pełnej charakterystyki fizyko-chemicznej. 

 

2. MOZART Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora 

Aktywności Gospodarczej, program Gminy Wrocław mający na celu dofinansowanie najlepszych 

partnerstw jednostek naukowych i przedsiębiorstw. 
 

Celem Projektu było opracowanie podstawowej receptury oraz technologii produkcji Cold Brew. Cel ten 

został zrealizowany - Spółka otrzymała podstawową recepturę oraz technologię (założenia technologiczne) 

produkcji Cold Brew na dużą skalę.  

Zaplanowany cel związany był z realizacją 3 zadań, w których to dokonano analizy fizyko-chemicznej ziarna 

kawowego, a następnie został podjęty szereg doświadczeń związanych z opracowaniem receptury 

innowacyjnego napoju typu cold brew z ziarna kawowego w skali laboratoryjnej wraz z jej weryfikacją. 

Podjęte badana na tym etapie były wykonane w skali laboratoryjnej. Poczyniona optymalizacja procesu 

technologicznego otrzymania napoju cold brew pozwoliła doprecyzować istotne parametry tj. czas maceracji, 

proporcja składników, sposób palenia materiału celem otrzymania produktu finalnego na tym etapie. W tym 

też celu wykonano szereg prób uwzględniających różne warianty przygotowania produktu finalnego, którego 

poczynania zostały zwalidowane przeprowadzoną analizą sensoryczną z udziałem przeszkolonego panelu a 

pozwalającą na określenie kierunku dalszych modyfikacji. 

 

5.4. Docelowy rynek Cold Brew  

Produkty CB będą oferowane głównie osobom w wieku 20-35 lat oraz 35-50 lat z dużych miast - głównych 

grup zainteresowanych produktami Premium. Wybór powyższych grup wynika również z faktu, iż Produkt 

Spółki będąc nowością na rynku, swoich pierwszych odbiorców będzie musiał szukać wśród osób, które z 

jednej strony lubią nowości, z drugiej strony cenią sobie jakość i są w stanie za nią zapłacić. 
 

Jak wskazano wcześniej, kawiarnie (w szerokim ujęciu) odwiedzane są coraz częściej podczas podróży, 

zakupów, przy okazji konsumpcji szybkiej przekąski po drodze, a także podczas spędzania czasu z dziećmi. 

Właściciele lokali prześcigają się natomiast w pomysłach jak przyciągnąć i przyzwyczaić konsumenta do 

swojej placówki czy sieci. Oprócz dobrej jakości oferty, obsługi i odpowiedniego wystroju, operatorzy 

kawiarni starają się zaoferować wartość dodaną. Konsumenci coraz częściej szukają kaw z upraw 

ekologicznych lub bezpośrednio od plantatorów. Rośnie świadomość związana z zanieczyszczeniem 

środowiska, modyfikacją genetyczną oraz wyzyskiem pracowników upraw. 
 

Ponadto, zgodnie z w/w raportem, na popularności wciąż zyskuje kawa na wynos. W Polsce już prawie 50% 

kawiarni oferuje kawę na wynos, a 6% w dostawie do domu czy biura. Kilka lat temu po tego typu 

rozwiązanie zaczęły sięgać stacje paliw, dziś robią to sieci spożywcze typu „convenience”, takie jak Żabka, 

Freshmarket, Małpka Express, które w ten sposób chcą odpowiedzieć na najpilniejsze potrzeby nabywców. 
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Produkt Spółki będzie odpowiadał na powyższe potrzeby - będzie innowacyjny w następujących obszarach:  

1) bogaty smak i aromat,  

2) łatwość użycia,  

3) aspekt prozdrowotny,  

4) substytut kawy rozpuszczalnej,  

5) aspekt ekologiczny.  
 

Mając na uwadze powyższe, docelowy rynek dla Cold Brew to z jednej strony rynek kawiarni i lokali 

gastronomicznych z kategorii Premium (oferujących produkty, w których jakość stanowi wartość 

podstawową, nawet gdy w grę wchodzi wyższa cena). Z drugiej zaś rynek napojów energetycznych. 

Strategia taka wynika z obserwacji rynku polskiego, jak również rynków referencyjnych. 

W pierwszej fazie sprzedaży produkty CB było oferowane do sprzedaży poprzez kawiarnie i restauracje 

(zarówno sieciowe, jak i niezależne lokale). Spółka prowadzi rozmowy z innymi podmiotami (m.in. sieci stacji 

benzynowych, sieci kawiarni). Finalizowane są również rozmowy z dystrybutorami artykułów spożywczych 

do kawiarni i restauracji (np. Farutex, Selgros), potwierdzające chęć nabywania i współpracy przy dystrybucji 

proponowanych Produktów Spółki. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż z uwagi na dotychczas niewielką dostępność analogicznych produktów na 

rynku polskim i europejskim, Spółka z uwagą obserwuje produkty typu cold brew na rynku referencyjnym, 

jakim jest rynek amerykański (USA i Kanada). Z obserwacji rynku amerykańskiego i europejskiego wynika, iż 

od ponad dekady główne zmiany na rynku kawy zachodzą najpierw na rynku amerykańskim, a następnie 

wszelkie trendy docierają do Europy.  

Powyższe znajduje potwierdzenie w informacjach m.in. Speciality Coffee Assosiation czy International 

Coffee Organization. Spółka jest pierwszym producentem napojów cold brew na szerszą skalę w Polsce i 

jednym z pierwszych w Europie. 

 

5.5. Rezultaty wykorzystania know how  

1. Prognozy biznesowe 

Jak wspomniano wcześniej, Spółka wprowadza na rynek produkty, które do tej pory były nieobecne zarówno 

na rynku polskim, jak i europejskim. Wpłynie to niewątpliwie na potencjał rozwojowy Spółki na wielu 

poziomach. Z jednej strony będzie ona mogła wprowadzić do sprzedaży Produkty pod własną marką. Z 

drugiej zaś będzie mogła stać się potencjalnym dostawcą produktów dla innych marek (np. dla dużych sieci 

kawiarni), które nie posiadają własnego zaplecza produkcyjnego, a które nabywają produkty od rodzimych 

dostawców. 

Powyższe w połączeniu z faktem, iż na chwilę obecną nie ma na rynku polskim ani europejskim znaczących 

masowych dostawców napojów typu cold brew, a ich transport z USA byłby zbyt kosztowny oraz wpływał na 

przydatność do spożycia oraz świeżość, Spółka ma szansę wypracować sobie przewagę konkurencyjną, 

która będzie mogła być wykorzystywana przez nią przez najbliższe lata. 

Dodatkowo potencjał rozwojowy i konkurencyjny Spółki w zakresie CB wzmacnia fakt, iż Spółka jest również 

importerem i palarnią kawy, a więc nie jest zależna od jakości surowca (palonego ziarna kawy), który będzie 

wykorzystywany w dalszym procesie produkcyjnym. Co więcej Spółka będzie mogła bardzo szybko 

reagować zarówno na potrzebę zmian w zakresie surowca produkcyjnego, jak również na potrzebę 

opracowywania nowych produktów. 

Doświadczenia zgromadzone w trakcie dotychczasowych prac badawczo-rozwojowych Spółki w zakresie 

napojów cold brew oraz samego palenia kawy, gwarantują jej przewagę konkurencyjną nad innymi 

podmiotami, które niewątpliwie mogą się pojawić na rynku w wyniku wzrostu popularności napojów typu cold 

brew wśród konsumentów. 

Podkreślenia wymaga również fakt, iż o ile konkurencja na rynkach zagranicznych w zakresie zwykłej 

ziarnistej kawy wysokiej jakości jest dość silna, co utrudnia Spółce znacznie ekspansję na rynki zagraniczne, 

o tyle zgromadzony know-how, specjalizacja oraz doświadczenie w zakresie napojów typu cold brew w 

sytuacji nie występowania znaczącej konkurencji pomogą Spółce nie tylko sprzedawać gotowe Produkty na 
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rynkach zagranicznych, ale także otworzą możliwości odsprzedawania licencji na przedmiotową produkcję 

do innych podmiotów tam działających, czy nawet do otwierania kolejnych zakładów produkcyjnych poza 

granicami Polski (w dalszej fazie rozwoju). 

Na potencjał rozwojowy Spółki w związku w związku z Produkcją CB należy również patrzeć przez działania 

największych podmiotów z branży. W omawianej sytuacji za przykład służyć może niewątpliwie działalność 

największej sieci kawiarni na świecie jaką jest Starbucks. Firma ta obserwując wzrost popularności napojami 

typu cold brew w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (głównie wśród niezależnych kawiarni oraz mniejszych 

producentów) postanowiła na przełomie 2013/2014 r. rozpocząć prace badawczo-rozwojowe nad tego typu 

napojami. Skończyły się one wprowadzeniem napojów do dużej grupy własnych kawiarni latem 2015 r. 

(mowa o kilkuset lokalach, przy 1400 w całym USA i Kanadzie). O podejmowanej aktywności i 

strategicznych ruchach Starbucks’a w omawianym zakresie informowały na bieżąco światowe portale 

branżowe (np. www.dailycoffeenews.com). 

Dodatkowo podkreślić należy, iż duże sieci kawiarni obserwują pojawiające się trendy i próbują dostosować 

swoją ofertę do oferty konkurencji. Co za tym idzie otwiera się w ten sposób dodatkowy obszar dla rozwoju 

dla Spółki – poprzez wytwarzanie napojów cold brew dla sieci kawiarni. Pierwszym przykładem jest tu 

współpraca Spółki z siecią So!Coffee. 

 

2. Działania marketingowe w zakresie Cold Brew 

W celu wprowadzania produktów CB na rynek, Spółka prowadzi od 2016 roku intensywne działania 

marketingowe i sprzedażowe. W szczególności należy tu wymienić (m.in.): 

- Targi Euro Gastro 2017 i 2018 - własne stoisko handlowe oferujące produkty CB w butelkach, jak i do 

konsumpcji bezpośredniej z nalewaka,  

- Forum Petro Trend 2017 i 2018 https://www.forumpetrotrend.com/ - własne stoisko wystawiennicze oraz 

udział w Business Speed Dating (spotkania sprzedażowe z kupcami sieci stacji benzynowych). 

http://www.petrolnet.pl/Wiadomosci/2017/kwiecien/10/Sklep-i-gastronomia-na-stacji.aspx 

Dodatkowo Spółka prowadzi działania marketingowe w prasie branżowej i Internecie (m.in.): 

- Portal Spożywczy – portalspozywczy.pl – artykuły na największym portalu branżowym 

http://www.portalspozywczy.pl/horeca/wiadomosci/trendy-na-rynku-kawiarni-etno-cafe-stawia-na-rozne-

warianty-cold-brew,143020.html 

- Stacja Benzynowa (magazyn dla właścicieli stacji benzynowych w wersji on-line i tradycyjnej drukowanej) 

- reklama na 2 str. okładki  

https://issuu.com/brogmarketing/docs/stacja_benzynowa_-_marzec_2017 

Jeśli idzie o Cold Brew to w ramach Projektu planowane jest w 2018 ustabilizowanie produkcji i sprzedaży 

na poziomie miesięcznym kikudziesięciu tysięcy sztuk. W tym momencie poza sprzedażą w sieciach 

własnych oraz poprzez dystrybutorów, kontynuowana jest rozpoczęta w marcu 2018 r. sprzedaż w sieci 

stacji BP (400 stacji na terenie całego kraju). Do podpisanie kontraktów z kolejnymi partnerami (m.in. duże 

sieci handlowe) potrzebne jest posadowienie dużej linii produkcyjnej (wydajność 250 000 butelek/miesiąc) 

celem zabezpieczenia produkcji i logistyki kontraktów. W tym momencie linia jest w fazie produkcji. 

  

 

  

https://www.forumpetrotrend.com/
http://www.petrolnet.pl/Wiadomosci/2017/kwiecien/10/Sklep-i-gastronomia-na-stacji.aspx
http://www.portalspozywczy.pl/horeca/wiadomosci/trendy-na-rynku-kawiarni-etno-cafe-stawia-na-rozne-warianty-cold-brew,143020.html
http://www.portalspozywczy.pl/horeca/wiadomosci/trendy-na-rynku-kawiarni-etno-cafe-stawia-na-rozne-warianty-cold-brew,143020.html
https://issuu.com/brogmarketing/docs/stacja_benzynowa_-_marzec_2017
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6.  MODEL FINANSOWY ORAZ INWESTYCYJNY PROJEKTU 

Grupa Etno  specjalizuje się w przygotowywaniu i wdrażaniu mechanizmów biznesowych, umożliwiających 

Inwestorom lokowanie kapitału w sektorze gastronomiczno-produkcyjnym. Model biznesowy Grupy Etno  

zapewnia przejrzystą strukturę organizacyjną i administracyjno-prawną. Wszystkie rozwiązania strukturalne  

i inwestycyjne są opracowane w zgodzie z ustawą kodeks spółek handlowych. Dodatkowo pomiędzy Etno  

Investors S.A. a każdym Inwestorem podpisywana jest umowa inwestycyjna. 

Wieloletnie doświadczenie 

Zespół zarządzający posiada wieloletnie doświadczenie branżowe. Sukcesy w zarządzaniu sieciami, 

strukturami holdingowymi a także na poziomie produktu gwarantują sprawne i skuteczne prowadzenie 

projektu. 

Każdy krok w realizacji projektu nadzorowany jest przez doświadczonych ekspertów branżowych, 

posiadających wieloletnie doświadczenie w branży gastronomicznej i produkcyjnej. 

Pionowe i poziome pokrycie rynku  

Wybrane do modelu biznesowego marki oraz produkty stanowią komplementarne połączenie pozwalające 

na całościowe pokrycie wszystkich segmentów rynku a tym samym maksymalizację wyników. 

Ograniczona odpowiedzialność 

Pełną odpowiedzialność na zobowiązania spółek z Grupy Etno  ponoszą wyłącznie same spółki i jej 

Zarządy. 

 

4.14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym 

inwestycji kapitałowych 

Bilans Etno Cafe S.A. na koniec roku obrotowego 2017 wykazuje inwestycje długoterminowe  w łącznej 

kwocie 9.437,7 tys. zł, czyli 98,9% sumy bilansowej, równej 9.543,3 tys. zł. Głównymi  składnikami tej kwoty 

są udziały w spółkach zależnych: 

- Etno Cafe sp. z o.o. - o wartości 5.324,3 tys. zł., 

- Hamda Trade sp. z o.o.  - o wartości 2.445,9 tys. zł.  

 

4.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 

układowym, ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - 

jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla 

działalności Emitenta 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, wobec Spółki nie były wszczęte żadne postępowania upadłościowe, 

układowe, ugodowe, arbitrażowe, egzekucyjne ani likwidacyjne, których wynik mógłby mieć istotne 

znaczenie dla działalności Emitenta. 
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4.16. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami 

administracji publicznej, postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w 

tym o postępowaniach w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 

miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które 

to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą 

mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo stosowną 

informację o braku takich postępowań 

Według najlepszej wiedzy Emitenta w ciągu ostatnich 12 miesięcy wobec Spółki nie były wszczęte ani nie 

toczyły się żadne inne postępowania przed organami administracji publicznej, postępowania sądowe ani 

arbitrażowe, których wynik mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

Emitent nie ma także wiedzy o tego rodzaju postępowaniach, które mogłyby w przyszłości wystąpić. 

 

4.17.  Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację 

ekonomiczną i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość 

realizacji przez nabywców papierów wartościowych uprawnień w nich 

inkorporowanych 

Zgodnie z bilansami Emitenta: 

- na dzień 31 grudnia 2016 roku,  

- na dzień 31 grudnia 2017 roku, który był przedmiotem badania przez biegłego rewidenta 

na wartość zobowiązań Spółki, składają się następujące podstawowe pozycje: 

[ tys. zł ] 31.12.2016 31.12.2017 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6.241,4 9.820,9 

Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

Zobowiązania długoterminowe 6.184,2 9.728,9 

Zobowiązania krótkoterminowe 57,2 91,9 

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
 

Emitent będzie dokładał należytych starań aby utrzymać zobowiązania na poziomie adekwatnym do 

rozmiaru prowadzonej działalności operacyjnej i nie zagrażającym terminowemu wywiązywaniu się z nich. 

 

4.18.  Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki 

z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym 

zamieszczonym w Memorandum 

W roku obrotowym 2016 nie nastąpiły żadne nietypowe zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na wyniki z 

działalności gospodarczej Emitenta. 
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4.19.  Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i 

finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które 

powstały po sporządzeniu danych finansowych, zamieszczonych w rozdziale 

5 

Po sporządzeniu danych finansowych, zamieszczonych w Rozdziale 5, czyli po 08 czerwca 2018 roku nie 

nastąpiły żadne istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta. 

4.20. Prognoza wyników finansowych Emitenta 

Emitent nie publikuje prognoz wyników finansowych 

 

4.21. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 

4.21.1.  Osoby zarządzające 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Statutu Emitenta Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i 

odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej 5-letniej kadencji.  

Kadencja obecnego Zarządu upływa z dniem 11.03.2021 r., zaś mandaty jego Członków wygasają z dniem 

odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 

2020.   

Na dzień udostępnienia Memorandum Zarząd Emitenta jest dwuosobowy: 

4.20.1.1. Pan Tomasz Nietubyć - Prezes Zarządu 

Imię i nazwisko:  Tomasz Nietubyć 

wiek: 36 lat 

Zajmowane stanowisko:  Prezes Zarządu, 

Termin upływu kadencji: 11.03.2021 r. 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Przedsiębiorca i manager. Absolwent Uniwerystetu Wrocławskiego, Psycholog. Przez 10 lat zajmował się 

procesami kadrowymi w spółkach budownictwa infrastrukturalnego oraz IT zarządzając procesami dla grup 

od 12 do 3500 osób.  

Doświadczenie zdobywał w Spółkach z branży gastronomicznej, recyklingowej, budownictwa, IT oraz 

usługowej specjalizując się w doborze i kształceniu kard.  

Współzałożyciel Hamda Trade sp z o.o. prekursora obecnej Grupy Etno Cafe S.A. Prezes Zarządu Etno 

Cafe sp.z o.o. odpowiedzialnej za prowadzenie sieci kawiarni Etno Cafe.  

Wspólnik oraz Prezes Zarządu m.in. Prodigo S.A. lidera polskiej branży recyklingowej oraz Członek Rady 

Nadzorczej Datarino sp. z o.o. 

Wskazanie, czy osoba zarządzająca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub 

zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości 

Pan Tomasz Nietubyć nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w 

podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu 

rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Tomasz Nietubyć 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. 
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Informacje o pozbawieniu osoby zarządzającej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 

fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 

przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek 

handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Tomasz Nietubyć nie został pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani 

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Tomasz Nietubyć nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały 

także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż 

Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, 

karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby zarządzającej, jeżeli wynik 

tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Tomasza Nietubyć nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne 

postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie 

dla działalności Emitenta. 

4.20.1.2. Pan Łukasz Mrowiński - Członek Zarządu 

Imię i nazwisko:  Łukasz Mrowiński 

wiek: 41 lat 

Zajmowane stanowisko:  Wiceprezes Zarządu,  

Termin upływu kadencji: 11.03.2021 r.  

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

CEO w ETNO CAFE S.A., prezes zarządu Cafeway Investors S.A., Hamda Trade sp. z o.o., Cold Brew 

sp  z o.o. 

W branży kawowej od 2012 roku. Odpowiedzialny głównie za rozwój nowych rynków oraz wdrażanie nowych 

produktów. Jeden z pomysłodawców oraz współzałożyciel Hamda Trade prekursora całej Grupy Etno Cafe 

S.A. 

Wcześniej przez 12 lat prawnik, doradca podatkowy (m.in. w KPMG oraz Europejski Fundusz Leasingowy 

S.A.). Ukończył studnia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim.  

Członek Rady Związku Pracodawców HoReCa (zphoreca.pl). 

Wskazanie, czy osoba zarządzająca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub 

zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości 

Pan Łukasz Mrowiński nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w 

podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu 

rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Łukasz Mrowiński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby zarządzającej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 

fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 

przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek 
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handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Łukasz Mrowiński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani 

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Łukasz Mrowiński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały 

także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż 

Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, 

karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby zarządzającej, jeżeli wynik 

tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Łukasza Mrowińskiego nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne 

postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie 

dla działalności Emitenta. 

4.20.2. Osoby nadzorujące 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 

członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną 5-letnią kadencję.  

Obecna wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej upływa w maju 2023 roku, zaś mandaty jej Członków 

wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 

za rok obrotowy 2022.   

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący: 

1. Pan Piotr Rybicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Pan Maciej Gnyszka - Członek Rady Nadzorczej 

3. Pan Tomasz Suchowierski - Członek Rady Nadzorczej 

4. Pan Tomasz Jelonek - Członek Rady Nadzorczej 

 

4.20.2.1. Pan Piotr Rybicki - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko:   Piotr Rybicki 

Zajmowane stanowisko:  Przewodniczący Rady Nadzorczej 

wiek: 44 lata 

Termin upływu kadencji: maj 2023  

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 2001 roku aktywnie pełni funkcje w radach nadzorczych i komitetach 

audytu spółek giełdowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek komunalnych oraz rodzinnych. 

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Twórca 

i redaktor naczelny portalu nadzorkorporacyjny.pl. Autor licznych publikacji z zakresu tematyki finansowej 

oraz rad nadzorczych, w tym książek: „Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie?”, „Finanse dla 

niefinansistów” oraz raportu „Rady Nadzorcze w Polsce 2018 ”.  

Specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz 

rachunkowości kreatywnej. Posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce 

giełdowej, zasiada w radach nadzorczych. Przeprowadził ponad 500 specjalistycznych szkoleń oraz 

opublikował ponad 400 specjalistycznych publikacji. Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków 

rad nadzorczych, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i propagator profesjonalnych rad nadzorczych, 

Wiceprezes Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w 

Dąbrowie Górniczej, Ekspert Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, prezes zarządu 

NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o. 
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Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub 

zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości: 

Pan Piotr Rybicki nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w 

podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu 

rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Piotr Rybicki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 

fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 

przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek 

handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Piotr Rybicki nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani 

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Piotr Rybicki nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały 

także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż 

Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, 

karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, jeżeli wynik tych 

postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Piotra Rybickiego nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne 

postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie 

dla działalności Emitenta. 

4.20.2.2.  Pan Maciej Gnyszka - Członek Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko:  Maciej Gnyszka 

wiek: 32 lata 

Zajmowane stanowisko: Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji:  maj 2023 roku 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Przedsiębiorca, twórca Towarzystw Biznesowych S.A., Pracowni Synergii Sp. z o.o. i pionier polskiego 

fundraisingu przez Gnyszka Fundraising Advisors. Jako akcjonariusz wspiera rozwój takich marek jak Marie 

Zelie S.A., ExChord S.A. Współorganizator polskich edycji seminarium Miracles of Capital organizowanych 

przez singapurskiego inwestora i multimilionera – dr. Jeh Shyan Wonga. Autor książek m.in.: „Fundraising. 

Pierwszy polski praktyczny przewodnik”, „Dlaczego networking nie działa?”, „Jak dzięki social media zebrać 

500.000 zł od inwestorów? 

Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub 

zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości 

Pan Maciej Gnyszka nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu 

rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 
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Pan Maciej Gnyszka nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 

fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 

przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek 

handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Maciej Gnyszka nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani 

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Maciej Gnyszka nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały 

także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż 

Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, 

karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, jeżeli wynik tych 

postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Macieja Gnyszka nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne 

postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie 

dla działalności Emitenta. 

4.20.2.3.  Pan Tomasz Suchowierski - Członek Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko:  Tomasz Suchowierski 

Zajmowane stanowisko:  Członek Rady Nadzorczej 

wiek: 51 lat 

Termin upływu kadencji:  maj 2023roku 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Absolwent Wiliam Paterson University of New Jersey (MBA, Business Administration and International 

Finance) oraz MBA na Uniwerystecie Ekonomicznym we Wrocławiu.  

specjalizuje się w sprawach finansowych i zarządzania ogólnego, zarówno spółek publicznych, jak i z 

kapitałem prywatnym. Posiada unikalne doświadczenie zawodowe zdobyte w USA oraz w spółkach z 

obszaru Europy Środkowo-Wschodniej zdobyte między innymi w AMREST Holdings NV, SFINKS Polska 

S.A., TOYA S.A., NEONET S.A., gdzie pełnił funkcje dyrektora finansowego i członka zarządu odpowiadając 

m.in. za debiuty giełdowe. Ostatnie lata spędził w EMC S.A. wprowadzając nowe zasady organizacyjne i 

zarządzania firmą po przejęciu spółki przez fundusz PE Penta Investments. 

Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub 

zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości 

Pan Tomasz Suchowierski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu 

rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Tomasz Suchowierski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze 

prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 
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reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 

fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 

przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek 

handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Tomasz Suchowierski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani 

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Tomasz Suchowierski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 

przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek 

handlowych. Nie miały także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa 

innego niż Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, 

karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, jeżeli wynik tych 

postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Tomasza Suchowierskiego nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat 

żadne postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć 

znaczenie dla działalności Emitenta. 

4.20.2.4.  Pan Tomasz Jelonek - Członek Rady Nadzorczej 

Imię i nazwisko:  Tomasz Jelonek 

Zajmowane stanowisko:  Członek Rady Nadzorczej 

wiek: 36 lat 

Termin upływu kadencji: maj 2023 roku 

Istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 

Absolwent Uniwersytetu Ekomonicznego we Wrocławiu oraz Europäische Akademie für Finanzplanung (Bad 

Homburg, Niemcy). Członek międzynarodowej organizacji MDRT (Million Dollar Round Table).  

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu finansami pojedynczych przedsiębiorstw, jak i grup 

kapitałowych. Jest specjalistą od złożonych procesów pozyskiwania kapitału własnego oraz dłużnego, w tym 

w formie emisji obligacji oraz akcji o łącznej wartości przekraczającej miliard złotych. Członek zarządów i rad 

nadzorczych spółek z kapitałem polskim i zagranicznym. 

Wskazanie, czy osoba nadzorująca pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub 

zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazła się w stanie upadłości 

Pan Tomasz Jelonek nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Informacje o wpisie dotyczącym osoby nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 

Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu 

rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

Pan Tomasz Jelonek nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na 

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska. 

Informacje o pozbawieniu osoby nadzorującej przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia 

działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 

reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, 

fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w 

przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek 

handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 
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Pan Tomasz Jelonek nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej na własny rachunek ani pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta ani 

pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  

Pan Tomasz Jelonek nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego ani w art. 587, 590 i 591 kodeksu spółek handlowych. Nie miały 

także miejsca żadne równoważne zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż 

Rzeczpospolita Polska. 

Informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, 

karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osoby nadzorującej, jeżeli wynik tych 

postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 

W odniesieniu do Pana Tomasza Jelonek nie toczą się ani nie toczyły w okresie ostatnich 2 lat żadne 

postępowaniach cywilne, karne, administracyjne ani karne skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie 

dla działalności Emitenta. 

 

 

4.22. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

z uwzględnieniem podmiotów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy 

o Ofercie, wraz z informacjami o toczących się lub zakończonych w okresie 

ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i 

karnych skarbowych dotyczących osób fizycznych posiadających ponad 10% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań 

ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta  

Na dzień udostępnienia Memorandum Informacyjnego struktura akcjonariatu Spółki jest następująca:  

Akcjonariusz 
liczba akcji 

i głosów na WZ 
udział w kapitale zakładowym 

i głosach na WZ 

Cafeway sp. z o.o. 51 000 51,00% 

Cafeway Investors S.A. 49 000 49,00% 

Razem 100 000 100,00% 
 

W akcjonariacie Emitenta nie ma osób fizycznych, które posiadają ponad 10% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu.  

 

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach 

na Walnym Zgromadzeniu po uwzględnieniu emisji akcji serii B i C.  

Akcjonariusz 
liczba akcji 

i głosów na WZ 
udział w kapitale zakładowym 

i głosach na WZ 

Cafeway sp. z o.o. 51 000 43,88% 

Cafeway Investors S.A. 49 000 42,16% 

Pozostali (seria B i C*) 16 221 13,96% 

Razem 116 221 100,00% 

 

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach 

na Walnym Zgromadzeniu po uwzględnieniu emisji akcji serii B, C i D i przy załażeniu, że wszystkie Akcje 

Serii D zostaną objęte .  
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Akcjonariusz 
liczba akcji 

i głosów na WZ 
udział w kapitale zakładowym 

i głosach na WZ 

Cafeway sp. z o.o. 51 000 39,52% 

Cafeway Investors S.A. 49 000 37,97% 

Pozostali (seria B, C*, D) 29 041 22,51% 

Razem 129 041 100,00% 

 

 

_______________________ 

*  objęto 14.225 akcji serii B, a liczba objętych akcji serii C, których oferta prywatna zakończyła się 3 sierpnia br. (termin 

zawierania umów objęcia akcji) wyniesie - zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu - 1.966  
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5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

5.1. Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 

obrotowy 2017 

5.1.1. Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy 
Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2017 
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5.1.2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 
obrotowy 2017 
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5.1.3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 
2017 
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5.2. Jednostkowe sprawozdanie Emitenta za rok obrotowy 2017 

5.2.1. Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania Emitenta za rok obrotowy 
2017 
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5.2.2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2017 
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5.2.3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za rok obrotowy 2017 

Spółka nie sporządziła sprawozdania z działalności za rok obrotowy 2017 korzystając ze zwolnienia 

przewidzianego w przepisach Ustawiy o Rachunkowości dotyczących małych jednostek. 
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5.3.  Dane finansowe spółek zależnych Emitenta 

5.3.1.   Dane finansowe Etno Cafe sp. z o.o. 

 

Bilans na dzień 31.12.2017 r.  

          Stan na Stan na 

AKTYWA 31.12.2017 31.12.2016 

A.     Aktywa trwałe 5 362 752,70 2 605 883,70 

I.     Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II.     Rzeczowe aktywa trwałe, w tym 4 749 822,19 2 078 181,50 

    - Środki trwałe 4 721 238,14 1 620 179,63 

    - Środki trwałe w budowie 0,00 118 479,62 

III.     Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV.     Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

    - Nieruchomości 0,00 0,00 

    - Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

V.     Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 612 930,51 488 324,45 

B.     Aktywa obrotowe 2 092 360,38 1 073 833,41 

I.     Zapasy 203 103,69 144 797,15 

II.     Należności krótkoterminowe, w tym 1 075 460,34 791 567,06 

  a)   z tytułu dostaw i usług, w tym: 162 134,79 40 457,43 

    -   do 12 miesięcy 162 134,79 40 457,43 

    -   powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

III.   Inwestycje krótkoterminowe 441 313,79 67 945,26 

    a) Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 441 313,79 67 945,26 

    -   środki pieniężne w kasie i na rachunkach 386 068,85 59 655,26 

  2.   Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

 IV.     Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 372 482,56 69 523,94 

A k t y w a  r a z e m 7 455 113,08 3 679 717,11 

 

 

  Stan na   Stan na   

              PASYWA 31.12.2017 31.12.2016 

A.     Kapitał (fundusz) własny  1 453 840,40 -664 958,10 

I.     Kapitał (fundusz) zakładowy 1 320 000,00 300 000,00 

II.     Kapitał (fundusz) zapasowy 3 959 000,00 0,00 

III.   
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 
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    - z tytułu aktualizacji wartości godziwej     

IV     Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  0,00 0,00 

V.     Zysk (strata) z lat ubiegłych -964 958,10 0,00 

VI.   Zysk (strata) netto -2 860 201,50 -964 958,10 

VII.   
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna) 0,00 0,00 

B.     Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  6 001 272,68 4 344 675,21 

I.     Rezerwy na zobowiązania, w tym: 10 219,73 10 219,73 

    - 
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  10 219,73 10 219,73 

II.     Zobowiązania długoterminowe, w tym: 3 275 282,36 0,00 

    - z tytułu kredytów i pożyczek 1 185 282,36 0,00 

III.   Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 2 653 593,43 4 334 455,48 

  a)   z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 3 519 223,15 

  b)   z tytułu dostaw i usług, w tym:  2 168 400,05 679 817,21 

      - do 12 miesięcy 2 168 400,05 679 817,21 

      - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

  c)   Fundusze specjalne 0,00 0,00 

IV.   Rozliczenia międzyokresowe  62 177,16 0,00 

P a s y w a  r a z e m 7 455 113,08 3 679 717,11 

       

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy  (w PLN)   
 

 

 

    Dane  za okres    Dane  za okres   

 Treść   01.01.2017-

31.12.2017  

 25.03.2016-

31.12.2016  

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 7 139 715,23 1 434 168,48 

   I. Przychody netto ze sprzedaży  7 139 715,23 1 049 677,56 

   II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 

dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 384 490,92 

B. Koszty działalności operacyjnej 9 575 631,02 2 567 347,93 

    I. Amortyzacja 542 635,68 53 354,87 

    II. Zużycie materiałów i energii 2 392 305,66 409 635,97 

    III. Usługi obce 3 257 260,85 1 563 538,83 

   IV. Wynagrodzenia 1 996 511,67 352 831,05 

    V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 190 855,11 47 165,87 
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     - emerytalne 86 391,59 21 167,98 

   VI. Pozostałe koszty ,w tym 1 196 062,05 140 821,34 

     - wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 032 207,31 118 381,58 

C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B) -2 435 915,79 -1 133 179,45 

D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 125 775,79 7 658,18 

E. Pozostałe koszty operacyjne 373 461,47 24 841,58 

  - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 64 031,56 10 207,72 

F. Przychody finansowe 806,66 2 154,60 

  II. Odsetki, w tym: 806,66 2 154,60 

       - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

G. Koszty finansowe 177 406,69 34 472,01 

   I. Odsetki, w tym: 150 743,05 34 472,01 

       - dla jednostek powiązanych 55 059,21 34 462,81 

H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G) -2 860 201,50 -1 182 680,26 

I. Podatek dochodowy 0,00 -217 722,16 

J. Zysk (strata) netto (H-I) -2 860 201,50 -964 958,10 
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5.3.2.   Dane finansowe Hamda Trade sp. z o.o. 

 

Bilans na dzień 31.12.2017 r.  

          Stan na Stan na 

AKTYWA 2017-12-31 2016-12-31 

A.     Aktywa trwałe 5 568 038,66 1 552 185,77 

I.     Wartości niematerialne i prawne 27 419,79 34 000,19 

II.     Rzeczowe aktywa trwałe, w tym 1 179 931,05 1 143 038,58 

    - Środki trwałe 1 173 931,05 1 137 223,80 

    - Środki trwałe w budowie 6 000,00 5 814,78 

III.     Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV.     Inwestycje długoterminowe 3 946 420,82 0,00 

    - Nieruchomości 0,00 0,00 

    - Długoterminowe aktywa finansowe 3 946 420,82 0,00 

V.     Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 414 267,00 375 147,00 

B.     Aktywa obrotowe 10 473 280,44 8 807 541,85 

I.     Zapasy 409 963,56 704 313,66 

II.     Należności krótkoterminowe, w tym 1 275 748,15 850 086,75 

  a)   z tytułu dostaw i usług, w tym: 1 216 808,63 694 380,10 

    -   do 12 miesięcy 1 216 808,63 694 380,10 

    -   powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

III.   Inwestycje krótkoterminowe 7 955 266,69 6 359 228,07 

    a) Krótkoterminowe aktywa finansowe, w 

tym: 7 955 266,69 6 359 228,07 

    -   środki pieniężne w kasie i na rachunkach 43 314,55 73 269,24 

  2.   Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

 IV.     Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 832 302,04 893 913,37 

A k t y w a,  r a z e m 16 041 319,10 10 359 727,62 

 

 

  Stan na   Stan na   

              PASYWA 2017-12-31 2016-12-31 

A.     Kapitał (fundusz) własny  5 418 256,49 -174 013,13 

I.     Kapitał (fundusz) zakładowy 1 000 000,00 300 000,00 
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II.     Kapitał (fundusz) zapasowy 1 340 000,00 0,00 

III.   Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w 

tym: 2 565 270,00 0,00 

    - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 2 565 270,00 0,00 

IV     Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  0,00 0,00 

V.     Zysk (strata) z lat ubiegłych -474 013,13 -476 482,88 

VI.   Zysk (strata) netto 986 999,62 2 469,75 

VII.   Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

B.     Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  10 623 062,61 10 533 740,75 

I.     Rezerwy na zobowiązania, w tym: 1 627 407,00 631 117,00 

    - Rezerwa na świadczenia emerytalne i 

podobne  0,00 0,00 

II.     Zobowiązania długoterminowe, w tym: 1 210 040,62 2 502 945,85 

    - z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

III.   Zobowiązania krótkoterminowe , w tym: 7 785 614,99 7 393 182,94 

  a)   z tytułu kredytów i pożyczek 538 357,01 575 780,39 

  b)   z tytułu dostaw i usług, w tym:  818 698,37 569 383,14 

      - do 12 miesięcy 818 698,37 569 383,14 

      - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

  c)   Fundusze specjalne 0,00 0,00 

IV.   Rozliczenia międzyokresowe  0,00 6 494,96 

P a s y w a,  r a z e m 16 041 319,10 10 359 727,62 

       

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy   

    Dane  za okres    Dane  za okres   

 Treść   01.01.2017-

31.12.2017  

 01.01.2016-

31.12.2016  

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów 6 418 996,76 4 163 077,42 

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4 042 710,56 2 413 066,94 

C. Koszty sprzedaży 1 113 199,21 1 375 425,80 

D. Koszty ogólnego zarządu  1 138 632,09 1 393 766,07 

E. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B-C-D) 124 454,90 -1 019 181,39 

F. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 282 265,39 407 710,79 

G. Pozostałe koszty operacyjne 355 841,58 1 473 911,26 
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  - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 11 687,84 324 943,96 

H. Przychody finansowe 2 152 253,23 3 143 005,47 

  II. Odsetki, w tym: 112 894,76 151 648,47 

       - od jednostek powiązanych 9 969,23  0,00 

   IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 2 039 358,47 2 991 357,00 

I. Koszty finansowe 860 692,32 802 218,86 

   I. Odsetki, w tym: 594 171,79 517 401,51 

       - dla jednostek powiązanych 89 532,50 0,00 

   II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

       - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 41 293,15 

J. Zysk (strata) brutto (E+F-G+H-I) 1 342 439,62 255 404,75 

K. Podatek dochodowy 355 440,00 252 935,00 

L. Zysk (strata) netto (J-K) 986 999,62 2 469,75 
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5.3.3.   Dane finansowe Cold Brew sp. z o.o. 

Bilans  

        Stan na   Stan na   

AKTYWA 30.11.2016 30.11.2017 

A.     Aktywa trwałe 0,00 4 543 507,10 

I.     Wartości niematerialne i prawne 0,00 3 409 936,27 

II.     Rzeczowe aktywa trwałe, w tym 0,00 530 314,39 

    - Środki trwałe 0,00 105 314,39 

    - Środki trwałe w budowie 0,00 425 000,00 

III.     Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV.     Inwestycje długoterminowe 0,00 603 256,44 

    - Nieruchomości 0,00 0,00 

    - Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 603 256,44 

V.     Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

B.     Aktywa obrotowe 5 100,00 427 879,31 

I.     Zapasy 0,00 68 505,76 

II.     Należności krótkoterminowe, w tym 5 000,00 171 123,83 

  a)   z tytułu dostaw i usług, w tym: 0,00 111 887,83 

    -   do 12 miesięcy 0,00 111 887,83 

    -   powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

III.     Inwestycje krótkoterminowe 100,00 13 520,37 

    a) Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 100,00 13 520,37 

    -   środki pieniężne w kasie i na rachunkach 100,00 13 520,37 

 IV.     Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 174 729,35 

A k t y w a  r a z e m 5 100,00 4 971 386,41 

 

  Stan na   Stan na   

              PASYWA 30.11.2016 30.11.2017 

A.     Kapitał (fundusz) własny  5 051,10 3 632 773,44 

I.     Kapitał (fundusz) zakładowy 5 000,00 3 952 950,00 

II.     Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym 0,00 51,10 

    - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 

emisyjnej) nad wartością nominalna udziałów 

(akcji) 0,00 0,00 

III.     Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w 

tym: 0,00 0,00 
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    - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 

IV     Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  0,00 0,00 

V.     Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 

VI.     Zysk (strata) netto 51,10 -320 227,66 

VII.     Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

B.     Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  48,90 1 338 612,97 

I.     Rezerwy na zobowiązania, w tym: 0,00 0,00 

    - Rezerwa na świadczenia emerytalne i 

podobne  0,00 0,00 

II.     Zobowiązania długoterminowe, w tym: 0,00 1 100 000,00 

    - z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

III.     Zobowiązania krótkoterminowe , w tym: 48,90 238 612,97 

  a)   z tytułu kredytów i pożyczek 48,90 0,00 

  b)   z tytułu dostaw i usług, w tym:  0,00 7 629,50 

      - do 12 miesięcy 0,00 7 629,50 

      - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

  c)   Fundusze specjalne 0,00 0,00 

IV.     Rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 

P a s y  w a   r a z e m 5 100,00 4 971 386,41 

      

 Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy 

     Dane  za okres    Dane  za okres   

 Treść   19.10.2016-

30.11.2016  

 01.12.2016-

30.11.2017  

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 0,00 141 799,68 

   I. Przychody netto ze sprzedaży  0,00 155 013,00 

   II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 

dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 -13 213,32 

B. Koszty działalności operacyjnej 36,90 402 987,81 

    I. Amortyzacja 0,00 121 790,51 

    II. Zużycie materiałów i energii 0,00 118 722,91 

    III. Usługi obce   77 596,35 

   IV. Wynagrodzenia 0,00 69 914,25 

    V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0,00 12 474,58 
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     - emerytalne 0,00 5 723,20 

   VI. Pozostałe koszty ,w tym 36,90 2 489,21 

C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B) -36,90 -261 188,13 

D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 100,00 0,65 

E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 0,00 968,67 

  - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

F. Przychody finansowe 0,00 3 256,44 

  II. Odsetki, w tym:   3 256,44 

       - od jednostek powiązanych 0,00 3 256,44 

G. Koszty finansowe 0,00 61 327,95 

   I. Odsetki, w tym: 0,00 26 494,62 

       - dla jednostek powiązanych 0,00 240,00 

H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G) 63,10 -320 227,66 

I. Podatek dochodowy 12,00 0,00 

J. Zysk (strata) netto (H-I) 51,10 -320 227,66 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1   Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta 
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Załącznik 2 Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta oraz treść podjętych 

uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki nie 

zarejestrowanych przez sąd 

1.  Aktualny tekst Statutu Emitenta  

 

TEKST JEDNOLITY 

STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ  

ETNO CAFE spółka akcyjna z/s we Wrocławiu 

przyjęty uchwałą nr 5/05/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

z dnia 17 maja 2018 roku 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Firma Spo łki brzmi: Etno Cafe spółka akcyjna. -------------------------------------------------------------------------  

2. Spo łka moz e uz ywac  w obrocie skro tu firmy: Etno Cafe S.A. ----------------------------------------------------------  

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----------------------------------------------------------  

§ 2  

Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 3 

Założycielami Spółki są: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) spo łka pod firmą Ping-Win.pl spo łka z ograniczoną odpowiedzialnos cią  z siedzibą we Wrocławiu, ----  

2) spo łka pod firmą Cafeway Investors spo łka akcyjna w organizacji z siedzibą we Wrocławiu. -------------  

§ 4 

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony. -----------------------------------------------------------------------------------------  

§ 5 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ------------------------------------------  

2. Spółka może tworzyć oddziały w kraju i za granicą, a także zawiązywać spółki, względnie przystępować do 

już istniejących z kapitałem polskim i zagranicznym. -------------------------------------------------------------------  

3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-prawnych.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§ 6 

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności są:  
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1) PKD 69.1 Działalnos c  prawnicza, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

2) PKD 69.2 Działalnos c  rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, ------------------------------------------------  

3) PKD 70 Działalnos c  firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, ---------------------  

4) PKD 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -------------------------------------------  

5) PKD 10.83 Przetwo rstwo herbaty i kawy, -----------------------------------------------------------------------------------  

6) PKD 46.37.Z Sprzedaz  hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,------------------------------------------------------  

7) PKD 47.91.Z Sprzedaz  detaliczna prowadzona przez domy sprzedaz y wysyłkowej lub Internet, ---------------  

8) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placo wki gastronomiczne, -------------------------------------------------------  

9) PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojo w. -------------------------------------------------------------------  

2. Jez eli podjęcie działalnos ci w zakresie wymienionym w tym paragrafie wymagac  będzie uzyskania zezwolenia 

lub koncesji albo spełnienia przewidzianych przez prawo warunko w, to Spo łka podejmie taką działalnos c   po 

uzyskaniu  zezwolen  lub koncesji albo po spełnieniu innych warunko w wymaganych przez prawo. ---------------  

III. KAPITAŁ I AKCJE 

§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). ---------------------------------------------  

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach: od 1 do 

100.000, o wartości nominalnej wynoszącej po 1 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 

100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). -----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Kapitał zakładowy zostanie pokryty przed zarejestrowaniem Spo łki w całos ci, to jest przed 

zarejestrowaniem Spo łki: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) wszystkie akcje zostaną pokryte wkładem pienięz nym w wysokos ci 100% (sto procent) ich wartos ci 

nominalnej, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Akcjonariusze przed zarejestrowaniem Spo łki wniosą na obejmowane przez nich akcje wkłady 

pienięz ne w łącznej kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).--------------------------------------------  

4. Wszystkie akcje do dnia 25 marca 2016 roku zostaną pokryte w całos ci. Wszystkie akcje zostaną wydane po 

cenie emisyjnej ro wnej ich wartos ci nominalnej.-------------------------------------------------------------------------  

5. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być wyłącznie akcjami na okaziciela. Każda następna 

emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. ------------------------------------------------------------  

§ 8 

1. Akcje na okaziciela nie mogą byc  zamienione na akcje imienne. -----------------------------------------------------  

2. W przypadku częs ciowego pokrycia akcji na okaziciela przed zarejestrowaniem spo łki, wydane na dowo d 

takiej wpłaty s wiadectwa tymczasowe uprawniają do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 9 

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.  

§ 10 

Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji na okaziciela, wydawanych za wkłady 

pieniężne lub za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich 

wyemitowanych już akcji. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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§ 11 

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia jego akcji przez Spółkę. ------------------  

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności 

podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umorzonych 

bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-------  

IV. ZARZĄD SPÓŁKI 

§ 12 

1. Zarząd Spo łki składa się z jednego do trzech członko w, powoływanych  

i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------------------------------------------  

2. Pierwszy skład Zarządu powoływany jest przez załoz ycieli. ------------------------------------------------------------  

3. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięc ) lat i jest kadencją wspo lną. ------------------------------------------------------------  

4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 

Zarządu z działalnos ci Spo łki i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia funkcji członka 

Zarządu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 13 

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi, 

ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako członek władz lub wspólnik czy akcjonariusz. -----------------  

2. Zakaz konkurencji określony w ust. 1 tego paragrafu nie obowiązuje w stosunku do spółek powiązanych 

kapitałowo lub osobowo ze spółką pod firmą Cafeway Group spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. ---------  

§ 14 

1. Zarząd Spo łki zarządza Spo łką i reprezentuje ją na zewnątrz. ----------------------------------------------------------  

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spo łki i składania w jej imieniu os wiadczen  

uprawnionych jest dwo ch członko w Zarządu działających łącznie. ----------------------------------------------------  

3. Do reprezentowania Spo łki i składania w jej imieniu os wiadczen , w przypadku Zarządu jednoosobowego, 

uprawniony jest jedyny członek Zarządu działający samodzielnie. ----------------------------------------------------  

§ 15 

Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu, który określi szczegółowo tryb działania Zarządu. ---------  

V. RADA NADZORCZA 

§ 16 

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członko w i nie więcej niz  5 (pięciu) członko w. ------------  

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięc ) lat i jest kadencją wspo lną. -------------------------------------------------  

§ 17 

1. Członko w Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, okres lając funkcje Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. ---------------------------------------------------------------------------------  

2. Pierwszy skład Rady Nadzorczej powołują załoz yciele. ------------------------------------------------------------------  

§ 18 
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Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Nadzorczej w siedzibie 

Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 19 

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny 

wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------  

§ 20 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, jak również przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do 

porządku obrad na posiedzeniu. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 21 

Rada Nadzorcza poza innymi sprawami przewidzianymi przez Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut 

jest upoważniona do wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki. -----------------  

§ 22 

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------  

VI. WALNE ZGROMADZENIE 

§ 23 

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. --------------------------------------------------------  

§ 24 

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.-------------------------------------------------------------------------  

§ 25 

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, o ile jest na nim reprezentowana większość kapitału 

zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 26 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na Walnym 

Zgromadzeniu, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. ---------  

§ 27 

Zastawnik lub użytkownik akcji nie mają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. ------------------------------------  

§ 28 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw wymienionych w przepisach Kodeksu spółek handlowych 

lub niniejszym Statucie, należą: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalnos ci Spo łki oraz sprawozdania 

finansowego, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, --------------------------------------------------------  
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3) udzielanie absolutorium członkom organo w Spo łki, ---------------------------------------------------------------  

4) zmiana przedmiotu działalnos ci Spo łki, ------------------------------------------------------------------------------  

5) zmiana Statutu Spo łki,----------------------------------------------------------------------------------------------------  

6) podwyz szenie lub obniz enie kapitału zakładowego, ---------------------------------------------------------------  

7) połączenie, podział i przekształcenie Spo łki, ------------------------------------------------------------------------  

8) rozwiązanie i likwidacja Spo łki, ----------------------------------------------------------------------------------------  

9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszen stwa, ------------------------------------------------------  

10) zbycie i wydzierz awienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego częs ci oraz ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego. ------------------------------------------------------------------------------------  

VII. GOSPODARKA SPÓŁKI 

§ 29 

1. Rokiem obrotowym Spo łki jest rok kalendarzowy.------------------------------------------------------------------------  

2. Pierwszy rok obrotowy kon czy się 31.12.2016 roku. ---------------------------------------------------------------------  

§ 30 

Spółka tworzy i znosi kapitały i fundusze: --------------------------------------------------------------------------------------  

1) kapitał zakładowy, --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) kapitał zapasowy,----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) kapitał rezerwowy. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 31 

1. Zysk Spo łki moz e byc  przeznaczony w całos ci lub częs ci na: ------------------------------------------------------------  

1) odpisy na kapitał zapasowy, ---------------------------------------------------------------------------------------  

2) inwestycje,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) odpisy na zasilanie kapitało w rezerwowych, -------------------------------------------------------------------  

4) dywidendę, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5) inne cele. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Dzien  dywidendy oraz termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. 

3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 

roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki nie 
zarejestrowanych przez sąd 

Uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie Emitenta w sprawie zmian Statutu Spółki, które nie zostały 

zarejestrowane przez sąd są: 

1.  Uchwała nr 3/06/NWZ/2018 Spółki z dnia 11 czerwca 2018 roku o treści następującej: 

Uchwała nr 3/06/NWZ/2018 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą ETNO CAFE spółka akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu 
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z dnia 11 czerwca 2018 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

oraz w sprawie zmiany statutu spółki 

1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ETNO CAFE spółka akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu, działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek 

handlowych, podwyższa kapitał zakładowy spółki do kwoty nie większej niż 114.245,00 zł (sto czternaście 

tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych), czyli o kwotę nie większą niż 14.245,00 zł (czternaście tysięcy 

dwieście czterdzieści pięć złotych) w drodze emisji nie więcej niż 14.245 nowych, zwykłych akcji na 

okaziciela serii B o numerach od 1 do nie więcej niż 14.245 o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) 

każda akcja, po cenie emisyjnej wynoszącej po 351,00 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych) każda akcja. 

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ETNO CAFE spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu postanawia, że akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku 

za rok obrotowy 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku.  

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ETNO CAFE spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu postanawia, że w związku z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, 

wszystkie akcje serii B objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest  

w trybie subskrypcji prywatnej i zaoferowane zostaną subskrybentom wybranym przez Zarząd Spółki. 

4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ETNO CAFE spółka akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu postanawia, że akcje serii B pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi 

przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.  

5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ETNO CAFE spółka akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu postanawia, że umowy objęcia akcji serii B zawarte zostaną w terminie do dnia 6 lipca 2018 

roku.  

6. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod 

firmą ETNO CAFE spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zmienia statut Spółki objęty aktem 

notarialnym sporządzonym przez notariusza dr Wisławę Boć-Mazur prowadzącej tutejszą Kancelarię 

Notarialną dnia 11 marca 2016 roku (Repertorium A numer 2635/2016) ze zmianami w ten sposób, że § 7 

ust. 1 i ust. 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:  

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i nie więcej niż 

114.245,00 zł (sto czternaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych).  

2. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:  

-  100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach: od 1 do 100.000, o wartości nominalnej 

wynoszącej po 1 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych, 

-  nie więcej niż 14.245 (czternaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii B o 

numerach: od 1 do nie więcej niż 14.245 (czternaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć), o wartości 

nominalnej wynoszącej po 1 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 

14.245,00 zł (czternaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych).  

7. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ETNO CAFE spółka akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu niniejszym upoważnia zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu 

wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów objęcia akcji wyemitowanych w 

związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. 

8. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ETNO CAFE spółka akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu niniejszym postanawia, że podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w 

granicach określonych w ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych  

w drodze subskrypcji prywatnej. 

9. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ETNO CAFE spółka akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem 

podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku 

z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.  

10. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ETNO CAFE spółka akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu upoważnia Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu uwzględniającego 

zmiany, które nastąpią w wyniku podjęcia i wykonania niniejszej uchwały.  
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2.  Uchwała nr 2/07/NWZ/2018 Spółki z dnia 3 lipca 2018 roku, o treści następującej: 

Uchwała nr 2/07/NWZ/2018 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 3 lipca 2018 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr 3/06/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod 

firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2018 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmiany statutu spółki 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

postanawia zmienić uchwałę nr 3/06/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 

Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego oraz w sprawie zmiany statutu spółki, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez 

zastępcę notarialnego Natalię Sołtys-Skrzypczyk, zastępcę notariusza dr Wisławy Boć-Mazur prowadzącej 

tutejszą Kancelarię Notarialną dnia 11 czerwca 2018 roku (Repertorium A numer 5565/2018), w ten sposób, 

że punkt 5. tej uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

postanawia, że umowy objęcia akcji serii B zawarte zostaną w terminie do dnia 20 lipca 2018 roku.”. 

2. Pozostałe postanowienia uchwały nr 3/06/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod 

firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmiany statutu spółki pozostają bez zmian. 

 

3.  Uchwała nr 4/07/NWZ/2018 Spółki z dnia 23 lipca 2018 roku, o treści następującej: 

Uchwała nr 4/07/NWZ/2018 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą ETNO CAFE spółka akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 23 lipca 2018 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

oraz w sprawie zmiany statutu spółki 

1.  Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na 

podstawie art. 431 § 1 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, podwyższa 

kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie większej niż 119.944,00 zł (sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset 

czterdzieści cztery złote), czyli o kwotę nie większą niż 5.699,00 zł (pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 

dziewięć złotych) w drodze emisji nie więcej niż 5.699 nowych, zwykłych akcji na okaziciela serii C o 

numerach od 1 do nie więcej niż 5.699 o wartości nominalnej po 1 zł (jeden złoty) każda akcja, po cenie 

emisyjnej wynoszącej po 351,00 zł (trzysta pięćdziesiąt jeden złotych) każda akcja.  

2.  Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że 

akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2018, tj. od 

dnia 1 stycznia 2018 roku.  

3.  Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że 

w związku z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, wszystkie akcje serii C objęte 

zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, to jest w trybie subskrypcji prywatnej i 

zaoferowane zostaną subskrybentom wybranym przez Zarząd Spółki.  

4.  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Etno Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

postanawia, że akcje serii C pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed 

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.  

5.  Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że 

umowy objęcia akcji serii C zawarte zostaną w terminie do dnia 27 lipca 2018 roku.  
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6.  W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 

Etno Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zmienia statut Spółki objęty aktem notarialnym 

sporządzonym przez notariusza dr Wisławę Boć-Mazur prowadzącej tutejszą Kancelarię Notarialną dnia 

11 marca 2016 roku (Repertorium A numer 2635/2016) ze zmianami w ten sposób, że § 7 ust. 1 i ust. 2 

otrzymują nowe następujące brzmienie:  

1.  Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i nie więcej niż 

119.944,00 zł (sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote).  

2.  Kapitał zakładowy spółki dzieli się na:  

-  100 000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach: od 1 do 100 000, o wartości nominalnej 

wynoszącej po 1 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), 

-  nie więcej niż 14.245 (czternaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii B o 

numerach: od 1 do nie więcej niż 14.245 (czternaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć), o wartości 

nominalnej wynoszącej po 1 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 

14.245,00 zł (czternaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych),  

-  nie więcej niż 5.699 (pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o 

numerach: od 1 do nie więcej niż 5.699 (pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć), o wartości 

nominalnej wynoszącej po 1 (jeden) złoty każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 

5.699,00 zł (pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).  

7.  Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym 

upoważnia zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wykonania niniejszej 

uchwały, w szczególności do zawarcia umów objęcia akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem 

kapitału zakładowego.  

8.  Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym 

postanawia, że podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 

niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. 

9.  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ETNO CAFE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału 

zakładowego do sądu rejestrowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu 

spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego. Przy składaniu przedmiotowego 

oświadczenia Zarząd jest zobowiązany uwzględnić, wyniki przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 

3/06/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ETNO CAFE Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 czerwca 2018 roku zmienionej uchwałą nr 2/07/NWZ/2018 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ETNO CAFE Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu z dnia 3 lipca 2018 roku, emisji zwykłych akcji na okaziciela serii B.  

10. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ETNO CAFE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmiany, 

które nastąpią w wyniku podjęcia i wykonania niniejszej uchwały.  

 

4.   Uchwała nr 3/07/NWZ/2018 Spółki z dnia 26 lipca 2018 roku 

Uchwała nr 3/07/NWZ/2018 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu 

 z dnia 26 lipca 2018 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr 4/07/NWZ/2018 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Etno Cafe 

spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 23 lipca 2018 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

oraz w sprawie zmiany statutu spółki 

1.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

postanawia zmienić uchwałę nr 4/07/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod 

firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie 
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podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmiany statutu spółki, objętą aktem notarialnym 

sporządzonym przez zastępcę notarialnego Annę Dudziuk-Łozińską, zastępcę notariusza dr Wisławy 

Boć-Mazur prowadzącej tutejszą Kancelarię Notarialną dnia 23 lipca 2018 roku (Repertorium A numer 

6748/2018), w ten sposób, że punkt 5. tej uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:   

„5.  Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

postanawia, że umowy objęcia akcji serii C zawarte zostaną w terminie do dnia 3 sierpnia 2018 roku.".  

2.  Pozostałe postanowienia uchwały nr 4/ 07/ NWZ/ 2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

pod firmą Etno Cafe spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmiany statutu spółki pozostają bez zmian.     

 

5. Uchwała nr 4/08/NWZ/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 3 sierpnia 2018 

roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, której treść 

przytoczona jest w pkt 3.4.2. Memorandum. 
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Załącznik 3 Definicje i objaśnienia skrótów 
 

Akcje Serii D 

Do 12.820 akcji zwykłych na okaziciela Serii D Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł 
każda wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4/08/NWZ/2018 NWZ Spółki z dnia 3 
sierpnia 2018 roku. Akcje Serii D są przedmiotem Oferty Publicznej na podstawie 
Memorandum. 

Aneks do 
Memorandum 

lub Aneks 

Informacja o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści Memorandum 
Informacyjnego lub o znaczących czynnikach mogących wpłynąć na ocenę Akcji Serii 
D, zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum do publicznej wiadomości 
lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia 
ważności Memorandum, udostępniana do publicznej wiadomości - zgodnie z art. 41 
ust. 4 Ustawy o Ofercie - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od 
wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji w sposób, w jaki zostało 
opublikowane Memorandum Informacyjne. 

Cena Emisyjna Cena Emisyjna Akcji Serii D wynosi 390 zł   

Emitent, 

lub Spółka, 

lub Etno Cafe 

Etno Cafe S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław 
zarejestrowana pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000609877 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 
Wydział Gospodarczy KRS 

Giełda, GPW  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Inwestor Osoba dokonująca Zapisu na Akcje Serii D 

k.s.h. 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) 

KDPW, Depozyt, 
Krajowy Depozyt 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

Komunikat 
Aktualizujący 

Informacja powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości 
Memorandum lub Aneksów w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji 
papierów wartościowych. Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Ofercie Komunikat 
Aktualizujący udostępnia się do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało 
udostępnione Memorandum. 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Memorandum 
Informacyjne 
lub 
Memorandum 

Niniejsze Memorandum Informacyjne sporządzone na potrzeby Oferty Publicznej, 
zgodnie z § 30-40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2013 r. 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 (Dz. U. 
poz. 988). 

MSiG Monitor Sądowy i Gospodarczy 

NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Oferta Publiczna 
Oferta publiczna - w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie - Akcji Serii D 
dokonywana przez Emitenta na podstawie Memorandum Informacyjnego. 

Oferujący 

Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: 
ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, o kapitale zakładowym 777.777 zł, w pełni 
opłaconym, wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000065126. 

pcc Podatek od czynności cywilnoprawnych 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

PLN, zł  złoty polski - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Prawo dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe  

Rada Nadzorcza,  
RN 

Rada Nadzorcza Etno Cafe S.A. 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
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USD Dolar amerykański - jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Ustawa o Obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi  

Ustawa o ochronie 
konkurencji  

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

Ustawa o Ofercie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach  

Ustawa o 
rachunkowości 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  

Ustawa pdof Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych  

Ustawa pdop Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych  

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ Walne Zgromadzenie 

ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
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Załącznik 4   Formularze Zapisów na Akcje Serii D 

 

Formularz zapisu na Akcje Serii D Etno Cafe S.A. w Ofercie Publicznej 

[formularz dla osób fizycznych] 

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Akcje Serii D Etno Cafe S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), oferowane w drodze Oferty 

Publicznej przez Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie („Oferujący”), na warunkach określonych 

w Memorandum Informacyjnym opublikowanym 6 sierpnia 2018 roku na stronach internetowych Emitenta: etnocafe.pl www.etnocafe.pl i 

Oferującego: www.dmcp.com.pl („Memorandum”) oraz w niniejszym Formularzu Zapisu. Akcje Serii D są akcjami zwykłymi na 

okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.  

Konsekwencją złożenia niniejszego Zapisu i opłacenia go będzie objęcie Akcji Serii D w liczbie nie większej niż wskazana w  niniejszym 

Zapisie, którą określi Emitent, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum.  

1. Inwestor: 

a) Imię i nazwisko: . ____________________________.__________________________________________________.  

b) Adres zamieszkania: ulica:____________________________ . nr domu i mieszkania : __________________ 

   kod: __ - ____ . miejscowość: ____________________________  

c) Adres do korespondencji:  jak wyżej  inny: ____________________________________________________ 

d)  Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości ________________________________nr PESEL________________  

e)  Status dewizowy:  rezydent   nierezydent  

f) Dane kontaktowe:   numer telefonu: ____________________________. adres mailowy : ________________ 

2. Cena Emisyjna: 390,00 zł  

3. Liczba Akcji Serii D objętych Zapisem: __________ , słownie: ____________________________________________ 

4. Kwota wpłaty na akcje: ________ zł, słownie: __________________________________________________________ 

Uwaga:  

Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty 

bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełniania Formularza Zapisu ponosi Inwestor.  

Oświadczenie osoby składającej zapis: 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią Memorandum, że treść ta jest dla mnie zrozumiała oraz że akceptuję warunki 

Oferty Publicznej Akcji Serii D. Równocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na brzmienie Statutu Etno Cafe S.A.  

Wiadome mi jest, że niniejszy Zapis na akcje będzie przyjęty przez Oferującego po analizie przekazanych przeze mnie wskazanych 

poniżej informacji: 

1.  Formularza identyfikacji Klienta. 

2. Skanów 2 różnych dokumentów tożsamości 

3. Oświadczenia o źródle pochodzenia majątku klienta oraz celu stosunków gospodarczych z klientem 

4. Oświadczenia o osobie zajmującej eksponowane stanowisko 

oraz po rozpoznaniu przez Oferującego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami 

gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną i dokonaniu oceny poziomu rozpoznanego ryzyka. 

Zgadzam się zarówno na przydzielenie mi Akcji Serii D jak i ich nieprzydzielenie, przy czym nieprzydzielenie Akcji Serii D lub 

przydzielenie ich w liczbie mniejszej może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania zasad przydziału Akcji Serii D opisanych w 

Memorandum.  

 

 

 

_____________________________.  ________________________________________ 
Data i podpis składającego Zapis  Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Zapis 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Etno Cafe S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Śląska 1, 54-

118 jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu inwestycyjnego na podstawie poniższej klauzuli informacyjnej. 

 

_____________________________.  
Data i podpis   

 

http://www.etnocafe.pl/
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Treść klauzuli informacyjnej: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Etno Cafe S.A. z siedzibą przy Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław.  

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email kontakt@etnocafe.pl lub pisemnie pod adresem Al. Śląska 1, 54-118 

Wrocław, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

Dane przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora danych związanych z obsługą procesu 

inwestycyjnego publicznej emisji Akcji serii D oraz czynności związanych z nabyciem i posiadaniem Akcji serii D.  

Etno Cafe S.A. będzie przetwarzało Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Twoje 

dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

• zawarcia umowy zakupu akcji i wypełnienia jej warunków oraz obsługi umów i rozliczeń finansowych związanych z procesem 

nabycia akcji i uczestnictwem w Spółce Etno Cafe S.A. 

• dostarczania informacji za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną i pocztową.  

• marketingiem i re-marketingiem polegającym na prowadzeniu akcji informacyjnej i akcji promocyjnej przez Etno Cafe S.A.  

• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Etno Cafe S.A., wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

W celu należytej obsługi procesu inwestycyjnego Etno Cafe S.A posiada prawo do przekazywania Twoich danych:  

 osobom upoważnionym przez Etno Cafe S.A., czyli pracownikom i współpracownikom Spółki, którym dostęp do ww. danych jest 

niezbędny do wykonania obowiązków związanych z wykonaniem zawartych umów;   

 osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania 

otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF. itp. 

 podmiotom przetwarzającym, z którymi Etno Cafe S.A zawarło odpowiednie umowy;  

 pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, maklerom itp., którym Etno Cafe S.A. powierzyło 

przetwarzanie Twoich danych osobowych; 

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z 

administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ukończenia procesu nabycia Akcji serii D oraz czynności związanych z nabyciem i 

posiadaniem Akcji serii D. 
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Formularz zapisu na Akcje Serii D Etno Cafe S.A. w Ofercie Publicznej 

[formularz dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej] 

Niniejszy dokument stanowi Zapis na Akcje Serii D Etno Cafe S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), oferowane w drodze Ofer ty 

Publicznej przez Dom Maklerski Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie („Oferujący”), na warunkach określonych 

w Memorandum Informacyjnym opublikowanym 6 sierpnia 2018 roku na stronach internetowych Emitenta: etnocafe.pl www.etnocafe.pl i 

Oferującego: www.dmcp.com.pl („Memorandum”) oraz w niniejszym Formularzu Zapisu. Akcje Serii D są akcjami zwykłymi na 

okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.  

Konsekwencją złożenia niniejszego Zapisu i opłacenia go będzie objęcie Akcji Serii D w liczbie nie większej niż wskazana w niniejszym 

Zapisie, którą określi Emitent, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum.  

a) Nazwa (firma) i siedziba: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Adres: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i lokalu : . . . . . . . .  

   kod: . . . - . . . . . miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:  jak wyżej  inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d)  Numery identyfikacyjne: KRS: . . . . . . . . . . . , REGON . . . . . . . . . . . . . , inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e)  Status dewizowy:  rezydent   nierezydent  

2.  Osoba fizyczna działająca w imieniu Inwestora: 

a) Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Miejsce zamieszkania: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i mieszkania : . . . . . . . .  

   kod: . . . - . . . . . miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:  jak wyżej  inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d)  Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . .  

e) Podstawa reprezentacji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

f) Dane kontaktowe*:   numer telefonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adres mailowy : ……………. . . . . . . . 

3.  Osoba fizyczna działająca w imieniu Inwestora: 

a) Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Miejsce zamieszkania: ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr domu i mieszkania : . . . . . . . .  

   kod: . . . - . . . . . miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c) Adres do korespondencji:  jak wyżej  inny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d)  Rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr PESEL. . . . . . . . . . . . . . . . .  

e) Podstawa reprezentacji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

f) Dane kontaktowe*:   numer telefonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adres mailowy : ……………. . . . . . . . 

4. Cena Emisyjna: . . . . . . zł . . . . . gr 

5. Liczba Akcji Serii D objętych zapisem: . . . . . . . . . . , słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

6. Kwota wpłaty na akcje: . . . . . . . . . . . . zł . . . . . gr, słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  

7. Rachunek, na który ma zostać dokonany zwrot środków: Nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . .  

 

Uwaga:  

Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej 

części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelk ie 

konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełniania formularza zapisu ponosi Inwestor. 

Oświadczenie osób składających zapis: 

 

Działając w imieniu Inwestora niniejszym oświadczam(y), że zapoznałam(łem, liśmy) się z treścią Memorandum, że treść ta jest dla 

mnie (nas) zrozumiała oraz że akceptuję(emy) warunki Oferty Publicznej Akcji Serii D. Równocześnie oświadczam(y), że wyrażam(y) 

zgodę na brzmienie Statutu Etno Cafe S.A. 

http://www.etnocafe.pl/
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Wiadome mi(nam) jest, że niniejszy Zapis na akcje będzie przyjęty przez Oferującego po analizie przekazanych przez(e) mnie(nas) 

wskazanych poniżej informacji: 

1.  Formularza identyfikacji Klienta. 

2. Skanów 2 różnych dokumentów tożsamości 

3. Oświadczenia o źródle pochodzenia majątku klienta oraz celu stosunków gospodarczych z klientem  

4. Oświadczenia o osobie zajmującej eksponowane stanowisko 

5. Oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym 

oraz po rozpoznaniu przez Oferującego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami 

gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną i dokonaniu oceny poziomu rozpoznanego ryzyka.  

Działając w imieniu Inwestora zgadzam(y) się zarówno na przydzielenie Inwestorowi Akcji Serii D jak i ich nieprzydzielenie, przy czym 

nieprzydzielenie Akcji Serii D lub przydzielenie ich w liczbie mniejszej może nastąpić wyłącznie w następstwie zastosowania zasad przydziału 

akcji opisanych w Memorandum.  

 

 

 

_____________________________.  ________________________________________ 
Data i podpis składającego Zapis  Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Zapis 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Etno Cafe S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Śląska 1, 54-

118 jako administratora danych osobowych, w celu realizacji procesu inwestycyjnego na podstawie poniższej klauzuli informacyjnej. 

 

_____________________________.  
Data i podpis   

 

 

Treść klauzuli informacyjnej: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Etno Cafe S.A. z siedzibą przy Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław.  

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email kontakt@etnocafe.pl lub pisemnie pod adresem Al. Śląska 1, 54-118 

Wrocław, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych. 

Dane przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora danych związanych z obsługą procesu 

inwestycyjnego publicznej emisji Akcji serii D oraz czynności związanych z nabyciem i posiadaniem Akcji serii D.  

Etno Cafe S.A. będzie przetwarzało Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. Twoje 

dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

• zawarcia umowy zakupu akcji i wypełnienia jej warunków oraz obsługi umów i rozliczeń finansowych związanych z procesem 

nabycia akcji i uczestnictwem w Spółce Etno Cafe S.A. 

• dostarczania informacji za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną i pocztową.  

• marketingiem i re-marketingiem polegającym na prowadzeniu akcji informacyjnej i akcji promocyjnej przez Etno Cafe S.A.  

• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Etno Cafe S.A., wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

W celu należytej obsługi procesu inwestycyjnego Etno Cafe S.A posiada prawo do przekazywania Twoich danych:  

 osobom upoważnionym przez Etno Cafe S.A., czyli pracownikom i współpracownikom Spółki, którym dostęp do ww. danych jest 

niezbędny do wykonania obowiązków związanych z wykonaniem zawartych umów;   

 osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym uprawnionym do żądania 

otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF. itp. 

 podmiotom przetwarzającym, z którymi Etno Cafe S.A zawarło odpowiednie umowy;  

 pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, maklerom itp., którym Etno Cafe S.A. powierzyło 

przetwarzanie Twoich danych osobowych; 

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi  do 

organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z 

administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.  

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do ukończenia procesu nabycia Akcji serii D oraz czynności związanych z nabyciem i 

posiadaniem Akcji serii D. 

 

 

 

  

mailto:kontakt@etnocafe.pl


Memorandum Informacyjne Etno Cafe S.A. 

 

 163 

 

 

 

 

  



Memorandum Informacyjne Etno Cafe S.A. 

 

 164 

Załącznik 5 Wzory umów i pełnomocnictwa 

POROZUMIENIE DODATKOWE DO  

ZAPISU NA AKCJE 

(dalej: Porozumienie) 

 
zawarte w dniu  _____________2018 roku w , pomiędzy: 

 

1. spółką pod firmą Etno Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy Alei Śląskiej 1, 54-118 

Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000609877, NIP 8943075820, REGON 364093778, z kapitałem 

zakładowym 100.000,00 zł, opłaconym w całości, reprezentowaną przez: 
1) Tomasza Nietubycia – Prezesa Zarządu, 

2) Łukasza Mrowińskiego – Członka Zarządu, 

zwaną dalej „SPÓŁKĄ” lub „SPÓŁKĄ HOLDINGOWĄ”, 

-a- 

2. Panią(em) [imię] [nazwisko] zamieszkałą(ym) [adres zamieszkania - ulica nr] [kod] [miejscowość],  , 

legitymującą(ym) się [nazwa dokumentu] seria i numer [nr dowodu] , posiadającą(ym) numer PESEL 

[PESEL], 

zwaną(ym) dalej „SUBSKRYBENTEM”, 

-a- 

3. spółką pod firmą Cafeway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy 

Alei Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505170, NIP: 8971797815, REGON: 

0223894170, z kapitałem zakładowym 100.000,00 zł, opłaconym w całości, reprezentowaną przez: 

1) Tomasza Nietubycia – Prezesa Zarządu, 

zwaną dalej „AKCJONARIUSZEM I”, 

-a- 

4. spółką pod firmą Cafeway Investors Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy Alei Śląskiej 1, 
54-118 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610038, NIP 8943075671, REGON 364065167, o kapitale 
zakładowym w wysokości 115 614,00 zł, opłaconym w całości, reprezentowaną przez: 

1) Łukasza Mrowińskiego – Prezesa Zarządu, 

zwaną dalej „AKCJONARIUSZEM II”, 

zwanymi dale łącznie: „STRONAMI”, z osobna: „STRONĄ”, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

OŚWIADCZENIA STRON 

1. Spółka oświadcza, że: 
1) w dniu 3 sierpnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SPÓŁKI podjęło uchwałę 

nr 4/08/NWZ/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie której kapitał 

zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty nie wyższej niż 132.764,00 zł, czyli o kwotę nie większą 

niż 12.820,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 12.820 nowych, zwykłych akcji na okaziciela serii D o 
wartości nominalnej po 1 zł każda akcja („AKCJE CZWARTEJ EMISJI”); uchwała z dnia 3 sierpnia 

2018 r. została objęta protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPÓŁKI z dnia 3 sierpnia 

2018 roku, sporządzonym w formie aktu notarialnego przez zastępcę notarialnego Natalię Sołtys – 
Skrzypczyk, zastępcę notariusza dr Wisławy Boć - Mazur, prowadzącą Kancelarię Notarialną we 

Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 121/207 (Repertorium A nr 7074/2018), 
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2) posiada udziały w kapitałach zakładowych spółek prowadzących działalność operacyjną, 

3) została utworzona z założeniem pełnienia przez nią funkcji spółki zarządzającej w strukturze holdingowej 

realizującej przyjętą branżową strategię biznesową. Spółka holdingowa zarządza aktywami w postaci 

udziałów w poszczególnych spółkach powiązanych kapitałowo (spółkach operacyjnych), prowadzących 
działalność przede wszystkim w branży produkcji, dystrybucji i sprzedaży kawy palonej klasy premium 

oraz napoju kawowego „Cold Brew”, a także w zakresie tworzenia i prowadzenia sieci kawiarni pod 

marką „Etno Cafe”. Stworzona, w oparciu o wypracowaną przez Spółkę i jej spółki zależne biznesową 
strategię branżową, struktura holdingowa ma stanowić znaczącą i silną grupą kapitałową działającą w 

branży produkcji, dystrybucji i sprzedaży kawy palonej klasy premium oraz napoju kawowego „Cold 

Brew”, a także tworzenia i prowadzenia sieci kawiarni pod marką „Etno Cafe”.  
2. SUBSKRYBENT oświadcza, że: 

1) zapoznał się z zakresem i celami strategii branżowej realizowanej przez SPÓŁKĘ (opisanej w 

Memorandum Informacyjnym), 

2) działając w dobrej wierze, oświadcza i deklaruje, że posiada stosowną wiedzę oraz doświadczenie w 
kwestiach finansowych i gospodarczych pozwalającą mu na ocenę ryzyk związanych z objęciem AKCJI 

CZWARTEJ EMSJI emitowanych przez SPÓŁKĘ (uczestnictwem w SPÓŁCE), a także, że akceptuje i 

jest zdolny do poniesienia ryzyka gospodarczego nieuzyskania spodziewanych przez niego korzyści z 
tytułu uczestnictwa w SPÓŁCE. 

3. SPÓŁKA i SUBSKRYBENT zgodnie oświadczają, że w dniu zawarcia niniejszego Porozumienia 

SUBSKRYBENT dokonał zapisu na [_____] AKCJI CZWARTEJ EMISJI („ZAPIS NA AKCJE”),  
4. AKCJONARIUSZ I oświadcza, że posiada 51.000 akcji na okaziciela serii A SPÓŁKI. 

5. AKCJONARIUSZ II oświadcza, że posiada 49.000 akcji na okaziciela serii A SPÓŁKI. 

 

§ 2 

UPRAWNIENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. SPÓŁKA i SUBSKRYBENT zgodnie postanawiają, że po upływie okresu 36 (słownie: trzydziestu 

sześciu) miesięcy od daty dokonania ZAPISU NA AKCJE, pod warunkiem zarejestrowania 
podwyższenia kapitału zakładowego SPÓŁKI w ramach którego wyemitowane zostały AKCJE 

CZWARTEJ EMISJI - SUBSKRYBENTOWI będzie przysługiwało uprawnienie do żądania od SPÓŁKI, 

aby ta nabyła [liczba subskrybowanych Akcji]  (słownie: [liczba subskrybowanych Akcji] słownie])  

posiadanych przez SUBSKRYBENTA AKCJI CZWARTEJ EMISJI za kwotę wynoszącą 130% ceny 
emisyjnej opłaconej przez SUBSKRYBENTA za każdą z nabywanych AKCJI CZWARTEJ EMISJI 

(„CENA NABYCIA”), przy czym żądanie powyższe może dotyczyć całości lub części posiadanych przez 

SUBSKRYBENTA AKCJI CZWARTEJ EMISJI. Żądanie SUBSKRYBENTA, o którym mowa powyżej 
powinno zostać zgłoszone SPÓŁCE na piśmie.  

2. Uprawnienie SUBSKRYBENTA, o którym mowa w ust. 1 wygasa zarówno przed, jak i po upływie 

okresu 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy od daty dokonania ZAPISU NA AKCJE w przypadku 
łącznego spełnienia następujących warunków: 

1) AKCJE CZWARTEJ EMISJI zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym lub 

ustalony zostanie dzień pierwszego notowania AKCJI CZWARTEJ EMISJI w alternatywnym 

systemie obrotu (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej),  

2) średni kurs dzienny AKCJI CZWARTEJ EMISJI obowiązujący na rynku regulowanym lub w 

alternatywnym systemie obrotu za okres pełnych 12 (słownie: dwunastu) miesięcy 

przypadających po wprowadzeniu AKCJI CZWARTEJ EMISJI do obrotu na rynku 

regulowanym lub po dniu pierwszego notowania AKCJI CZWARTEJ EMISJI w alternatywnym 

systemie obrotu, ustalony przez SPÓŁKĘ w dniu upływu w/w okresu, będzie nie niższy niż 

CENA NABYCIA, i to niezależnie od tego kiedy w/w warunki zostaną spełnione, tj. zarówno 

przed, jak i po upływie okresu 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy od daty dokonania 

ZAPISU NA AKCJE. 
Strony zgodnie postanawiają, że SPÓŁKA będzie się ubiegać o dopuszczenie AKCJI CZWARTEJ 
EMISJI do obrotu na rynku regulowanym lub o ustalenie dnia pierwszego notowania AKCJI 

CZWARTEJ EMISJI w alternatywnym systemie obrotu w przypadku, gdy wycena SPÓŁKI wykaże 

wartość SPÓŁKI nie mniejszą niż 64.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony złotych). 
3. SPÓŁKA i SUBSKRYBENT zgodnie postanawiają, że każda z ewentualnie wypłaconych na rzecz 

SUBSKRYBENTA przez SPÓŁKĘ kwot tytułem dywidend (kwot brutto) przed upływem okresu 36 
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(słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy liczonych od dnia dokonania ZAPISU NA AKCJE oraz przed 

wystąpieniem przez SUBSKRYBENTA z żądaniem, o którym mowa w ust. 1 będzie traktowana jako 

zaliczka na poczet CENY NABYCIA. SPÓŁKA i SUBSKRYBENT zgodnie postanawiają, że zaliczenie 

otrzymanych przez SUBSKRYBENTA od SPÓŁKI kwot tytułem dywidend na poczet CENY NABYCIA 
nastąpi w chwili dokonania wypłaty CENY NABYCIA SUBSKRYBENTOWI.   

4. Wykonanie żądania SUBSKRYBENTA, o którym mowa w ust. 1 nastąpi według wyboru SPÓŁKI: 

1) w drodze wypłaty wynagrodzenia z tytułu dobrowolnego odpłatnego umorzenia AKCJI CZWARTEJ 
EMISJI albo 

2) poprzez wskazanie przez SPÓŁKĘ podmiotu trzeciego, który nabędzie AKCJE CZWARTEJ EMISJI za 

CENĘ NABYCIA. 
5. Uprawnienie SUBSKRYBENTA wynikające z ust. 1 przechodzi na nabywcę AKCJI CZWARTEJ 

EMISJI w drodze cesji praw z Porozumienia. 

6. Mając na uwadze oświadczenia, o których mowa w § 1 Porozumienia, SUBSKRYBENT celem 

umożliwienia SPÓŁCE realizacji branżowej strategii biznesowej, zobowiązuje się do: 
1) nie zbywania bez zgody SPÓŁKI, ani nie obciążania jakimikolwiek prawami rzeczowymi lub 

obligacyjnymi AKCJI CZWARTEJ EMISJI do dnia wprowadzenia przez SPÓŁKĘ AKCJI CZWARTEJ 

EMISJI do obrotu na rynku regulowanym po cenie nie niższej niż CENA NABYCIA lub do dnia 
ustalenia dnia pierwszego notowania AKCJI CZWARTEJ EMISJI w alternatywnym systemie obrotu po 

cenie nie niższej niż CENA NABYCIA (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej), 

jednak nie dłużej niż przez okres 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia dokonania ZAPISU 
NA AKCJE, a AKCJONARIUSZ I oraz AKCJONARIUSZ II zobowiązują się wobec 

SUBSKRYBENTA do nie zbywania bez zgody SPÓŁKI, ani nie obciążania jakimikolwiek prawami 

rzeczowymi lub obligacyjnymi AKCJI SPÓŁKI do dnia wprowadzenia przez SPÓŁKĘ AKCJI 

CZWARTEJ EMISJI do obrotu na rynku regulowanym po cenie nie niższej niż CENA NABYCIA lub do 
dnia ustalenia dnia pierwszego notowania AKCJI CZWARTEJ EMISJI w alternatywnym systemie obrotu 

po cenie nie niższej niż CENA NABYCIA (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej), 

jednak nie dłużej niż przez okres 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia dokonania ZAPISU 
NA AKCJE, za wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze umowy ograniczającej rozporządzanie 

AKCJAMI CZWARTEJ EMISJI, o której mowa w zdaniu kolejnym. SUBSKRYBENT, 

AKCJONARIUSZ I oraz AKCJONARIUSZ II zobowiązują się wzajemnie do zawarcia umowy 

ograniczającej rozporządzanie AKCJAMI CZWARTEJ EMISJI oraz AKCJAMI posiadanymi w kapitale 
zakładowym SPÓŁKI przez AKCJONARIUSZA I oraz AKCJONARIUSZA II po dokonaniu rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego SPÓŁKI w ramach którego wyemitowane zostały AKCJE 

CZWARTEJ EMISJI zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Porozumienia, 
2) w miarę obiektywnych możliwości – do uczestniczenia raz w roku w organizowanym w siedzibie 

SPÓŁKI, informacyjnym spotkaniu Zarządu SPÓŁKI z SUBSKRYBENTAMI obejmującymi AKCJE 

CZWARTEJ oraz KOLEJNYCH EMISJI, o ile zostanie zwołane, o którym to spotkaniu Zarząd 
zawiadomi SUBSKRYBENTA i pozostałych uczestników listem poleconym wysłanym, co najmniej na 

21 dni przed wyznaczonym terminem spotkania; zawiadomienie może zostać przesłane także za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile SUBSKRYBENT złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

otrzymywanie zawiadomień w takiej formie; SUBSKRYBENT może stawić się na spotkaniu osobiście 
lub reprezentowany przez prawidłowo i w pełni umocowanego pełnomocnika; spotkanie powyższe nie 

będzie w żadnym wypadku poczytywane jako Walne Zgromadzenie SPÓŁKI, 

7. W celu wykonania zobowiązań, o których mowa w ust. 6, a także celem umożliwienia SPÓŁCE realizacji 
branżowej strategii biznesowej, STRONY zgodnie postanawiają, że dokumenty AKCJI CZWARTEJ 

EMISJI (lub odcinki zbiorowe tych akcji) do dnia rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów 

Wartościowych S.A. w związku z dopuszczeniem AKCJI CZWARTEJ EMISJI do obrotu na rynku 
regulowanym lub z wprowadzeniem AKCJI CZWARTEJ EMISJI do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu, zostaną złożone w firmie inwestycyjnej - Domu Maklerskim Capital Partners S.A. z siedzibą w 

Warszawie („DMCP”), a DMCP wystawi i przekaże SUBSKRYBENTOWI zaświadczenie o wydaniu 

dokumentów AKCJI CZWARTEJ EMISJI (lub odcinka zbiorowego tych akcji) oraz o ich złożeniu w 
DMCP w terminie 2 tygodni od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego SPÓŁKI w ramach 

którego wyemitowane zostały AKCJE CZWARTEJ EMISJI. 

8. SUBSKRYBENT celem umożliwienia SPÓŁCE realizacji branżowej strategii biznesowej udziela 
AKCJONARIUSZOWI I nieodwołalnego przez okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy od dnia dokonania 

ZAPISU NA AKCJE pełnomocnictwa do: 
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1) udziału i głosowania na Walnych Zgromadzeniach SPÓŁKI przeprowadzanych do dnia wprowadzenia 

przez SPÓŁKĘ AKCJI CZWARTEJ EMISJI do obrotu na rynku regulowanym po cenie nie niższej niż 

CENA NABYCIA lub do dnia ustalenia dnia pierwszego notowania AKCJI CZWARTEJ EMISJI w 

alternatywnym systemie obrotu po cenie nie niższej niż CENA NABYCIA (w zależności od tego, które z 
tych zdarzeń nastąpi wcześniej), jednak nie dłużej niż w okresie 36 (słownie: trzydziestu sześciu) 

miesięcy od dokonania ZAPISU NA AKCJE, a w tym do udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu 

SPÓŁKI, na którym podejmowane będą uchwały dotyczące umorzeń akcji, wskazanych w ust. 4 pkt 1, 
2) odbioru od SPÓŁKI dokumentów AKCJI CZWARTEJ EMISJI (lub odcinków zbiorowych tych akcji), 

które zostaną wydane przez Zarząd SPÓŁKI po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
3) złożenia w DMCP dokumentów AKCJI CZWARTEJ EMISJI (lub odcinków zbiorowych tych akcji) do 

dnia rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w związku z dopuszczeniem 

AKCJI CZWARTEJ EMISJI do obrotu na rynku regulowanym lub z wprowadzeniem AKCJI 

CZWARTEJ EMISJI do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, 
4) zawarcia  umowy dotyczącej ustanowienia ograniczeń w zbywaniu i obciążaniu obejmowanych AKCJI 

CZWARTEJ EMISJI zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Porozumienia. 

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej stanowi Załącznik nr 2 do Porozumienia.  
9. STRONY zgodnie postanawiają, że w każdym momencie trwania okresu uczestnictwa 

SUBSKRYBENTA w SPÓŁCE, AKCJONARIUSZOWI I lub AKCJONARIUSZOWI II będzie 

przysługiwało bezwarunkowe uprawnienie do żądania od SUBSKRYBENTA, by ten zbył wszystkie 
posiadane AKCJE na rzecz pisemnie wskazanego podmiotu (inwestora branżowego lub strategicznego) – 

za kwotę zaoferowaną przez ten podmiot, nie niższą jednak niż równowartość CENY NABYCIA za 1 

(jedną) AKCJĘ, przy czym kwoty te zostaną pomniejszone o wypłacone SUBSKRYBENTOWI do dnia 

zbycia AKCJI przez SPÓŁKĘ kwoty (zgodnie z ust. 3) – bez prawa SUBSKRYBENTA do odmowy 
spełnienia żądania, o którym mowa w zdaniu poprzednim („PRAWO POCIĄGNIĘCIA DO ZBYCIA”). 

Wskazany przez SPÓŁKĘ podmiot poza akcjami nabywanymi od SUBSKRYBENTA nabędzie – w 

drodze jednej lub kilku powiązanych transakcji - wszystkie pozostałe akcje w kapitale zakładowym 
SPÓŁKI. 

10. Umowa zbycia przedmiotowych AKCJI, o której mowa w ust. 9 powinna zostać zawarta w terminie 7 

(słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania przez SUBSKRYBENTA pisemnego wezwania, a termin 

płatności ceny AKCJI, o której mowa w ustępie poprzednim STRONY określą w treści umowy zbycia 
AKCJI, jednak nie będzie on dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia podpisania Umowy zbycia 

AKCJI. W treści umowy zbycia AKCJI Strony zastrzegą prawo odstąpienia od umowy na wypadek 

gdyby wskazany przez SPÓŁKĘ podmiot nie nabył (lub nie opłacił) w określonym terminie 100% akcji 
w kapitale zakładowym SPÓŁKI. 

11. Jeżeli SUBSKRYBENT naruszy zobowiązanie do zbycia AKCJI CZWARTEJ EMISJI na skutek 

skorzystania przez AKCJONARIUSZA I oraz AKCJONARIUSZA II z PRAWA POCIĄGNIĘCIA DO 
ZBYCIA, a które to ograniczenia i zobowiązania opisane zostaną w umowie zawartej na podstawie 

postanowień ust. 6 pkt 1, wówczas AKCJONARIUSZ I lub AKCJONARIUSZ II uprawnieni będą do 

żądania od SUBSKRYBENTA zapłaty kary umownej w wysokości 200% łącznej kwoty wpłaty 

dokonanej przez SUBSKRYBENTA na pokrycie obejmowanych AKCJI CZWARTEJ EMISJI. 
12. Skuteczne przeniesienie przez którąkolwiek ze STRON praw lub obowiązków wynikających z 

Porozumienia na osobę trzecią musi w każdym wypadku nastąpić łącznie i wymaga (i) poinformowania 

zarządu SPÓŁKI w formie pisemnej, a w przypadku zamiaru przeniesienia praw i obowiązków 
wynikających z Porozumienia przez SUBSKRYBENTA - (ii) uzależnione jest od przeniesienia przez 

SUBSKRYBENTA własności całości lub części AKCJI CZWARTEJ EMISJI na osobę trzecią, na rzecz 

której przenoszone są prawa i obowiązki wynikające z Porozumienia. 

 

§ 3 

PRAWO ODSTĄPIENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. SPÓŁKA, AKCJONARIUSZ I ORAZ AKCJONARIUSZ II są uprawnieni do odstąpienia od 
Porozumienia w przypadku gdy SUBSKRYBENT opóźni się z wpłatą całości lub części kwoty na 

poczet pokrycia AKCJI CZWARTEJ EMISJI, o których mowa w § 1 ust. 3 Porozumienia, o więcej niż 2 

dni w stosunku do terminu przewidzianego w ZAPISIE NA AKCJE. W takim przypadku SPÓŁKA, 
AKCJONARIUSZ I oraz AKCJONARIUSZ II mogą w terminie do dnia 31.10.2018 r. od Porozumienia 

odstąpić. Termin na wykonanie prawa odstąpienia uważa się za zachowany gdy przed jego upływem 
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oświadczenie o odstąpieniu zostanie nadane przesyłką poleconą na adres SUBSKRYBENTA wskazany 

w komparycji niniejszego Porozumienia. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że jeżeli jakiekolwiek z postanowień Porozumienia okazałoby się 

nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień Porozumienia, chyba że z okoliczności 
wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością, Strony nie zawarłyby Porozumienia. 

Postanowienia nieważne zostaną zastąpione innymi, ważnymi postanowieniami tak, aby osiągnięty 

został cel gospodarczy Porozumienia. 
3. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i Kodeksu spółek handlowych. 
5. Porozumienie podlega w całości prawu polskiemu i zgodnie z nim powinno być interpretowane.  

6. STRONY zgodnie postanawiają, że wszelkie zawiadomienia przewidziane postanowieniami niniejszego 

Porozumienia, przepisami prawa albo związane z zawarciem i wykonaniem niniejszego Porozumienia 

zostaną doręczone pozostałym STRONOM osobiście za pokwitowaniem odbioru, listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru lub w postaci elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej 

załączniki w postaci dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym na 

następujące dane:  
1) dla SPÓŁKI: Etno Cafe S.A. ul. Jerzmanowska 17, bud. G, lok. 3, 54-530 Wrocław, adres e-mail: 

administracja@etnocafe.pl , 

2) dla SUBSKRYBENTA: adres do doręczeń wskazany w komparycji Porozumienia, [adres e-mail]:, 
3) dla AKCJONARIUSZA I: Cafeway sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 17, bud. G, lok. 3, 54-530 Wrocław, 

adres e-mail: inwestorzy@etnocafe.pl, 

4) dla AKCJONARIUSZA II: Cafeway Investors S.A., ul. Jerzmanowska 17, bud. G, lok. 3, 54-530 

Wrocław, adres e-mail: inwestorzy@etnocafe.pl . 

W przypadku wysłania przez SPÓŁKĘ, AKCJONARIUSZA I lub AKCJONARIUSZA II 
zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w/w podmiot wyśle 

SUBSKRYBENTOWI za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres, o którym mowa wyżej 

informację o wysłaniu listu załączając (w miarę możliwości) link do strony operatora pocztowego 
umożliwiający śledzenie wysłanego listu poleconego. 

7. Strony Porozumienia zobowiązują się natychmiast powiadomić drugą Stronę o zmianie adresu, a 

doręczenia dokonane na dotychczasowy adres uznaje się za prawidłowo dokonane do czasu skutecznego 
na gruncie Porozumienia powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu. Strona, która nie powiadomi o 

zmianie adresu, będzie odpowiadać za szkody spowodowane niewywiązaniem się z tego obowiązku. 

8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron. 

9. Załączniki stanowią integralną część Porozumienia. Do Porozumienia dołączono: 

1) Załącznik nr 1 – Wzór umowy ograniczającej rozporządzanie akcjami, 

2) Załącznik nr 2 – Pełnomocnictwo. 
 

SPÓŁKA:  

W imieniu i na rzecz 
ETNO CAFE S.A. 

 

 

 

_______________ 

SUBSKRYBENT: 

 
 

 

 
 

________________ 

AKCJONARIUSZ I: 

W imieniu i na rzecz 
CAFEWAY sp. z o.o.: 

 

 
 

________________ 

AKCJONARIUSZ II: 

W imieniu i na rzecz 
CAFEWAY INVESTORS S.A.: 

 

 

 

_________________ 

Tomasz Nietubyć  

Prezes Zarządu 
 

 

________________ 

 Tomasz Nietubyć  

Prezes Zarządu 
 

Łukasz Mrowiński 

Prezes Zarządu 
 

Łukasz Mrowiński  

Członek Zarządu 
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[Załącznik nr 1 do Porozumienia Dodatkowego do Zapisu na Akcje] 

 

-WZÓR- 

 

UMOWA OGRANICZAJĄCA ROZPORZĄDZANIE AKCJAMI 

(dalej: Umowa) 
 

zawarta w dniu  _______________ 2018 roku w , pomiędzy: 

 

1. spółką pod firmą Cafeway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy 
Alei Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505170, NIP: 8971797815, 
REGON: 0223894170, z kapitałem zakładowym 100.000,00 zł, opłaconym w całości, reprezentowaną 

przez: 

1) Tomasza Nietubycia – Prezesa Zarządu, 
zwaną dalej: „AKCJONARIUSZEM I”, 
 

-a- 
 

2. spółką pod firmą Cafeway Investors Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy Alei Śląskiej 1, 
54-118 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610038, NIP 8943075671, REGON 364065167, o kapitale 

zakładowym w wysokości 115 214,00 zł, opłaconym w całości, reprezentowaną przez: 
1) Łukasza Mrowińskiego – Prezesa Zarządu, 

zwaną dalej: „AKCJONARIUSZEM II”, 
 

-a- 
 

3. Panią(em)  zamieszkałą(ym) [adres zamieszkania - ulica nr] [kod] [miejscowość] , legitymującą(ym) 

się [nazwa dokumentu] seria i numer [nr dowodu] , posiadającą numer PESEL  [PESEL], 

zwaną(ym) dalej: „SUBSKRYBENTEM”, 
w imieniu i na rzecz którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa AKCJONARIUSZ I - 

spółka Cafeway sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, reprezentowana przez: Tomasza Nietubycia – Prezesa 

Zarządu, 

 
zwanymi dale łącznie: „STRONAMI”, z osobna: „STRONĄ”, 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Strony zgodnie oświadczają, że Umowa zawierana jest w celu realizacji postanowień Porozumienia 

dodatkowego do zapisu na akcje zawartego pomiędzy Stronami oraz spółką – Etno Cafe Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu, adres: Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław, NIP 8943075820, REGON 364093778, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000609877, Sąd Rejestrowy: Sąd 
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS (zwane dalej: „Porozumieniem”). 

2. Przedmiotem Umowy jest uregulowanie szczegółowych warunków ograniczenia rozporządzania akcjami 

w kapitale zakładowym SPÓŁKI – Etno Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, tj.: 
a) 51.000 zwykłymi akcjami na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł każda, 

przysługujących Akcjonariuszowi I, (zwane dalej: „AKCJAMI I”), 

b) 49.000 zwykłymi akcjami na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł każda, 

przysługujących Akcjonariuszowi II, (zwane dalej: „AKCJAMI II”) 
c) [liczba subskrybowanych Akcji] zwykłymi akcjami na okaziciela serii D o numerach 

[________________] o wartości nominalnej po 1,00 zł każda, przysługujących 

SUBSKRYBENTOWI (zwane dalej: „AKCJAMI III”). 
 

§ 2 



Memorandum Informacyjne Etno Cafe S.A. 

 

 170 

OGRANICZENIE ROZPORZĄDZANIA AKCJAMI III 

1. SUBSKRYBENT zobowiązuje się do nie podejmowania bez zgody SPÓŁKI żadnych działań prawnych 

lub faktycznych zmierzających do przeniesienia (lub skutkujących przeniesieniem) prawa własności 
AKCJI III na jakąkolwiek osobę trzecią („zakaz przeniesienia prawa własności AKCJI III”).  

2. Zakaz przeniesienia prawa własności AKCJI III obowiązuje do dnia wprowadzenia przez SPÓŁKĘ 

AKCJI CZWARTEJ EMISJI do obrotu na rynku regulowanym po cenie nie niższej niż równowartość 
kwoty określonej w §2 ust. 1 Porozumienia lub do dnia ustalenia dnia pierwszego notowania AKCJI 

CZWARTEJ EMISJI w alternatywnym systemie obrotu po cenie nie niższej niż równowartość kwoty 

określonej w §2 ust. 1 Porozumienia (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej), 

jednak nie dłużej niż do dnia [dzień kończący okres 36 miesięcy od dnia dokonania zapisu na akcje]. 
3. W okresie obowiązywania zakazu przeniesienia prawa własności AKCJI III SUBSKRYBENT 

zobowiązuje się do nie podejmowania bez zgody SPÓŁKI żadnych działań prawnych lub faktycznych 

zmierzających do obciążenia (lub skutkujących takim obciążeniem) AKCJI III jakimikolwiek prawami 
rzeczowymi lub obligacyjnymi. 

4. Zgoda SPÓŁKI winna zostać udzielona SUBSKRYBENTOWI w terminie 14 dni od chwili wpływu jego 

pisemnego wniosku w tym przedmiocie. SUBSKRYBENT zobowiązuje się doprowadzić do 
przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy i Porozumienia na nabywcę AKCJI III lub do 

zawarcia przez nabywcę AKCJI III ze SPÓŁKĄ, AKCJONARIUSZEM I oraz AKCJONARIUSZEM II 

nowej Umowy i Porozumienia, a także do udzielenia przez nabywcę AKCJI III AKCJONARIUSZOWI I 

Pełnomocnictwa zgodnego z treścią Załącznika nr 2 do Porozumienia. Ewentualna odmowa udzielenia 
zgody powinna być przez SPÓŁKĘ szczegółowo umotywowana i będzie uzasadniona jeżeli wniosek 

SUBSKRYBENTA nie będzie zawierał w/w zapewnień. 

5. Ograniczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie obowiązują od dnia zawarcia Umowy. 

 

§ 3 

OGRANICZENIE ROZPORZĄDZANIA AKCJAMI I ORAZ AKCJAMI II 
1. AKCJONARIUSZ I oraz AKCJONARIUSZ II zobowiązują się do nie podejmowania bez zgody SPÓŁKI 

żadnych działań prawnych lub faktycznych zmierzających do przeniesienia (lub skutkujących 

przeniesieniem) prawa własności AKCJI I oraz AKCJI II na jakąkolwiek osobę trzecią („zakaz 

przeniesienia prawa własności AKCJI I oraz AKCJI II”).  
2. Zakaz przeniesienia prawa własności AKCJI I oraz AKCJI II obowiązuje do dnia wprowadzenia przez 

SPÓŁKĘ AKCJI CZWARTEJ EMISJI do obrotu na rynku regulowanym po cenie nie niższej niż 

równowartość kwoty określonej w §2 ust. 1 Porozumienia lub do dnia ustalenia dnia pierwszego 
notowania AKCJI CZWARTEJ EMISJI w alternatywnym systemie obrotu po cenie nie niższej niż 

równowartość kwoty określonej w §2 ust. 1 Porozumienia (w zależności od tego, które z tych zdarzeń 

nastąpi wcześniej), jednak nie dłużej niż do dnia [dzień kończący okres 36 miesięcy od dnia dokonania 

zapisu na akcje]. 
3. W okresie obowiązywania zakazu przeniesienia prawa własności AKCJI I oraz AKCJI II 

AKCJONARIUSZ I oraz AKCJONARIUSZ II zobowiązują się do nie podejmowania bez zgody SPÓŁKI 

żadnych działań prawnych lub faktycznych zmierzających do obciążenia (lub skutkujących takim 
obciążeniem) AKCJI I oraz AKCJI II jakimikolwiek prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi. 

4. Ograniczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie obowiązują od dnia zawarcia Umowy. 

5. Ograniczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie nie obowiązują w przypadku: 
1) podjęcia przez AKCJONARIUSZA I lub AKCJONARIUSZA II działań zmierzających do 

skorzystania (lub skutkujących skorzystaniem) przez AKCJONARIUSZA I lub AKCJONARIUSZA 

II z PRAWA POCIĄGNIĘCIA DO ZBYCIA, o którym mowa w §4 Umowy, 

2) podjęcia przez AKCJONARIUSZA I lub AKCJONARIUSZA II działań zmierzających do 
wykonania zobowiązań (lub skutkujących wykonaniem zobowiązań) wobec akcjonariuszy, 

udziałowców lub innych inwestorów w Grupie Kapitałowej Etno Cafe (dawniej: Grupa Kapitałowa 

Cafeway Group), a w szczególności zmierzających do przeniesienia (lub skutkujących 
przeniesieniem) prawa własności AKCJI I lub AKCJI II przez AKCJONARIUSZA I lub 

AKCJONARIUSZA II na rzecz tych akcjonariuszy, udziałowców lub innych inwestorów w Grupie 

Kapitałowej Etno Cafe (dawniej: Grupa Kapitałowa Cafeway Group). 

 

 

§ 4 
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PRAWO POCIĄGNIĘCIA DO ZBYCIA 

1. STRONY zgodnie postanawiają, że w każdym momencie trwania okresu uczestnictwa 

SUBSKRYBENTA w SPÓŁCE, AKCJONARIUSZOWI I lub AKCJONARIUSZOWI II będzie 
przysługiwało bezwarunkowe uprawnienie do żądania od SUBSKRYBENTA, by ten zbył wszystkie 

posiadane AKCJE na rzecz pisemnie wskazanego podmiotu (inwestora branżowego lub strategicznego) – 

za kwotę zaoferowaną przez ten podmiot, nie niższą jednak niż równowartość kwoty określonej w §2 ust. 
1 Porozumienia za 1 (jedną) AKCJĘ, przy czym kwoty te zostaną pomniejszone o wypłacone 

SUBSKRYBENTOWI do dnia zbycia AKCJI kwoty (zgodnie z §2 ust. 3 Porozumienia) – bez prawa 

SUBSKRYBENTA do odmowy spełnienia żądania, o którym mowa w zdaniu poprzednim („PRAWO 

POCIĄGNIĘCIA DO ZBYCIA”). Wskazany przez SPÓŁKĘ podmiot poza akcjami nabywanymi od 
SUBSKRYBENTA nabędzie – w drodze jednej lub kilku powiązanych transakcji - wszystkie pozostałe 

akcje w kapitale zakładowym SPÓŁKI. 

2. Umowa zbycia przedmiotowych AKCJI, o której mowa w ust. 1 powinna zostać zawarta w terminie 7 
(słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania przez SUBSKRYBENTA pisemnego wezwania, a termin 

płatności ceny AKCJI, o której mowa w ustępie poprzednim STRONY określą w treści umowy zbycia 

AKCJI, jednak nie będzie on dłuższy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia podpisania Umowy zbycia 
AKCJI. W treści umowy zbycia AKCJI Strony zastrzegą prawo odstąpienia od umowy na wypadek 

gdyby wskazany przez SPÓŁKĘ podmiot nie nabył (lub nie opłacił) w określonym terminie 100% akcji 

w kapitale zakładowym SPÓŁKI. 

§ 5 
ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW AKCJI III 

Strony zgodnie postanawiają, że w celu umożliwienia realizacji zobowiązań wynikających z Umowy 

dokumenty AKCJI III zostaną złożone w firmie inwestycyjnej - Domu Maklerskim Capital Partners S.A. z 
siedzibą w Warszawie na zasadach określonych w Porozumieniu. 

 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Jeżeli SUBSKRYBENT naruszy zobowiązanie do zbycia AKCJI III na skutek skorzystania przez 

AKCJONARIUSZA I oraz AKCJONARIUSZA II z PRAWA POCIĄGNIĘCIA DO ZBYCIA, o którym 

mowa w §4 ust. 1 i 2, wówczas AKCJONARIUSZ I lub ACJONARIUSZ II uprawnieni są do żądania od 
SUBSKRYBENTA zapłaty kary umownej w wysokości 200% łącznej kwoty wpłaty dokonanej przez 

SUBSKRYBENTA na pokrycie obejmowanych AKCJI CZWARTEJEMISJI. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

4. Prawo polskie jest prawem obowiązującym w stosunku do Umowy i zgodnie z nim będzie ona 

interpretowana. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, 
kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. 

6. Strony zgodnie oświadczają, że jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy okazałoby się nieważne, nie 

uchybia to ważności pozostałych postanowień Umowy, chyba że z okoliczności wynika, że bez 
postanowień dotkniętych nieważnością, Strony nie zawarłyby Umowy. Postanowienia nieważne zostaną 

zastąpione innymi, ważnymi postanowieniami tak, aby osiągnięty został cel gospodarczy Umowy. 

7. Wszelkie spory związane z niniejszą umową lub z niej wynikające podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla AKCJONARIUSZA I. 

8. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

 

SUBSKRYBENT: 

 
 

 

 
________________ 

AKCJONARIUSZ I: 

W imieniu i na rzecz 
CAFEWAY sp. z o.o.: 

 

 
________________ 

AKCJONARIUSZ II: 

W imieniu i na rzecz  
CAFEWAY INVESTORS S.A.: 

 

 

_________________ 

 Tomasz Nietubyć   

Prezes Zarządu 

Łukasz Mrowiński 

Prezes Zarządu 



Załącznik nr 2 do Porozumienia Dodatkowego do Zapis na Akcje] 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

Podpisana/y: 
 

Pani)  zamieszkała(y) [adres zamieszkania - ulica nr] [kod] [miejscowość],  , legitymująca się [nazwa 

dokumentu] seria i numer [nr dowodu], posiadająca numer PESEL [PESEL] 

działając w imieniu własnym („AKCJONARIUSZ”) niniejszym udziela spółce CAFEWAY sp. z o.o. 
z/s we Wrocławiu, przy Alei Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000505170, NIP 8971797815, REGON 0223894170, o 

kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) – dalej: 
„PEŁNOMOCNIK”, nieodwołalnego przez okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia dokonania ZAPISU 

NA AKCJE, pełnomocnictwa do: 

 

I. udziału i głosowania ze wszystkich AKCJI SERII D, które będą mu przysługiwać po rejestracji 
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego 

(„AKCJE CZWARTEJ EMISJI”), dokonywanego na podstawie uchwały numer 4/08/NWZ/2018 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ETNO CAFE spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu – 
nr KRS 0000609877 („SPÓŁKA”) z dnia 3 sierpnia 2018 roku, na Zwyczajnych i 

Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach SPÓŁKI, które odbywać się będą w okresie do 

dnia rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w związku z 
dopuszczeniem AKCJI CZWARTEJ EMISJI do obrotu na rynku regulowanym lub do dnia 

wprowadzenia AKCJI CZWARTEJ EMISJI do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na 

których to Zgromadzeniach pod głosowanie poddawana będzie jakakolwiek uchwała w 

przedmiocie, w jakim na podstawie § 28 Statutu Spółki – w brzmieniu na dzień udzielenia 
pełnomocnictwa – wymagane jest podjęcie uchwał przez Akcjonariuszy, w szczególności w 

zakresie: 

a) podwyższenia kapitału zakładowego SPÓŁKI poprzez utworzenie akcji kolejnych emisji, 
b) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji kolejnych 

emisji, 

c) zmiany Statutu SPÓŁKI, 
d) zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności SPÓŁKI, 

e) udzielenia absolutorium członkom organów SPÓŁKI, 

f) podziału zysku lub pokrycia straty, 

g) wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa SPÓŁKI, 
h) emisji obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa, 

i) upoważnienia Zarządu SPÓŁKI do nabycia przez SPÓŁKĘ akcji w celu umorzenia, 

j) dobrowolnego odpłatnego umorzenia akcji, z zastrzeżeniem, że jeżeli dotyczy to akcji 
posiadanych w Spółce przez AKCJONARIUSZA (Mocodawcę), warunki umorzenia 

określone będą na zasadach nie gorszych niż wskazane w  Porozumieniu dodatkowym do 

zapisu na Akcje z dnia [________] 2018 roku („Porozumienie”). 

Niniejsze pełnomocnictwo (w zakresie, o którym mowa w pkt I) upoważnia PEŁNOMOCNIKA 

w szczególności do: 

a) uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach SPÓŁKI, o których mowa powyżej, 

b) wykonywania na tych Zgromadzeniach prawa głosu ze wszystkich AKCJI SERII D w 
odniesieniu do uchwał w sprawach wymienionych w lit. a – j powyżej, a ponadto uchwał w 

przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, a także uchwał w kwestiach 

porządkowych, 

II. odbioru od SPÓŁKI dokumentów AKCJI SERII D (lub odcinków zbiorowych tych akcji), które 

zostaną wydane przez Zarząd SPÓŁKI po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonanej na podstawie uchwały 

Walnego Zgromadzenia nr 4/08/NWZ/2018 z dnia 3 sierpnia  2018 r.; 

III.złożenia, zgodnie z postanowieniami §2 ust. 7 Porozumienia, dokumentów AKCJI CZWARTEJ 
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EMISJI (lub odcinków zbiorowych tych akcji) w firmie inwestycyjnej – Domu Maklerskim 

Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie na okres do dnia rejestracji akcji w Krajowym 

Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w związku z dopuszczeniem AKCJI CZWARTEJ 
EMISJI do obrotu na rynku regulowanym lub do dnia wprowadzenia AKCJI CZWARTEJ 

EMISJI do obrotu w alternatywnym systemie obrotu; 

IV. zawarcia z PEŁNOMOCNIKIEM oraz spółką pod firmą CAFEWAY INVESTORS S.A. z 
siedzibą we Wrocławiu, adres: Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000610038, NIP: 8943075671, 

REGON: 364065167 (“AKCJONARIUSZ II”), na podstawie art. 338 § 1 KSH, umowy 

ograniczającej rozporządzanie AKCJAMI CZWARTEJ EMISJI, które to akcje przysługiwać 
będą AKCJONARIUSZOWI po rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanej na podstawie uchwały numer 

4/08/NWZ/2018 Walnego Zgromadzenia SPÓŁKI z dnia 3 sierpnia 2018 roku. PEŁNOMOCNIK 
jest upoważniony i zobowiązany do zawarcia tej umowy zgodnie z jej wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Porozumienia. PEŁNOMOCNIK może być drugą stroną czynności prawnej, 

której dokonuje w imieniu AKCJONARIUSZA. Tym samym wyłączone zostają ograniczenia, o 

których mowa w art. 108 Kodeksu Cywilnego; 

V. zawarcia z PEŁNOMOCNIKIEM oraz AKCJONARIUSZEM II, na podstawie art. 338 § 1 KSH, 

umowy ograniczającej rozporządzanie akcjami, które przysługują PEŁNOMOCNIKOWI oraz 

AKCJONARIUSZOWI II w kapitale zakładowym SPÓŁKI. PEŁNOMOCNIK jest upoważniony 
i zobowiązany do zawarcia tej umowy zgodnie z jej wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Porozumienia. PEŁNOMOCNIK może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w 

imieniu AKCJONARIUSZA. Tym samym wyłączone zostają ograniczenia, o których mowa w 
art. 108 Kodeksu Cywilnego; 

VI. dokonywania wszelkich czynności i składania wszelkich oświadczeń, jakie okażą się konieczne w 

celu prawidłowego wykonania czynności na podstawie niniejszego pełnomocnictwa. 

 
PEŁNOMOCNIK jest upoważniony do wykonywania prawa głosu według własnego uznania. Sposób 

wykonywania prawa głosu przez PEŁNOMOCNIKA nie może być jednak sprzeczny z założeniami 

wynikającymi z Porozumienia, do którego to pełnomocnictwo jest załącznikiem. 

Pełnomocnictwo zostaje udzielone na okres do dnia wprowadzenia AKCJI CZWARTEJ EMISJI do 

obrotu na rynku regulowanym po cenie nie niższej niż równowartość kwoty określonej w §2 ust. 1 

Porozumienia lub do dnia ustalenia dnia pierwszego notowania AKCJI CZWARTEJ EMISJI w 
alternatywnym systemie obrotu po cenie nie niższej niż równowartość kwoty określonej w §2 ust. 1 

Porozumienia (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej), jednak nie dłużej niż na 

okres 36 miesięcy od dnia dokonania ZAPISU NA AKCJE i nie może zostać odwołane przez okres 6 

(sześciu) miesięcy od dnia dokonania ZAPISU NA AKCJE. 

PEŁNOMOCNIK może także reprezentować pozostałych akcjonariuszy Spółki lub pozostałe strony w 

przedmiocie czynności, o których mowa w niniejszym pełnomocnictwie. 

PEŁNOMOCNIK jest upoważniony do udzielania dalszych pełnomocnictw (substytucyjnych). 

Pełnomocnik upoważniony jest do dokonywania wszelkich czynności umożliwiających korzystanie z 

niniejszego pełnomocnictwa w zakresie w nim opisanym. 

 

Dnia  _______________2018 roku 
AKCJONARIUSZ 
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Załącznik 6 Lista Punktów Obsługi Klientów przyjmujących Zapisy na Akcje 

Serii D 

 

 

Punkt Obsługi Klientów Oferującego 

Lp  Miejscowość  Adres 

Punkt Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Capital Partners S.A.: 

1 Warszawa ul. Królewska 16 

 

 

 

 

 


