
Dokument Informacyjny 

 
EUROSNACK 

Spółka Akcyjna 
 

sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D i praw 

do akcji serii D   

do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako  

alternatywny system obrotu przez   

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
 

Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza się: 

 994.272 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

 994.272 praw do akcji serii D. 

 

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 

instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla 

spółek, w których inwestowanie może być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. 

 

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi 

dopuszczenia, ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). 

 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe 

notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone 

właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 

 

Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem 

faktycznym lub przepisami prawa. 

 

 

 

    

       Autoryzowany Doradca                         Doradca Prawny                                  Doradca Finansowy  

   

                            
 

                       

 

Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 18 czerwca 2010 
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Wstęp 
 

Tabela 1 Dane o Emitencie 

Firma: EUROSNACK S.A. 

Siedziba: Chorzów 

Adres: ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów 

Telefon: +48 694 419 127 

Faks: +48 (32) 245 50 58 

Adres poczty elektronicznej: m.kucharczyk@eurosnack.pl 

Adres strony internetowej: www.eurosnack.pl 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 2 Dane o Autoryzowanym Doradcy 

Firma: CEE Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocław 

Telefon: +48 71 79 11 555 

Faks: +48 71 79 11 556 

Adres poczty elektronicznej: info@ceecapital.pl 

Adres strony internetowej: www.ceecapital.pl 

Źródło: Autoryzowany Doradca 

 

Tabela 3 Dane o Doradcy Prawnym 

Firma: PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Spółka komandytowa 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Mokotowska 56, 00-534 Warszawa 

Telefon: +48 22 499 55 22 

Faks: +48 22 825 21 12 

Adres poczty elektronicznej: kancelaria@professio.pl 

Adres strony internetowej: www.professio.pl 

Źródło: Doradca Prawny 

 

Tabela 4 Dane o Doradcy Finansowym 

Firma: 
CORVUS CORPORATE FINANCE Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Cyprysowa 23, 05-500 Józefosław 

Telefon: +48 22 826 84 95 

Faks: +48 22 826 84 96 

Adres poczty elektronicznej: corvuscf@corvuscf.pl 

Adres strony internetowej: www.corvuscf.pl 

Źródło: Doradca Finansowy 
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Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w 

Alternatywnym Systemie Obrotu 

 

Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza się; 

 994.272 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

 994.272 praw do akcji serii D; 

 

Zgodnie z § 1 ust. 3 Uchwały nr 5 NWZ Eurosnack S.A. z dnia 15 kwietnia 2010 r. terminy i zakres wprowadzenia 

akcji oraz praw do akcji poszczególnych serii do obrotu w alternatywnym systemie obrotu są ustalane uchwałami 

Rady Nadzorczej. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Eurosnack S.A. z dnia 6 maja 2010 r. wprowadzone 

zostają do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” prawa do akcji (PDA) serii D i akcje serii D w 

najbliższym możliwym terminie (patrz pkt. 3.2.2). 

 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Eurosnack S.A. planuje w okresie roku do 2 lat wprowadzić pozostałe serie akcji 

do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. 

 

Tabela 5 Kapitał zakładowy Emitenta przed emisją akcji serii D 

 Liczba akcji (szt.) 
Udział w kapitale 

zakładowym (%) 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Seria A 7.000.000 56,88% 7.000.000 56,88% 

Seria B 2.105.728 17,12% 2.105.728 17,12% 

Seria C 3.200.000 26 % 3.200.000 26 % 

Suma 12.305.728 100,00% 12.305.728 100,00% 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 6 Kapitał zakładowy Emitenta po emisji akcji serii D 

 Liczba akcji (szt.) 
Udział w kapitale 

zakładowym (%) 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Seria A 7.000.000 52,63% 7.000.000 52,63% 

Seria B 2.105.728 15,83% 2.105.728 15,83% 

Seria C 3.200.000 24,06% 3.200.000 24,06% 

Seria D 994.272 7,48% 994.272 7,48% 

Suma 13.300.000 100,00% 13.300.000 100,00% 

Źródło: Emitent 
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1 Czynniki ryzyka 
 

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, Inwestor powinien rozważyć 

ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie 

stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu widzenia 

Emitenta elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być 

świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne, nieujęte 

w niniejszym Dokumencie Informacyjnym czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor powinien 

rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Spółki może mieć negatywny wpływ na jej sytuację 

finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału. 

 

1.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, 
w którym działa Emitent 

 

 Ryzyko związane z celami strategicznymi 

Spółka w swojej strategii rozwoju (przedstawionej szerzej w pkt. 4.12.2) zakłada przede wszystkim 

systematyczne zwiększanie udziału w rynku chrupek i biszkoptów home-made poprzez realizację projektów 

wyłącznościowych oraz podpisywanie umów z kolejnym sieciami detalicznymi działającymi na terenie Polski. 

Realizacja założeń strategii rozwoju Emitenta uzależniona jest od zdolności Spółki do wykonywania  

zaplanowanych projektów oraz wyszukiwania nowych odbiorców dla swoich produktów głównie poprzez promocję 

swoich marek, a także rozszerzanie oferowanego asortymentu produktów. 

Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku niezrealizowania zakładanych projektów lub nie znalezienia 

kolejnych odbiorców, mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na 

wyniki finansowe Emitenta. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów 

strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Emitenta zależą od jego 

zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka 

Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Spółki, 

a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania. 

 

 Ryzyko niedojścia do skutku planowanych akwizycji 

Jednym z założeń strategii Emitenta (punkt 4.12.2) jest zwiększanie udziału w rynku chrupek i biszkoptów 

poprzez akwizycję lub konsolidację konkurencji (zwłaszcza tej niewielkiej). W związku z tym istnieje ryzyko, że nie 

znajdą się podmioty na rynku, które zgodzą się na warunki przejęcia postawione im przez Spółkę. Brak 

zakładanych akwizycji może spowodować nieosiągnięcie założonych celów strategicznych, co w konsekwencji 

może niekorzystnie wypłynąć na poziom planowanych przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto Spółki w 

kolejnych latach.  

 

 Ryzyko nieotrzymania lub niewłaściwego stosowania certyfikatów jakościowych 

Spółka dla podwyższenia bezpieczeństwa produkcji oraz utrzymania wysokiej jakości surowców 

zaimplementowała do swojej działalności System HACCP rozszerzony o Systemy Zarządzania Jakością. W 

niedalekiej przyszłości Emitent planuje wykorzystać te systemy do certyfikacji normy ISO 22000, a także wdrożyć 

kolejne certyfikaty jakościowe oraz pozyskać autorytet medyczny w celu wzmocnienia przekazu zdrowotnego dla 

marki Chrupcie. Implementacja przedmiotowych certyfikatów następuje po pomyślnie przeprowadzonym audycie 

zewnętrznym/certyfikującym. Powyższa sytuacja może rodzić ryzyko, że Spółka z jakiś powodów nie otrzyma 

przedmiotowych certyfikatów lub w trakcie ich obowiązywania nie spełni wynikających z nich obowiązków 

(uchybienia mogą zostać stwierdzone przez co roczny audyt nadzorujący).  W  efekcie może dojść do cofnięcia 

przyznanych Spółce certyfikatów, co obniży atrakcyjność oferowany produktów i niekorzystnie wpłynie na popyt 

ze strony odbiorców i przyszły poziom przychodów ze sprzedaży. W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka 

Emitent dokłada należytej staranności przy spełnianiu wymogów narzuconych przez dany certyfikat, a także stale 

nadzoruje procedury i regulacje związane z bezpieczeństwem i wysoką jakością swoich produktów.  

 

 Ryzyko braku finansowania strategii rozwoju i celów emisyjnych 

Realizacja części celów strategicznych oraz celów emisyjnych Spółki Eurosnack S.A. (4.12.2 i 4.12.3) wymaga 

pozyskania finansowania zewnętrznego lub dofinansowania Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy bądź 

pozyskania funduszy od inwestorów. Ze względu na zmienną sytuację na rynkach finansowych pozyskanie 

finansowania zarówno obcego, jak i własnego jest obecnie znacznie utrudnione. Taka sytuacja wynika przede 
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wszystkim z m.in. zaostrzenia kryteriów polityki kredytowej przez banki oraz ze wzrostu awersji inwestorów do 

ryzyka inwestycyjnego. W związku z powyższym istnieje ryzyko niepozyskania lub pozyskania niewystarczającej 

wysokości środków pieniężnych na realizację założonych celów strategicznych rozwoju. W celu minimalizacji 

ryzyka Zarząd Spółki podejmuje działania zmierzające do pozyskania inwestorów zainteresowanych 

dokapitalizowaniem Spółki poprzez jej upublicznienie na rynku NewConnect. 

 

 Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców 

Emitent w związku z założonym przez siebie modelem biznesu, opisanym w punkcie 4.12.1.3, sprzedaje 

wytwarzane przez siebie produkty do największych sieci detalicznych w kraju, a także dostarcza biszkopty (jako 

półprodukt) do zakładów przemysłu cukierniczego i producentów lodów. Do głównych odbiorców Spółki, którzy 

wygenerowali w 2009 roku ponad 10% wartości wszystkich przychodów ze sprzedaży produktów, należą Tesco, 

Carrefour oraz hurtownia Lemarto . W przypadku rozwiązania umowy z którymkolwiek z tych odbiorców, istnieje 

ryzyko, iż Emitent nie będzie w stanie w krótkim czasie skompensować nowymi projektami utraty zleceń od 

wskazanych zleceniodawców, co może przełożyć się na ograniczenie przychodów Spółki. Konsekwencją 

ograniczenia przychodów może być ograniczenie zakładanych poziomów zysku, co w efekcie może negatywnie 

wpłynąć na możliwość realizacji celów strategicznych Spółki.  

Powyższe zagrożenie jest minimalizowane przez utrzymywanie dobrych relacji z odbiorcami przez Spółkę oraz 

świadczenie usług o jak najwyższej jakości, co dla zleceniodawców stanowi priorytetowe kryterium doboru 

kontrahentów. 

  

 Ryzyko utraty zaufania odbiorców 

Wykonywane przez Emitenta zlecenia związane z dystrybucją wytwarzanych przez siebie produktów do 

największych sieci detalicznych w Polsce oraz do zakładów przemysłu cukierniczego i producentów lodów 

(biszkopty w formie półproduktów), wiążą się z wieloma czynnikami mogącymi powodować opóźnienie w 

realizacji zleceń lub jego nienależytym ich wykonaniu. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń lub 

zawinienia ze strony Spółki skutkującego wadliwym lub nieterminowym wykonaniem zleceń, Emitent jest 

narażony na ryzyko utraty zaufania odbiorców, które ze względu na specyfikę prowadzonej działalności jest 

niezwykle ważne. 

Utrata zaufania odbiorców może wiązać się z istotnym ograniczeniem portfela zamówień Spółki, co z kolei może 

przełożyć się w istotny sposób na osiągane wyniki finansowe przez Emitenta. W celu minimalizacji 

przedmiotowego ryzyka, Spółka dokłada wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane na czas i z należytą 

starannością. 

 

 Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń 

Przedmiotowe ryzyko bardzo mocno powiązane jest z ryzykiem utraty zaufania odbiorców. W sytuacji, gdy 

Emitent nie wykona lub nieterminowo wykona zlecenie narażony jest na kary umowne. Kary te wynikają z 

zapisów w umowach, zgodnie z którymi Emitent każdorazowo zobowiązuje się do ich zapłacenia w przypadku 

nienależytego lub nieterminowego wykonania zleceń. Zaistnienie takich okoliczności może negatywnie wpłynąć 

na wyniki finansowe Spółki – wzrost kosztów spowodowany zapłatą kar umownych lub spadek przychodów 

wynikający z utraty odbiorców. 

Emitent stara się minimalizować ryzyko dzięki zatrudnianiu wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników 

oraz utrzymywaniu dobrych relacji ze swoimi odbiorcami. Ponadto, Spółka dokłada wszelkich starań, aby 

terminowo i profesjonalnie wywiązywać się z zawartych z odbiorcami produktów umów handlowych.  

 

 Ryzyko związane z procesami produkcyjnymi 

Podstawowym segmentem działalności Spółki jest produkcja chrupek i biszkoptów. Cały proces wytwarzania jest 

wieloetapowy i złożony, a do prawie każdego etapu wykorzystywane są rożnego rodzaju urządzenia. Obsługa 

tych urządzeń obarczona jest ryzykiem związanym z zakłóceniami procesu produkcyjnego lub wadliwym jego 

przebiegiem. Przedmiotowe zagrożenia są najczęściej skutkami błędów ludzkich i proceduralnych, wadliwego 

działania urządzeń lub czynników losowych. Emitent, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem, wdrożył system 

zarządzania jakością, dzięki któremu utrzymywany jest wysoki poziom bezpieczeństwa produkcji poprzez 

stosowanie sprawdzonych zasad i procedur. 

 

 Ryzyko kar umownych 

Spółka w 2009 roku zawarła umowę dzierżawy linii pakującej i umowę podnajmu lokalu w Chorzowie. 

Przedmiotowe umowy zawierają zapisy o karach umownych i w związku z tym istnieje ryzyko ich nałożenia na 
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Spółkę w razie nienależytego wykonania obowiązków wynikających z tych umów. W przypadku zrealizowania się 

powyższych przesłanek, możliwy jest znaczący wzrost kosztów i co za tym idzie pogorszenie wyników 

finansowych Emitenta. 

 

 Ryzyko związane z zawartymi umowami dzierżawy i najmu 

31 stycznia 2008 roku Emitent zawarł umowę dzierżawy Zakładu Produkcyjnego Lajkonik w Dobczycach, gdzie 

początkowo produkowane były zarówno biszkopty jak i chrupki. Na przełomie lipca i sierpnia 2009 roku nastąpiło 

przeniesie produkcji chrupek do Chorzowa, gdzie wynajęta została nieruchomość na ul. Gałeczki (na podstawie 

umowy podnajmu zawartej dnia 07 maja 2009 roku). Dodatkowo, 25 lipca 2009 roku Spółka wydzierżawiła od 

firmy EBORAN S.C. Marek Stabach, Wacław Stabach, linię pakującą stosowaną w produkcji chrupki 

kukurydzianej. W związku z wszystkimi wyżej wymienionymi umowami istnieje ryzyko ich wypowiedzenia przez 

drugą stronę. W przypadku zajścia takich zdarzeń Emitent może zostać bez najistotniejszych składników 

aktywów, niezbędnych do prowadzenia działalności, co w efekcie może spowodować konieczność znalezienia 

nowego miejsca wytwarzania swoich produktów. Czasowe wstrzymanie produkcji, może spowodować w efekcie 

duże konsekwencje w postaci nie osiągnięcia planowanych przychodów na ten okres lub co gorsza zerwania 

umów handlowych przez odbiorców Spółki. 

Spółka w celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka dokłada wszelkich starań, aby wywiązywać się należycie ze 

wszystkich swoich obowiązków wynikających z zawartych umów.  

 

 Ryzyko związane z umowami leasingu 

Część składników majątku trwałego Spółki była lub jest przedmiotem leasingu. W przyszłości Spółka nie wyklucza 

także zawierania kolejnych umów leasingowych w związku z planowanym rozwojem parku maszynowego. 

Zgodnie z postanowieniami praktycznie wszystkich umów leasingowych, w przypadku niewywiązania się Spółki 

ze zobowiązań umownych, leasingodawca ma między innymi prawo do uniemożliwienia leasingobiorcy 

korzystania z przedmiotu umowy (maszyn lub urządzeń). W związku z powyższym, w przypadku zaistnienia takiej 

sytuacji, w której Emitent nie mógłby wywiązać się z warunków zawartych umów, istnieje ryzyko, iż Spółka 

zostałaby pozbawiona możliwości korzystania z wyleasingowanych składników majątku, co w konsekwencji 

mogłoby wiązać się z istotnym zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania Spółki.  

 

 Ryzyko stóp procentowych 

W celu finansowania działalności i planów rozwojowych Spółka posiłkuje się kapitałem zewnętrznym w formie 

kredytu bankowego. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, a stopą bazową jest RSOZP, która wynosi 

maksymalnie 4-krotność stopy lombardowej. Ponadto, bank jest uprawniony do dokonania zmiany umownej stopy 

oprocentowania limitu kredytowego oraz stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego w przypadku 

zmiany, np. poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych lub poziomu kosztów refinansowania banku. Istnieje zatem ryzyko, że znacząca zmiana którejś 

wielkości przełoży się na wzrost kosztów finansowych Spółki związanych ze spłatą rat zaciągniętych zobowiązań. 

Na dzień bilansowy kredyt udzielony Spółce wykazuje saldo w wysokości 94.890,14 zł. 

 

 Ryzyko utraty kluczowych pracowników 

Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera doświadczenie, wiedza oraz umiejętności członków Zarządu oraz 

wykwalifikowanych cukierników pracujących w Spółce. Emitent nie może zapewnić, że ewentualna utrata 

którekolwiek z  tych pracowników, którzy posiadają istotny wpływ na działalność Spółki, nie będzie mieć 

negatywnych konsekwencji na działalność, strategię, sytuację finansową i wyniki operacyjne Spółki. W Spółce na 

dzień bilansowy zatrudnionych jest 44 pracowników na stanowiskach robotniczych (głównie cukiernicy i robotnicy 

obsługujący maszyny) oraz 9 pracowników umysłowych, w tym trzech kluczowych pracowników znajdujących się 

w Zarządzie Emitenta. Wraz z odejściem któregokolwiek z wyżej wymienionych pracowników, Emitent mógłby 

zostać pozbawiony personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności 

operacyjnej. Spółka stara się minimalizować wskazany czynnik ryzyka poprzez kreowanie satysfakcjonujących 

systemów płacowych, adekwatnych do stopnia doświadczenia i poziomu kwalifikacji pracowników. 

 

 Ryzyko związane z wynikami finansowymi Emitenta 

Zarówno w 2008, jak i w 2009 roku (patrz Sprawozdania finansowe pkt. 5). Spółka odnotowała stratę netto w 

wysokości -1.060.483,51 zł i -750.245,38 zł odpowiednio. Poniesione przez Spółkę straty były przede wszystkim 

efektem wysokiego poziomu kosztów działalności operacyjnej, których wartość znacząco obniżyła rentowność 

Emitenta. Tempo wzrostu kosztów operacyjnych było znacznie wyższe niż tempo wzrostu przychodów ze 
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sprzedaży – odpowiednio wyniosło ono 29,46 % (dla kosztów) oraz 25,58 % (dla przychodów) w stosunku do 

2008 roku. W związku z przyjętymi planami rozwoju i dużym zapotrzebowaniem na środki finansowe istnieje 

ryzyko, że w następnych latach Emitent może ponownie zanotować ujemne wyniki finansowe (stratę netto).  

Na początku bieżącego roku Rada Nadzorcza zatwierdziła budżet Spółki na 2010 rok, w  którym szczegółowo 

zweryfikowane zostały ponoszone w poprzednich okresach wydatki i koszty w Spółce. Zakładając słuszność 

działań i założeń Emitenta oraz to, że dołoży on wszelkich starań, aby zrealizować plan budżetowy, ryzyko 

poniesienia straty w tym roku obrotowym jest znacznie zredukowane, gdyż plan ten przewiduje osiągnięcie przez 

Spółkę zysku w 2010 roku. Ponadto, Spółka planuje wzrost sprzedaży produktów w 2010 roku poprzez realizację 

projektów wyłącznościowych i podpisywanie umów z kolejnymi sieciami detalicznym w Polsce.  

 

 Ryzyko związane z utratą płynności finansowej 

Spółka współpracuje z kontrahentami, którzy dostarczają jej surowce do wytwarzania chrupek i biszkoptów. 

Relacje handlowe z kontrahentami oparte są na umowach handlowych, które zawierają terminy realizacji 

wynikających z nich zobowiązań. Opóźnienia płatnicze ze strony nabywców Spółki mogą powodować przejściowe 

trudności z regulowaniem tych płatności wobec kontrahentów. W związku z tym istnieje ryzyko, że Spółka może 

nie być w stanie utrzymać wystarczającej ilości kapitału obrotowego na realizację bieżącej działalności i jeśli nie 

pozyska na ten cel odpowiednich środków z emisji akcji serii D to może utracić płynność finansową. 

  

 Ryzyko niezrealizowania zakładanych prognoz wyników finansowych 

W punkcie 4.12.5 niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent zamieścił prognozy wyników finansowych na  

2010 rok. Prognozy te zostały przygotowane przy założeniu pomyślnej implementacji planu inwestycyjnego Spółki 

wskazanego w pkt. 4.12.2. W związku z powyższym, w przypadku niezrealizowania w całości lub w części planu 

inwestycyjnego istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie zrealizować przedstawionych prognoz wyników 

finansowych. Ponadto w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych czynników oraz innych zmian w otoczeniu 

Spółki, których Emitent nie jest w stanie przewidzieć, szacowane wyniki finansowe mogą ulec zmianie. 

  

 Ryzyko cen produktów, materiałów i towarów 

Spółka używa do produkcji chrupek i biszkoptów różnego rodzaju surowców i materiałów. W przypadku 

kluczowych surowców, jak np. grys kukurydziany, mąka, cukier, jajka, czy opakowania Spółka współpracuje z 

kilkoma sprawdzonymi dostawcami, a na każdy z surowców przypada minimum trzech stałych dostawców. Ceny 

wykorzystywanych w procesie surowców, czy materiałów zmieniają się w czasie, w związku z czym Emitent 

narażony jest na ryzyko nieprzewidzianego wzrostu cen wykorzystywanych czynników produkcji. W przypadku 

znaczącego wzrostu cen surowców, materiałów lub towarów, istnieje także ryzyko istotnego wzrostu kosztów 

prowadzonej działalności przez Spółkę, których Emitent nie będzie w stanie zniwelować poprzez podniesienie 

ceny produktów finalnych. Powodem takiego stanu rzeczy jest współpraca z sieciami handlowymi (odbiorcami), 

które to zastrzegają w podpisywanych umowach gwarancję niezmienności cen w okresie nawet do 12 miesięcy. 

W związku z powyższym w celu zabezpieczenia gwarancji cenowej na swoje produkty, Emitent podpisu je 

długoterminowe umowy z wiodącymi dostawcami, które to umowy gwarantują stałe ceny surowców przez okres 

minimum 12 miesięcy. Ponadto, Dział Zamówień Spółki stale poszukuje nowych, potencjalnych dostawców, 

monitoruje ceny surowca na rynku oraz negocjuje ceny półproduktów.   

 

 Ryzyko związane z rozszerzeniem oferty produktów 

Eurosnack S.A. obecnie wytwarza dwie kategorie produktów – chrupki kukurydziane oraz biszkopty. W planach 

Emitenta jest rozszerzenie asortymentu o nowe produkty przy współpracy z działem marketingowym. 

Ukierunkowanie w stronę marketingu nowych obszarów działalności Spółki naraża ją na szereg czynników ryzyka 

związanych z niewystarczającą wiedzą lub doświadczeniem w tego typu obszarach. Może się okazać, że 

zaoferowane przez Spółkę nowe produkty nie spełnią oczekiwań i potrzeb jej klientów/odbiorców, a poniesione 

już koszty na promocję, marketing oraz technologię wytwarzania nowych produktów znacząco wpłyną na sytuację 

finansową Emitenta. Emitent stara się minimalizować przedmiotowe ryzyko poprzez dogłębne analizy rynku 

słonych przekąsek i biszkoptów w celu rozeznania oczekiwań i zapotrzebowania na nowe produkty. 

 

 Ryzyko związane z konkurencją 

Rynek słonych przekąsek w Polsce, w szczególności chipsów i chrupek, jest zdominowany przez firmę Frito Lay, 

która posiada ok. 30% udział w rynku. Oprócz Frito Lay do znaczących konkurentów Emitenta zaliczają się firmy 

Lorenz oraz ZPC Otmuchów (w sumie posiadają ok. 18% udziału w rynku). Natomiast rynek biszkoptów home-

made, które posiadają 20% udziału w całym rynku biszkoptów, charakteryzuje się także dużą koncentracją, gdyż 

oprócz Spółki Eurosnack na rynku działają jeszcze dwa podmioty – FPC San i ZPC Gurgul. W związku z 



SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa  

 
 

DDOOKKUUMMEENNTT  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNYY  EEUURROOSSNNAACCKK  SS..AA..      1111  ||  SS tt rr oo nn aa   

 
 

powyższym na obydwu rynkach istnieje ryzyko agresywnej konkurencji ze strony pozostałych podmiotów, które 

są w stanie konkurować ze Spółką poprzez jakość, cenę produktów, a także stosowane rozwiązania 

technologiczne. Konkurenci mogą w przyszłości wymusić na Spółce konieczność obniżenia osiąganych marż i 

zwiększenia wydatków na podnoszenie jakości oferowanych produktów, co w konsekwencji może przełożyć się 

na spadek rentowności działalności Emitenta.  

Emitent nie zamierza jednak brać udziału w rywalizacji z konkurentami poprzez politykę cenową. Strategia Spółki 

zakłada rozwój poprzez stałe podnoszenie jakości swoich produktów, w celu zaspokojenia rosnących potrzeb 

klientów. Ponadto, Spółka zamierza zwiększać rozpoznawalność swoich dwóch marek – Chrupcie oraz Lajkonik.  

 

 Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych 

Emitent, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażony na nieprecyzyjne zapisy w uregulowaniach 

prawno-podatkowych, które mogą spowodować powstanie rozbieżności interpretacyjnych, w szczególności 

w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych 

i podatkiem VAT w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż 

mimo stosowania przez Emitenta aktualnych standardów rachunkowości, interpretacja Urzędu Skarbowego 

odpowiedniego dla Emitenta może różnić się od przyjętej przez Spółkę, co w konsekwencji może wpłynąć na 

nałożenie na Emitenta kary finansowej, która może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 

 

 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski  

Rozwój Emitenta jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski, na terenie której Emitent oferuje 

swoje usługi i będących jednocześnie głównym rejonem aktywności gospodarczej klientów Emitenta. Do 

głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, wpływających na działalność Emitenta, można zaliczyć: 

poziom PKB Polski, poziom średniego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów 

gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. Istnieje ryzyko, że 

spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia 

jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki, poprzez 

obniżenie popytu na usługi Emitenta, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników 

finansowych Spółki. 

 

 Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń 

Spółka Eurosnack S.A. tak jak każda inna firma działająca na rynku narażona jest na zajście nieprzewidzianych 

zdarzeń, tzw. zdarzeń losowych (powódź, kradzież, włamanie). Przedmiotowe zdarzenia mogą powodować 

zniszczenie maszyn i urządzeń, które Spółka wykorzystuje w codziennej działalności. Utrata, bądź uszkodzenie 

najistotniejszych składników majątku Emitenta może negatywnie wpłynąć na prowadzoną działalność i sytuację 

finansową Spółki. W związku z powyższym Spółka stara zabezpieczyć się przed tym ryzykiem poprzez 

zawieranie umów ubezpieczenia z wiodącymi zakładami ubezpieczeń, np. Ergo Hestia, czy PZU S.A. 

 

 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 

Podstawową działalnością Emitenta jest wytwórstwo i dystrybucja chrupek kukurydzianych oraz biszkoptów. 

Wielkość sprzedaży tych produktów, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Emitenta, uzależniona jest od 

pory roku. W  obydwu przypadkach wielkość sprzedaży znacząco spada w okresie wakacyjnym (III kwartał), 

natomiast wzrasta w I i IV kwartale. Taka sytuacja powoduje, że Emitent narażony jest na spadek przychodów ze 

sprzedaży produktów w okresach letnich, co może wpływać na pogorszenie jego wyników finansowych.  

W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Spółka planuje wprowadzić na rynek nowe produkty, których 

sprzedaż będzie mogła w jakimś stopniu ograniczyć czynnik sezonowości.  

 

 Ryzyko zobowiązań wobec ZUS 

W 2009 roku Spółka borykała się z trudnościami związanymi z uregulowaniem zobowiązań wobec Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych. Wobec powyższego Emitentowi groziło ryzyko wszczęcia wobec niego postępowania 

egzekucyjnego, celem uregulowania powstałych zobowiązań. Spółka w I kwartale 2010 r. zwróciła się do ZUS o 

zawarcie układu  ratalnego obejmującego zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. 

Ostatecznie sprawa ta zakończyła się ugodą pomiędzy dwiema stronami, na mocy której ZUS zadeklarował nie 

wdrażanie postępowania egzekucyjnego pod warunkiem uregulowania przez Spółkę części zobowiązania 

(pozostała część na mocy układu została anulowana). W związku z powyższym nie można wykluczyć 

powtórzenia się takiej sytuacji w przyszłości, co rodzi ryzyko następnych zobowiązań wobec ZUS.  

Spółka już uregulowała zobowiązania wobec ZUS, utworzona została rezerwa w wysokości 50 tys. zł na koszty 

odsetek, kosztów sądowych i komorniczych, a także podjęte zostały działania mające na celu uniknięcie 
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powyższej sytuacji w przyszłości. Emitent na bieżąco monitoruje stan zobowiązań i dokłada wszelkich starań, aby 

regulować je w wyznaczonych terminach. 

 

 

1.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 
 

 Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji 

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 

obrotu. Nie ma więc pewności, że instrumenty finansowe Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich 

wprowadzeniu do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, który jest rynkiem utworzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sierpniu 2007 r. Istnieje ryzyko, że obrót akcjami na tym 

rynku będzie się charakteryzował małą płynnością. Tym samym mogą występować trudności w sprzedaży dużej 

ilości akcji w krótkim okresie, co może powodować dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących 

przedmiotem obrotu, a nawet czasami brak możliwości sprzedaży akcji.  

 

 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami  

Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na 

okres nie dłuższy niż 3 miesiące:  

– na wniosek emitenta,  

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

– jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, 

Organizator ASO może zawiesić obrót notowaniami instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje 

obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa 

w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. Nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka 

sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji 

notowanych na rynku NewConnect.  

 

 Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect  

Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  

– na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia 

przez emitenta dodatkowych warunków,  

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

– wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,  

– wskutek otwarcia likwidacji emitenta.  

 

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:  

– w przypadkach określonych przepisami prawa,  

– jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

– w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 

– po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, 

obejmującej likwidację jego majątku lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu 

może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.  

Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyć z obrotu instrumenty 

finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku 

NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. 

Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do 

Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect. 

 

 Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 

niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, 
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Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie 

publicznej oraz z art. 169 – 174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W przypadku nałożenia takiej kary 

obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. 

 

 Ryzyko związane z prawami do akcji 

PDA to papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu akcji 

nowej emisji spółki publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą 

zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia 

sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców. 

W przypadku niedojścia do skutku emisji akcji serii D posiadacz PDA otrzyma tylko zwrot środków w wysokości 

iloczynu ceny emisyjnej (tj. 1,10 zł) oraz ilości nabytych praw do akcji. Inwestorzy, którzy kupili PDA Emitenta po 

wyższej cenie niż cena emisyjna narażeni będą na stratę w wysokości różnicy ceny zapłaconej na rynku wtórnym 

za PDA a kwotą, o której mowa powyżej. Termin ewentualnej wypłaty określi Zarząd w drodze uchwały. 

 

 Ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowań akcji 

Notowanie akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu rozpocznie się po wpisaniu do rejestru podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii D oraz po uzyskaniu stosownych zgód 

Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.  

Spółka nie może zagwarantować lub precyzyjnie określić terminów rozpoczęcia notowań akcji w Alternatywnym 

Systemie Obrotu. Emitent zapewnia, że dołoży wszelkich starań i aktów staranności, aby wszelkie wymagane 

wnioski były formalnie poprawne oraz były składane niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności umożliwiających ich 

złożenie. Ewentualne przedłużenie się okresu rejestracji Akcji Serii D przez sąd rejestrowy skutkować będzie 

opóźnieniem rozpoczęcia ich notowań. Do dnia rozpoczęcia notowań akcji serii D w Alternatywnym Systemie 

Obrotu notowane będą PDA serii D. 

 

 Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji akcji serii D Emitenta 

Pomimo zawarcia umów objęcia akcji i opłacenia przez subskrybentów wszystkich objętych akcji serii D, emisja 

akcji serii D może nie dojść do skutku w przypadku gdy: 

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

dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D; 

 sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii D. 

W przypadku nie dojścia emisji akcji serii D do skutku, inwestorom/osobom obejmującym akcje zostaną zwrócone 

wpłaty dokonane na akcje serii D. Zarząd Emitenta jest przygotowany do zgłoszenia podwyższenia kapitału 

zakładowego dokonanego poprzez emisję akcji serii D we właściwym terminie, a ryzyko odmowy zarejestrowania 

przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii D ma 

w ocenie Zarządu Emitenta charakter wyłącznie teoretyczny. 

 

1.3 Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty 
finansowe 

 

 Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Spółka Beline Investments Ltd, posiada 22,40% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki i 22,40% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku 

objęcia przez inwestorów całej emisji akcji serii D oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego przez 

sąd rejestrowy w drodze emisji akcji serii D udział większościowego akcjonariusza zmniejszy się do 20,65 % 

udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do 20,65% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. W związku 

z powyższym wpływ większościowego akcjonariusza na działalność Emitenta jest więc znacznie większy niż 

pozostałych akcjonariuszy, w szczególności w związku z art. 415 oraz art. 416 k.s.h. i rodzi to ryzyko, że pozostali 

akcjonariusze nie będą w stanie wpływać na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki. 

 

 Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych 

Emitent zakłada, że środki pozyskane w drodze emisji akcji serii D umożliwią mu powiększenie parku 

maszynowego oraz dostosowanie wielkości kapitału obrotowego do wysokości umożliwiającej realizację 

założonych celów strategicznych wskazanych w punkcie 4.12.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Istnieje 

jednak ryzyko, że w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Spółka będzie musiała przeprowadzić 
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dodatkową emisję lub szukać innych źródeł finansowania w postaci kredytów bankowych, gdyż Spółka obecnie 

nie posiada zadłużenia długoterminowego (nie spłaca żadnych kredytów). Niepozyskanie nowych źródeł 

finansowania, w przypadku gdy Emitent wykorzysta dotychczas posiadane kapitały finansowe, mogłoby wpłynąć 

na spowolnienie rozwoju Emitenta. 
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3 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do 
Alternatywnego Systemu Obrotu 

 

3.1 Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych 
z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich 
ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów 
finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

 

Do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” wprowadzane są:  

– 994.272 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

– 994.272 praw do akcji serii D; 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna akcji serii D wynosi 99.427,20 zł. 

 

Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu nie wiążą się żadne 

ograniczenia co do przenoszenia z nich praw, a także nie występują żadne uprzywilejowania. 

 

W związku z wykonaniem uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2010 

r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 994.272 (słownie: dziewięćset 

dziewięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu siedemdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii D o 

wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, wyemitowano 994.272 (słownie: dziewięćset 

dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwie) akcje serii D. Akcje serii D wyemitowane zostały w 

trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji serii 

D została ustalona na poziomie 1,10 zł (słownie: jeden złoty i dziesięć groszy) za jedną akcję. Subskrypcja 

prywatna trwała od 13 kwietnia 2010 r. do 5 maja 2010 r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, objęte zostały 

994.272 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwie) akcje serii D. Akcje 

zostały objęte przez 24 osoby fizyczne i 2 osoby prawne. 

 

Spółka Eurosnack S.A. pozyskała z oferty prywatnej środki w wysokości 1 093 699,20 zł, które Emitent planuje 

przeznaczyć na inwestycję w park maszynowy i realizację założeń strategii Emitenta wskazanej w  pkt. 4.12.2 

Dokumentu Informacyjnego.  

 

Łączne szacunkowe koszty oferty wyniosły ok. 124 684,96 zł, z czego koszty przygotowania i przeprowadzenia 

oferty wyniosły 54.684,96 zł, koszty sporządzenia Dokumentu Informacyjnego z uwzględnieniem kosztów 

doradztwa wyniosły 70.000,00 zł. 

 

 Uprzywilejowanie akcji Emitenta 

Akcje serii D Emitenta nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do art. 353 k.s.h. 

  

 Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta 

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami Emitenta. 

 

 Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru 

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

przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 

równowartość 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców 

uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 

50.000.000 euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców 

bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup 

kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, a także obrót 

zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 

Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

– połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 
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– przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek 

inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez 

jednego lub więcej przedsiębiorców; 

– utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

– nabycia przez przedsiębiorcę 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 Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

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

przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

– jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie akcji, 

innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej 

kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, nie 

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

zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; 

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

odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub 

cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że 

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

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

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

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

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

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

udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży; 

– następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 

przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 

przedsiębiorcy przejmowanego; 

– przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy 

biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, 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, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku 

nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających 

dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

– zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 

– wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie 

określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub 

nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

– udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku 

zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, 

jednak w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się 

ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na 

gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji. 

Prezes UOKiK może uchylić opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za 

które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają 

określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji 

na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania 

na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

– podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

– zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 
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– zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub  

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem że decyzja 

taka   nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes 

UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% 

przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, 

choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody. 

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, 

stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 

Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane, 

a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił 

informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 

Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, 

stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych 

w sprawach z zakresu koncentracji. 

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

organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do 

pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta nie zgłosiła 

zamiaru koncentracji. 

W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do 

podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK 

przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. 

Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych, 

zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz 

okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

 

 Ograniczenia wynikające z Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli 

koncentracji przedsiębiorstw 

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

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

przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze 

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

progi obrotu towarami i usługami. 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany 

struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji 

Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

a) zawarciu umowy, 

b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

c) przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również 

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

o wymiarze wspólnotowym. 

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw 

posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej 

niż 5 miliardów euro, oraz 

b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, 

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

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 

a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 

miliarda euro, 

b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, 
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c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej 

dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz  

d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 

 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

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

instrumentami finansowymi, która wraz z Ustawą o nadzorze nad rynkiem kapitałowym i Ustawą o ofercie 

publicznej zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 

Na podstawie art. 159 oraz 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi zapisy wskazane poniżej odnoszą się zarówno do instrumentów dopuszczonych do obrotu jak 

i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz do instrumentów 

finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu lub będących przedmiotem ubiegania się o 

wprowadzenie. 

W związku z powyższym członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub 

wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą 

w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na 

rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych 

instrumentów finansowych z nimi powiązanych w czasie obowiązywania okresu zamkniętego. Osoby wskazane 

powyżej ponadto nie mogą dokonywać na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynności 

prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie 

trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

Jednocześnie zakaz ten odnosi się do działania powyższych osób jako organów osób prawnych, a w 

szczególności do podejmowania czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez daną 

osobę prawną, na rachunek własny bądź osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 

Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych lub mogących powodować rozporządzenie 

takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.  

Powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

a) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba  wskazana powyżej zleciła 

zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby 

w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, 

b) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych 

dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na 

piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, 

c) w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do 

zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej,  

d) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej, wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, 

e) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru, 

f) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 

Emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed 

rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.  

Okresem zamkniętym jest: 

– okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub 

instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

– w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 

lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 

gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała 

dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

– w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 

okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej 

wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie 

posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 
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– w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 

lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej 

wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie 

posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport. 

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, inne 

osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do 

informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie 

podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności 

gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko 

z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny 

rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz 

innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na 

rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku a także 

instrumentów wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu. 

 

Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której 

dotyczy zawiadomienie. Powinno zawierać także informację o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich 

procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale 

w ogólnej liczbie głosów, a także o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale 

zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Zawiadomienie 

związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, powinno dodatkowo zawierać 

informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od 

złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów 

lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, 

poinformować o tym KNF oraz Emitenta. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po 

rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym 

dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, na koniec dnia rozliczenia, nie powoduje 

osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. 

 

 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: 

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

głosów w spółce publicznej, 

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

głosów w tej spółce i 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, 

– kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 

1% ogólnej liczby głosów, 

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

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

staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej 

w transakcji zawartej na rynku regulowanym — nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia 

transakcji.  

 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera informacje o: 

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; 

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki 

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

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

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

4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 

miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy 

zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów; 

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

6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie. 
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W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 

zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt. 2 i 3 powyżej, odrębnie dla akcji każdego 

rodzaju. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być sporządzone w języku angielskim. 

 

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; 

– nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 

– pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

 

Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami 

wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego 

ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – 

w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono 

zabezpieczenie. 

 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na: 

a) 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; 

b) 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, 

 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 

ten sam podmiot; 

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

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

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

akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi, 

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

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji 

wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako 

zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

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

uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

d) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu 

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

wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

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

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

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

zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;  

f) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w lit. e), posiadając akcje spółki 

publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach. 

W przypadkach, o których mowa w lit. e) oraz f), obowiązki określone w tym rozdziale mogą być wykonywane 

przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w lit. e), domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej 

przez: 

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

również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

– osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 
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– mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania 

na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 

– jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych we wskazanych powyżej zapisach wlicza 

się: 

– liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu dominującego; 

– liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do 

wykonywania prawa głosu zgodnie z lit. d),  

– liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 

wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

 

Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane 

z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać 

według własnego uznania. 

 

Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej 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 odpowiednio w art. 69. 

W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji spółki publicznej nie jest 

uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem 

przepisów innych ustaw. 

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

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

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

o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871). 

 

Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu nie wiążą się żadne 

inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie instrumentami finansowymi Emitenta. 

 

3.2 Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych 
 

3.2.1 Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów 

finansowych 
 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, na mocy 

art. 430-432 k.s.h. jest Walne Zgromadzenie Spółki. 

 

3.2.2 Data i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, 

z przytoczeniem jej treści 
 

 Akcje serii D 

Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 

2010 roku przyjęło uchwałę nr 4/2010 będącą podstawą prawną emisji akcji serii D (Repertorium A numer 

6129/2010) w następującym brzmieniu: 

 

Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Eurosnack S.A. w Chorzowie 

z 15 kwietnia 2010 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nie więcej niż 994 272 akcji 

zwykłych na okaziciela serii D oraz w drodze emisji 50 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z 

wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w statucie 
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„Działając na podstawie art. 430 § 5, art. 431, art. 432, art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 5) 

Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki Eurosnack S.A. z kwoty 1.230.572,80 zł (jeden milion dwieście 

trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 

1.335.000,00 zł (milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych), to jest: 

a)  o kwotę nie wyższą niż 99.427,20 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem 

złotych dwadzieścia groszy), poprzez emisję nie więcej niż 994.272 (dziewięciuset dziewięćdziesięciu 

czterech tysięcy dwustu siedemdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii D obejmujących akcje 

o numerach od 000001 do 994.272 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

b) o kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) poprzez emisję 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii E obejmujących akcje o numerach od 000001 do 50.000 o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja.  

2. Nowe akcje serii D i serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia pierwszego stycznia dwa 

tysiące dziewiątego roku (01-01-2009) na równi z pozostałymi akcjami. 

  

§ 2 

1. Nowe akcje serii D zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 99 adresatów, którzy obejmą 

akcje w zamian za gotówkę. 

2. Nowe akcje serii E zostaną objęte w drodze oferty objęcia 30 000 (trzydziestu tysięcy) akcji skierowanej do 

Mariusza Spirkowicza oraz 20 000 (dwudziestu tysięcy) akcji skierowanej do Bartosza Wasylewicza, którzy 

obejmą akcje w zamian za gotówkę, po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy).  

3. Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii D i serii E mija w dniu 30 maja 2010 roku.  

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:  

1) ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii D,  

2) złożenia oferty oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich 

innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,  

3) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D,  

4) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii D i serii E,  

5) dokonania przydziału akcji serii D i E,  

6) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej 

kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek 

handlowych. 

  

§ 3 

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w 

interesie spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D i serii E przysługujące dotychczasowym 

akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik 

Nr 1 do niniejszej Uchwały, przychyla się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa 

poboru akcji serii D i serii E.  

§ 4 

W związku z podwyższeniem kapitału zmianie ulega § 7 ust. 1 Statut Spółki, który otrzymuje następujące 

brzmienie:  

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.335.000,00 (milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy) złotych i 

dzieli się na:  

a) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 7000000, 

b) 2.105.728 (dwa miliony sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

o numerach od 0000001 do 2105728,  

c) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0000001 do 

3200000,  

d) nie więcej niż 994.272 (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji 

zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 994272, 

e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 50000, 

o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja.” 
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§ 5 

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia 

jednolitego tekstu zmienionego statutu. 

  

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2010 roku przyjęło uchwałę nr 5 w przedmiocie 

wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu (rynek NewConnect) oraz 

dematerializację akcji serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii D w następującym brzmieniu: 

 

Uchwała nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Eurosnack S.A. w Chorzowie 

z 15 kwietnia 2010 roku 

w sprawie dematerializacji akcji serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii D, a także w sprawie ubiegania 

się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” 

oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów 

wartościowych 

 

„Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o 

Obrocie”), jak również mając na uwadze uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 994.272 (dziewięciuset 

dziewięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu siedemdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz w 

drodze emisji 50 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz zmian w statucie powziętą w dniu 15 kwietnia 2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

1. Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie:  

a) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda,  

b) 2.105.728 (dwa miliony sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

c) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda,  

d) nie więcej niż 994.272 (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji 

zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 50000 o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  

2. Postanawia się o ubieganiu przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji serii A, B, C, D i E 

oraz praw do akcji serii D, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. a) – e).  

3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji 

oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW 

Akcji Serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii D, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii D w depozycie 

papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków do GPW. Terminy i zakres wprowadzenia 

akcji oraz praw do akcji poszczególnych serii do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zostaną 

ustalone uchwałami Rady Nadzorczej. 

  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.” 

 



SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa  

 
 

DDOOKKUUMMEENNTT  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNYY  EEUURROOSSNNAACCKK  SS..AA..      2266  ||  SS tt rr oo nn aa   

 
 

W dniu 6 maja 2010 roku Rada Nadzorcza Eurosnack S.A. podjęła uchwałę w przedmiocie wprowadzenia akcji 

serii D i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w następującym brzmieniu: 

 

Uchwała nr 1 

Rady Nadzorczej 

Eurosnack S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) 

z dnia 6 maja 2010 roku 

w sprawie wprowadzenia praw do akcji (PDA) serii D i akcji serii D do obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” 

 

Działając na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurosnack S.A. w Chorzowie z 15 

kwietnia 2010 roku w sprawie dematerializacji akcji serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii D, a także w 

sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

„NewConnect” oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów 

wartościowych, Rada Nadzorcza Spółki EUROSNACK S.A. uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się o wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” praw do akcji (PDA) 

serii D i akcji serii D w najbliższym możliwym terminie. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Opinia Zarządu 

EUROSNACK Spółka Akcyjna  z siedzibą w Chorzowie 

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

w odniesieniu do Akcji serii D oraz Akcji serii E 

 

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii D jest w pełni 

uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych, które zostaną 

przeznaczone na dalszy rozwój Spółki. Zgodnie z posiadanymi przez Zarząd informacjami dotychczasowi 

akcjonariusze nie posiadają niezbędnych, wolnych środków, które mogliby przeznaczyć na podwyższenie 

kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, pozwala na pozyskanie 

nowych inwestorów, co w połączeniu z zamiarem wprowadzenia akcji spółki do obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, przyczyni się do 

umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną. Pozyskanie nowych 

inwestorów umożliwi jednocześnie wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyni się do zwiększenia dynamiki jej 

rozwoju. 

2. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii E jest w pełni 

uzasadnione w związku z zamiarem zaoferowania tychże akcji Członkom Zarządu Spółki, jako wyraz uznania 

dotychczasowych wyników pracy dla Spółki szczególnie związanych ze zwiększeniem sprzedaży produktów 

oferowanych przez Spółkę oraz w celu ich trwalszego związania ze Spółką. Dotychczasowe osiągnięcia 

Członków Zarządu wiążą się w szczególności: w przypadku Pana Mariusza Spirkowicza dotyczą 

wprowadzania produktów Spółki do największych sieci detalicznych w kraju, a w przypadku Pana Bartosza 

Wasylewicza dotyczą polepszenia jakości oferowanych produktów oraz rozszerzenia asortymentu produktów 

Spółki. 

3. Zarząd Spółki proponuje by cena emisyjna Akcji serii D została ustalona przez Zarząd Spółki. Upoważnienie 

Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D umożliwi jej ustalenie na poziomie adekwatnym do 

aktualnej wartości Spółki oraz w oparciu o analizę oczekiwań inwestorów. Zarząd proponuje by cena emisyjna 

Akcji serii E równa była ich wartości nominalnej i by wynosiła 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję serii E. 

Ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii E na poziomie równym ich wartości nominalnej zgodnie jest z zamiarem, 

jakiemu służy emisja Akcji serii E, polegającym na zaoferowaniu ich do objęcia Członkom Zarządu Spółki w 

celu uznania ich dotychczasowych wyników pracy dla Spółki. 
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3.2.3 Podmiot prowadzący rejestr 
 

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji akcji Emitenta będzie Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. 

Od momentu rejestracji akcji serii D w KDPW nie będą one miały formy dokumentu. Akcje Emitenta będą 

podlegały dematerializacji z chwilą ich rejestracji w KDPW na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 3 

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawartej przez Emitenta z KDPW. 

 

3.2.4 Waluta emitowanych papierów wartościowych  
 

Wartość nominalna akcji Emitenta oznaczona jest w złotych polskich (PLN). 

Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). 

 

3.3 Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą 
w dywidendzie 

 

Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do 

podziału za rok obrotowy 2009, zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały nr 4/NWZ/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje serii D nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 

 

Akcje serii D są równe w prawach do dywidendy z pozostałymi seriami akcji Emitenta. 

Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych – PLN. 

 

W 2009 roku Spółka zanotowała stratę netto w wysokości -1.060.483,51 zł (Sprawozdanie finansowe pkt. 5) i w 

związku z tym nie wypłaci dywidendy za rok obrotowy 2009. 

Do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie odbyło się Walne Zgromadzenie zatwierdzające 

sprawozdanie finansowe za 2009 rok. Przedmiotowe Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 395 k.s.h., odbędzie się 

do dnia 30.06.2010r.  

 

W przypadku, gdy Spółka wypracuje zysk netto w 2010r. i Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o podziale 

zysku za 2010 rok pomiędzy akcjonariuszy, akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 

01.01.2010r. 

 

3.4 Prawa wynikające z instrumentów finansowych oraz zasady ich 
realizacji 

 

3.4.1 Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta 
 

 Prawo do zbycia akcji 

Zgodnie z art. 337 § 1 k.s.h. akcje są zbywalne. W statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów 

ograniczających to prawo. 

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki (art. 406
4
 k.s.h.) 

 

 Prawo do udziału w zysku Spółki, tj. prawo do dywidendy  

Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 k.s.h. mają prawo do udziału w zysku spółki wykazanym w jej 

sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne 

Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta 

rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym 

przez walne zgromadzenie.  

Akcje serii D są równe w prawach co do dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 k.s.h. dzień dywidendy, może być 

wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o jej wypłacie lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia 

powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy, które zostały określone w regulacjach KDPW. 
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Zgodnie z art. 395 § 2 ust. 2 k.s.h. organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu 

straty), oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które powinno odbyć się w 

terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 k.s.h.). Statut Emitenta nie 

przewiduje żadnego uprzywilejowania co do dywidendy dla wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu 

akcji serii D. Tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. Warunki odbioru dywidendy ustalane są 

zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje w tym zakresie zawiera Dział 

2 Tytułu czwartego Szczegółowych Zasad Działania KDPW - §124, §126, §128 pkt. 1 i 2, §129 pkt. 1, §130 pkt. 1 

i 2 oraz §131. 

Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone, jednakże podlega 

przedawnieniu. 

Zgodnie z § 40 ust.1 Statutu Spółki, Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty 

Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada 

środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

 

 Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. 

prawo poboru  

Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 k.s.h. W przypadku nowej emisji akcjonariusze 

Emitenta mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji 

(prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych 

na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. W interesie Spółki, zgodnie z przepisami 433 § 2 

k.s.h., po spełnieniu określonych kryteriów walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy 

Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. 

Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru 

w porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej ważności 

wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 k.s.h.). 

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego 

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

oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych 

w uchwale. Większość 4/5 nie jest również wymagana w przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje nowej emisji 

mogą być objęte przez subemitenta w przypadku kiedy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą 

części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 k.s.h.). 

 

 Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej 

W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej 

wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki,  zgodnie z art. 468 § 1 k.s.h. 

W myśl art. 474 § 1 k.s.h., po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, może nastąpić podział 

pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek 

pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 k.s.h., dzieli się 

pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał 

zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu 

o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. 

Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym zakresie. 

 

 Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach 

Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela.  

 

3.4.2 Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta 
 

 Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki 

Na podstawie art. 412 § 1 k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Zgodnie z art. 406
1
 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje jedynie osobom, 

które posiadały akcje Spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzień obrad Walnego Zgromadzenia 

(tzw. record date – dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły żądanie wystawienia 

imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu 

o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (record 

date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406
3
 § 2 k.s.h.). 
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Na podstawie żądania wydawane jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ dla akcjonariusza. 

Następnie przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu sporządzenia przez KDPW i przekazania spółce publicznej 

zbiorczego wykazu uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z tytułu posiadanych na dzień 

rejestracji uczestnictwa (record date) zdematerializowanych akcji spółki publicznej. 

 

Na podstawie art. 406
3
 § 1 k.s.h. akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w 

Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (na szesnaście dni przed datą WZ) i nie będą odebrane przed 

zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u 

notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej. 

 

W przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, 

którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki przysługuje, jeżeli są 

wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. 

 

 Prawo głosu 

Z każdą akcją serii D Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki.  

Zgodnie z art. 412 § 1 k.s.h akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412
1
 § 2 k.s.h. w spółce publicznej głos może być oddany 

przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, lub 

w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412
1
 § 2 k.s.h.). 

Zgodnie z art. 411
3
 k.s.h. akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z posiadanych akcji (split voting), jak 

również, jeżeli uregulowania wewnętrzne Spółki (w ramach regulaminu Walnego Zgromadzenia) przewidują taką 

możliwość to Akcjonariusz Spółki może oddać głos drogą korespondencyjną, Ponadto Statut Spółki może 

dopuszczać możliwość udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej (art. 406
5
 § 1 k.s.h.). W obecnym brzmieniu Statutu, nie jest przewidziana powyższa możliwość. 

 

 Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki 

Zgodnie z art. 410 § 1 k.s.h., niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy 

sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu z wymienieniem 

liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być 

podpisana przez Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 410 § 2 k.s.h. na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału zakładowego 

reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu 

komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 

 

 Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Zgodnie z art. 399 § 3 k.s.h. akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 

50% ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają 

przewodniczącego tego zgromadzenia. 

 

 Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz do 

złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw   

Zgodnie z art. 400 k.s.h. akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego 

Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad 

określonych spraw. Żądanie takie akcjonariusz powinien złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie 

nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

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

Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii. 

 



SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa  

 
 

DDOOKKUUMMEENNTT  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNYY  EEUURROOSSNNAACCKK  SS..AA..      3300  ||  SS tt rr oo nn aa   

 
 

 Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

Na podstawie art. 401 § 1 k.s.h Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi 

Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub 

projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 

 

 Prawo zgłaszania projektów uchwał 

Na mocy art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty 

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem 

walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które 

mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 k.s.h.) 

 

 Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania 

Zgodnie z art. 420 § 2 każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu ma 

prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał. 

 

 Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego 

Zgromadzenia Spółki  

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. Wniosek taki należy złożyć do Zarządu 

Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym 

Zgromadzeniem. 

 

 Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami 

Na podstawie art. 385 §§ 3 – 6 k.s.h. wybór Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co 

najmniej 20% kapitału zakładowego Emitenta, powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami 

na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania Rady 

Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału 

ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą 

utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze 

pozostałych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 5 k.s.h.). Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez 

odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze 

głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy 

wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 k.s.h.). 

W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń 

(art. 385 § 9 k.s.h.). 

 

 Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej 

powołania rewidenta ds. szczególnych 

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, 

posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie 

zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt spółki, określonego zagadnienia 

związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad 

najbliższego walnego zgromadzenia Emitenta.  

W przypadku gdy walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej opisanego wniosku 

wystosowanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, albo podejmie ją z naruszeniem wymogów formalnych 

uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od dnia podjęcia 

uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta ds. szczególnych 

 

 Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki 

Stosownie do art. 428 § 1 k.s.h. akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania walnego zgromadzenia żądanie 

udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji przez Zarząd jest 
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uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki jest zobowiązany 

do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 k.s.h. Zarząd powinien 

w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 w przypadku zgłoszenia 

w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Spółki żądania udzielenia przez Zarząd informacji 

dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, 

jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie 

dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. 

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji 

dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na 

pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązaną lub spółce lub spółdzielni 

zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 

przedsiębiorstwa, Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 6). 

Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 k.s.h. akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania, aby spółka 

handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku 

dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) k.s.h. wobec określonej spółki handlowej albo 

spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, 

o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie 

porozumień z innymi osobami. 

Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze z nich to: 

– prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 7 k.s.h.); 

– prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 

k.s.h.); 

– prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 

akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, prawo do żądania wydania 

odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem walnego zgromadzenia, prawo do żądania 

przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna 

być wysłana (art. 407 k.s.h.§ 1 i 1
1
); 

– prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 

poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 k.s.h.); 

– prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 

Emitenta (art. 505, 540 i 561 k.s.h.). 

 

 Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia 

informacji 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji ma prawo do złożenia wniosku do sądu 

rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych (art. 429 § 1 k.s.h.) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu 

akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 k.s.h. (art. 429 § 2 k.s.h.). 

 

 Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 

Spółki 

W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy 

Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1 k.s.h., akcjonariusz może 

wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do 

wystąpienia z powództwem uprawniony jest: 

– zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów 

– akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał 

zaprotokołowania swojego sprzeciwu, 

– akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 

– akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad 

danego Walnego Zgromadzenia.  

Zgodnie z art. 424 § 2 k.s.h. w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego 

Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, 

nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 
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 Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 

wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 k.s.h.) 

W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki lub inną osobę każdy 

akcjonariusz lub osoba której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może wnieść 

pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą 

powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane 

przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie 

wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.  

 

 Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały 

Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą 

Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, 

mogą również na mocy art. 425 § 1 k.s.h. wystąpić przeciwko Spółce z powództwem o stwierdzenie nieważności 

uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki sprzecznej z ustawą. Powództwo takie powinno być wniesione w terminie 

trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od 

dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 

 

 Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia o 

prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 328 § 6 k.s.h. akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta 

przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje natomiast roszczenie 

o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują Akcjonariusze posiadający akcje 

Emitenta, które nie zostały zdematerializowane. 

 

 Prawo do żądania wydania świadectwa depozytowego 

Zgodnie z art. 328 § 6 KSH akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta przysługuje 

uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 

papierów wartościowych. Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje 

natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże 

Akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane. 

 

3.5 Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do 
wypłaty dywidendy w przyszłości 

 

Zgodnie z art. 395 k.s.h., organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz 

o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni 

rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 

§ 3 k.s.h.). 

 

Spółka nigdy w swojej historii nie wypłacała dywidendy.  

W 2008 roku Spółka zanotowała stratę netto w wysokości -750.245,38 zł i w związku z tym nie wypłaciła 

dywidendy za rok obrotowy 2008. 

W 2009 roku Spółka także zanotowała stratę netto w wysokości -1.060.483,51 zł (Sprawozdanie finansowe pkt. 5) 

i w związku z tym nie wypłaci dywidendy za rok obrotowy 2009. 

Do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie odbyło się Walne Zgromadzenie zatwierdzające 

sprawozdanie finansowe za 2009 rok. Przedmiotowe Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 395 k.s.h., odbędzie się 

do dnia 30.06.2010r.  

 

W przypadku, gdy Spółka wypracuje zysk netto w 2010r. i Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o podziale 

zysku za 2010 rok pomiędzy akcjonariuszy, akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 

01.01.2010r. 
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Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitenta będzie rekomendował akcjonariuszom 

niewypłacenie dywidendy w ciągu najbliższych 3 lat. Zyski będą reinwestowane w celu zoptymalizowania rozwoju 

Spółki. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb 

inwestycyjnych Spółki oraz jej zapotrzebowania na środki finansowe.  

 

3.6 Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych 
z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi 
Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie płatnika 
podatku 

 

W Dokumencie Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych 

z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi powinni skorzystać 

z porad świadczonych przez doradców podatkowych. 

 

3.6.1 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 
 

 Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy 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: 

– podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 

– przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych 

w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych), 

– podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt.. 4 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych), 

– płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z przypadającej 

do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego. Zgodnie ze 

stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 5 lutego 2002 r. skierowanym do 

KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby 

fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 

 

 Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów 

wartościowych 

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 

lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 

udziałów w spółkach mających osobowość prawną podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu (art. 

30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest 

odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich 

wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). 

Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na 

zasadach ogólnych. 

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

– różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych 

a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 

pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

– różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, 

o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania 

przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

– różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 

finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 

na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

– różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających 

osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, kreślonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt. 1 lub 

art. 23 ust. 1 pkt. 38, 
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– różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość 

prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 

przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na 

podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym. 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 

ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku 

podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych 

instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 

udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających 

osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż 

przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ustawie 

o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 

wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 

pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie 

za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 

podatkowej. 

 

3.6.2 Opodatkowanie dochodów osób prawnych 
 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 definiuje pojęcie „dochodu z udziału 

w zyskach osób prawnych”. Stosownie do zawartej tam regulacji dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, 

z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt. 4a i 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest dochód 

faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji 

na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby 

prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość 

kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. 

 

Należy wskazać, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do 

przychodów z tytułu umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki 

w celu umorzenia tych akcji oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, nie zalicza 

się kwot w tej części, która stanowi koszt nabycia bądź objęcia, odpowiednio, umarzanych lub unicestwianych 

w związku z likwidacją akcji. Dochody (przychody) z powyższych źródeł, ewentualnie po pomniejszeniu o kwoty 

nie stanowiące przychodów, określone w art. 12 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

opodatkowane są, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zryczałtowanym 

podatkiem w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 

 

 Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych 

w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: 

 podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala 

się w wysokości 19% uzyskanego przychodu 

 zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, 

które łącznie spełniają następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych): 

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

będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

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 Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym 

niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

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

spółki, o której mowa w pkt. 1, 
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4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych jest: 

 spółka, o której mowa w pkt. 2, albo 

 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. 

 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której 

mowa w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 

(akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku 

osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania 

tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości 

określonej w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt. 2, jest obowiązana do 

zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych powyżej w wysokości 19% 

dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. 

Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

 

Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę ryczałtowanego podatku 

dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu 

skarbowego (art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

 

 Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów 

wartościowych 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę 

pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania 

przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży 

papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

Zgodnie z art. 25 Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały papiery 

wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji 

podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na 

rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku 

roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego 

od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. 

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, 

wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 

pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie 

za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 

podatkowej. 

 

3.6.3 Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych 
 

Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie 

prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy kwoty związane 

z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają 

w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli: 

 osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i 

 osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 

2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

 

Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend  i innych udziałów 

w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów 
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o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub 

zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. 

W przypadku gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów 

osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy 

i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych.  

 

Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki 

podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie 

podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do 

celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ 

administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia 

podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania od podatnika 

certyfikatu rezydencji. 

Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego 

dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione 

są łącznie następujące warunki: 

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

będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

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

prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca w Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym 

niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

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

spółki, o której mowa w pkt. 1, 

4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych jest: 

 spółka, o której mowa w pkt. 2, albo 

 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. 

 

Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której 

mowa w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 

(akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku 

osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania 

tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości 

określonej w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt. 2, jest obowiązana do 

zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych powyżej w wysokości 19% 

dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. 

Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

 

Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz inwestorów 

zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają 

opodatkowaniu w Polsce. 

 

3.6.4 Podatek od spadków i darowizn 
 

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 

darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega 

opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: 

– w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem 

polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 
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– prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub 

powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy 

darczyńcą i obdarowanym. 

 

3.6.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 
 

Zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalania się od podatku sprzedaż praw 

majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

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

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

 

Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego zawartą w art. 3 pkt. 9 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

przez obrót zorganizowany rozumie się obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi 

dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w Alternatywnym Systemie 

Obrotu. W związku z czym obrót instrumentami finansowymi Emitenta jest zwolniony z podatku od czynności 

cywilnoprawnych. 

W innych przypadkach, zbycie praw z papierów wartościowych podlega  opodatkowaniu podatkiem od czynności 

cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. b 

Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o podatku od 

czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. 

 

3.6.6 Odpowiedzialność płatnika podatku 
 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 

z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od 

podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu - odpowiada za podatek 

niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. 

Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się 

wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy 

podatnika. 
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4 Dane o Emitencie 
 

4.1 Nazwa, forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta wraz 
z numerami telekomunikacyjnymi oraz identyfikatorem według 
właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numeru według 
właściwej identyfikacji podatkowej 

 

Tabela 9 Podstawowe dane o Emitencie 

Firma: EUROSNACK S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby Polska 

Siedziba: Chorzów 

Adres: ul. Gałeczki 59, 41-506 Chorzów 

Telefon: +48 694 419 127 

Faks: +48 (32) 245 50 58 

Adres poczty elektronicznej: m.kucharczyk@eurosnack.pl 

Adres strony internetowej: www.eurosnack.pl 

NIP: 6271554848 

REGON: 273216955 

KRS: 0000314024 

Źródło: Emitent 

 

4.2 Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 
 

Czas trwania Emitenta jest nieograniczony. Zgodnie z § 4 Statutu Spółki. 

 

4.3 Wskazanie przepisów prawa na podstawie których został 
utworzony Emitent 

 

Emitent został utworzony na mocy uchwały nr 1/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Eurosnack 

Sp. z o.o. z dnia 22 sierpnia 2008 roku, w sprawie przekształcenia formy prawnej ze spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w trybie przewidzianym przez art. 551 i następne Ustawy Kodeks Spółek 

Handlowych z dnia 15 września 2000r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) i działa zgodnie z jej 

zapisami.    

 

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 oraz wskazanie 
organu, który je wydał 

 

Dnia 3 października 1996 r. Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy wpisał Spółkę 

EUROSNACK Sp. z o.o. do rejestru handlowego RHB 13568 VIII NS REJ H 4409/96/r. 

 

Dnia 16 kwietnia 2004 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

wydał postanowienie o wpisie spółki EUROSNACK Sp. z o.o. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000203857. 
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W dniu 19 września 2008 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego zostało zarejestrowane przekształcenie 

Spółki w spółkę akcyjną. Spółka została wpisana do rejestru pod numerem KRS 0000314024.  

 

4.5 Krótki opis historii Emitenta 
 

Firma Eurosnack rozpoczęła swoją działalność w 1996 roku (na mocy umowy spółki z dnia 4 września 1996r.). 

Początkowo pod nazwą Eurosnack Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach produkowała głównie chrupki 

kukurydziane, stając się znaczącym podmiotem na rynku słonych przekąsek w Polsce. Przez 12 lat działalności i 

promocji produktów, marka „Chrupcie” stała się rozpoznawalna wśród dużej grupy klientów. Rok 2008, to rok 

przełomowy w rozwoju Spółki. W styczniu 2008r. Spółka kupiła znak towarowy oraz przedsiębiorstwo pod firmą 

Zakład Przemysłu Cukierniczego Lajkonik z siedzibą w Niezdowie (województwo Małopolskie). Tym samym 

Spółka poszerzyła swoją ofertę handlową o pieczywo cukiernicze – biszkopty. Wraz z zakupem ZPC Lajkonik, 

produkcja chrupek została przeniesiona ze Świętochłowic do miejscowości Niezdów w strefie przemysłowej 

Dobczyc. Następnie w 2008 roku, w Dobczycach produkowane były biszkopty pod marką „Lajkonik” oraz chrupki 

kukurydziane pod marką „Chrupcie”. W 2009 roku na przełomie lipca i sierpnia nastąpiło przeniesienie produkcji 

chrupki kukurydzianej do Chorzowa.  

 

 Lata 1996 – 2007 

 

4 września 

1996 r. 

Na mocy umowy spółki Pan Markus Jacek Gawlik i Pan Mirosław Siegmund Kolerski 

zawiązali EUROSNACK Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przez Repertorium A nr 

3176/1996. Kapitał zakładowy został określony na 165.000,00 zł i dzielił się na 1655 

udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Kapitał zakładowy objęty został przez 

wspólników Spółki. 

3 października 

1996 r. 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, 

Spółka EUROSNACK Sp. z o.o. z siedzibą na Placu Krauzego 6 w Świętochłowicach 

została wpisana do rejestru handlowego RHB 13568 VIII NS REJ H 4409/96/r.  

18 czerwca 

1997 r. 

Na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dokonano 

podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 199.000,00 zł, tj. o kwotę 33.500,00 zł, w 

drodze utworzenia 335 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Nowo 

utworzone udziały zostały objęte przez dotychczasowego wspólnika Spółki, Pana Mirosława 

Kolerskiego w zamian za wniesiony aport rzeczowy.  

13 maja 

1998 r. 

Na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dokonano 

podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 218.500,00 zł, tj. o kwotę 19.500,00 zł, w 

drodze utworzenia 195 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Nowo 

utworzone udziały zostały objęte przez dotychczasowego wspólnika Spółki, Pana Markusa 

Gawlika w zamian za wniesiony aport rzeczowy. 

11 września 

1998 r. 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, 

zmieniona została siedziba Eurosnack Sp. z o.o. z miasta Świętochłowice na miasto Ruda 

Śląska. 

16 kwietnia 

2004 r. 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, Spółka EUROSNACK Sp. z o.o. została wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000203857. 

21 października 

2005 r. 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, zmieniona została siedziba Eurosnack Sp. z o.o. z miasta Ruda Śląska 

na miasto Świętochłowice. 

6 lipca 

2007 r. 

Na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dokonano 

podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 500.000,00 zł, tj. o kwotę 281.500,00 zł, w 

drodze utworzenia 2815 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Nowo 

utworzone udziały zostały objęte przez dotychczasowych wspólników Spółki, Pana Markusa 

Gawlika, Pana Bogdana Małachwieja, Panią Martę Bielecką, spółkę Beline Investments 

Limited oraz spółkę PRORENT Development, A. Krawczyk spółka komandytowa. Wszystkie 

nowe udziały zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi. 
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4 października 

2007 r. 

Postanowieniem Sądu Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki, dokonane na mocy uchwały nr 1/2007 NZW z dnia 6.07.2007r. 

 

 Rok 2008 

 

24 stycznia 

2008 r. 

Na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dokonano 

podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 700.000,00 zł, tj. o kwotę 200.000,00 zł, w 

drodze utworzenia 2000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. 1333 

nowo utworzone udziały zostały objęte przez nowych wspólników Spółki, Pana Rafała 

Szmidta i spółkę TOTMES Spółka Akcyjna w organizacji. Pozostałe 667 nowych udziałów 

objęte zostało przez dotychczasowych wspólników Spółki, Panią Martę Bielecką, spółkę 

Beline Investments Limited oraz spółkę PRORENT Development, A. Krawczyk spółka 

komandytowa. 

31 stycznia 

2008 r. 

Zawarcie przez Spółkę Eurosnack Sp. z o.o. a Zakładem Przemysłu Cukierniczego 

LAJKONIK M. Sarnat i R.Sarnat spółką jawną umowy sprzedaży przedsiębiorstwa ZPC 

Lajkonik z siedzibą w Niezdowie (32-410 Dobczyce).  

Ponadto, wyżej wymienione strony zawarły umowę sprzedaży prawa ochronnego 

(świadectwo ochronne nr 130801) na znak towarowy „ZPC LAJKONIK”. 

30 maja 

2008 r. 

Postanowieniem Sądu Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki, dokonane na mocy uchwały nr 1/2008 NZW z dnia 24.01.2008r. 

9 lipca 

2008 r. 

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił Spółce prawa ochronnego na znak 

towarowy słowny „CHRUPCIE”. 

22 sierpnia 

2008 r. 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EUROSNACK Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 

1/2008 w sprawie przekształcenia Spółki ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 

Spółkę Akcyjną. Na mocy przedmiotowej uchwały Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników dokonało określenia kapitału zakładowego spółki przekształconej na 

700.000,00 zł, który dzielił się na 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii A zostały wydane wspólnikom spółki przekształcanej 

w zamian za posiadane udziały w Eurosnack Sp. z o.o. 

Wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej wyrazili zgodę na uczestnictwo w spółce 

przekształconej (Repertorium A nr 9036/2008). 

Zgodnie z §2 Statut Eurosnack Spółka Akcyjna siedzibą Spółki jest miasto Katowice.  

19 września 

2008 r. 

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego Spółka EUROSNACK z 

siedzibą w Katowicach została zarejestrowana jako Spółka Akcyjna. Spółka została 

wpisana do rejestru pod numerem 0000314024. 

16 października 

2008 r. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 400.000,00 zł, w drodze emisji nie więcej 

niż 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  

 

 Rok 2009          

 

16 kwietnia 

2009 r. 

Na mocy oświadczenia zarządu, w wyniku przeprowadzenia subskrypcji prywatnej 

wyemitowanych zostało 2.105.728 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda.  

7 maja 

2009 r. 

Została zawarta umowa podnajmu części lokalu magazynowo-produkcyjnego położonego 

w Chorzowie przy ul. Gałeczki 59 o łącznej powierzchni 1.345 m
2
 pomiędzy Spółką a 

firmą PPH „FOODTEX” z siedzibą w Chorzowie. 

28 maja 

2009 r. 

Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowane zostało podwyższenie 

kapitału zakładowego do kwoty 910.572,80 zł, tj. o kwotę 210.572,80 zł, wynikające z 

oświadczenia zarządu z dnia 16 kwietnia 2009 r. 
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30 czerwca 

2009 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/2009 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 320.000,00 zł w drodze emisji 3.200.000 

akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

25 lipca 

2009 r. 

Spółka podpisała umowę dzierżawy z Panami Markiem i Wacławem Stabach, której 

przedmiotem była linia pakująca. 

31 sierpnia 

2009 r. 

Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowane zostało podwyższenie 

kapitału zakładowego w  do kwoty 1.230.572,80 zł, tj. o kwotę 320.000,00 zł, wynikające 

z uchwały nr 5/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. 

30 października 

2009 r. 

Na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmieniona została 

siedziba Spółki z miasta Katowic na miasto Chorzów.  

  

 Rok 2010 

 

18 stycznia 

2010 r. 

Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowana została zmiana siedziby 

Spółki na ul. Gałeczki 59 41-605 Chorzów. 

15 kwietnia 

2010 r. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 994.272 akcji zwykłych na 

okaziciela serii D oraz w drodze emisji 50 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z 

wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 5 w sprawie dematerializacji 

akcji serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii D ubiegania się przez Spółkę o ich 

wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „New Connect” oraz 

upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów 

wartościowych. 

 

(Repertorium A numer 6129/2010). 

6 maja 

2010 r. 

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1 w sprawie wprowadzenia praw do akcji (PDA) serii 

D i akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect”. 

Źródło: Emitent 

 

4.6 Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych 
Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych kapitał zakładowy (podstawowy) spółki akcyjnej powinien wynosić co 

najmniej 100.000 zł. 

 

Zgodnie ze Statutem Spółki, Emitent tworzy następujące kapitały: 

a) kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy, 

c) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia 

 

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wynosi 

1.230.572,80 zł i dzieli się w następujący sposób: 

a) 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 7000000, o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda; 

b) 2.105.728 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 2105728, o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda; 

c) 3.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3200000, o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda; 

 

W przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz emisji akcji serii E,  

kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta będzie wynosił 1.335.000,00  zł i dzielił się w następujący sposób: 
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a) 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 7000000, o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda; 

b) 2.105.728 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 2105728, o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda; 

c) 3.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3200000, o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda; 

d) 994.272 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 994272, o wartości nominalnej 

0,10 zł każda; 

e) 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 50000; 

 

Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości wartości nominalnej objętych i zarejestrowanych 

akcji. 

 

W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad wartość nominalną akcji 

objętych w drodze emisji, bądź mogą na niego składać się środki finansowe przeznaczone z zysku z lat 

poprzednich. 

 

Ponadto na kapitał własny Emitenta mogą się składać: 

 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – ujmowane są tu różnice kapitałowe powstałe w wyniku zbycia 

lub nabycia składników majątku trwałego. 

 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – gromadzone są tu specjalne środki, najczęściej 

przeznaczone z zysku, na inwestycje bądź inne cele  ustalone przez Walne Zgromadzenie Spółki 

 Zysk (strata) z lat ubiegłych – w  tej pozycji wykazuje się wysokość niepokrytych strat bądź wysokość 

niepodzielonego zysku z lat poprzednich 

 Zysk (strata) netto – jest to wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy. 

 

Tabela 10 Kapitał własny Emitenta wg stanu na dzień 31.12.2009 r. (w tys. zł) 

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA 31.12.2008 STAN NA 31.12.2009 r. 

Kapitał (Fundusz) własny 2.166,43 1.305,95 

Kapitał (Fundusz ) podstawowy 700,00 1.230,57 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) 0,00 0,00 

Kapitał (Fundusz) zapasowy 2.647,03 2.116,46 

Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych (689,31) (1.180,60) 

Zysk (strata) netto (491,29) (1.060,48) 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) 0,00 0,00 

Źródło: Emitent 

 

4.7 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. Do Spółki nie wniesiono żadnych wkładów niepieniężnych. 

 

4.8 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego 
w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji 
zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia 
w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz 
terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 
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Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia 

akcji. 

 

4.9 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które 
na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do 
podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału 
docelowego może być podwyższony kapitał zakładowy, jak 
również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w 
terminie ważności Dokumentu Informacyjnego może być 
jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

 

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu Spółki w materii 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 

 

Instrumenty finansowe Emitenta dotychczas nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku papierów 

wartościowych. Emitent również nie wystawił kwitów depozytowych. 

 

4.11 Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych 
lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego 
działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy 
kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdego z nich co 
najmniej nazwy, formy prawnej, siedziby, przedmiotu 
działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej 
liczbie głosów 

 

Jednym z akcjonariuszy Emitenta jest Privilege Capital Management S.A., który posiada 8,13 % udziału w 

kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. W przypadku objęcia wszystkich akcji serii 

D i zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D udział Privilege 

Capital Management zmniejszy się do 7,52% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu. 

 

Pomiędzy Privilege Capital Management S.A. a Autoryzowanym Doradcą istnieje takie powiązanie, iż Privilege 

Capital Management S.A. jest podmiotem wchodzącym w skład grupy kapitałowej, w skład której wchodzi również 

Autoryzowany Doradca. 

 

Nie występują żadne inne powiązania majątkowe, organizacyjne i personalne pomiędzy Emitentem, osobami 

wchodzącymi w skład organów Emitenta a Autoryzowanym Doradcą lub osobami wchodzącymi w skład organów 

Autoryzowanego Doradcy. 

 

Pomiędzy Emitentem a jej doradcami zachodzą następujące powiązania: 

 Pan Bogdan Małachwiej (Prezes Zarządu Corvus Corporate Finance Sp. z o.o.) jest akcjonariuszem 

Eurosnack S.A., 

 Pani Patrycja Buchowicz (jest podwykonawcą Corvus Corporate Finance Sp. z o.o. przy świadczeniu 

usług doradztwa finansowego na rzecz Eurosnack S.A.) jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej 

Eurosnack S.A. 

 

Nie występują żadne inne powiązania majątkowe, organizacyjne i personalne pomiędzy Emitentem, osobami 

wchodzącymi w skład organów Emitenta a Doradcą Finansowym i Prawnym Spółki lub osobami wchodzącymi w 

skład organów Doradcy Finansowego i Prawnego Spółki. 
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Emitent nie posiada żadnych podmiotów zależnych, a pomiędzy członkami organów Spółki oraz pomiędzy 

członkami organów akcjonariuszy a akcjonariuszami nie zachodzą żadne powiązania kapitałowe, organizacyjne 

lub personalne. Poza wskazanymi powyżej powiązaniami, nie występują żadne inne powiązania kapitałowe, 

organizacyjne lub personalne o istotnym wpływie na działalność Spółki. 

 

4.12 Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, 
wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz 
udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług 
albo, jeżeli to istotne, poszczególnych produktów, towarów 
i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy 
kapitałowej Emitenta, w podziale na segmenty działalności 

 

4.12.1 Podstawowe informacje o produktach i usługach 
 

4.12.1.1 Przedmiot działalności 

 

Podstawową działalnością Spółki EUROSNACK S.A. jest produkcja i handel chrupkami kukurydzianymi pod 

marką „CHRUPCIE” oraz biszkoptami pod marką „ZPC Lajkonik”. Spółka zapewnia swoim klientom produkty o 

najwyższej jakości oraz pełnym bezpieczeństwie zdrowotnym, gdyż jej produkcja oparta jest na własnych, 

sprawdzonych recepturach opracowanych przez doświadczonych technologów.   

 

4.12.1.2 Oferowane produkty 

 

Asortyment produkowany przez Spółkę dzieli się na dwie kategorie:  

 kategoria słonych przekąsek – chrupki kukurydziane, 

 kategoria ciastek – biszkopty.    

     

 Kategoria słonych przekąsek – chrupki kukurydziane   

Spółka produkuje chrupki kukurydziane „CHRUPCIE” w dwóch rodzajach:   

o Chrupki smakowe,  

o Chrupki naturalne. 

          

Chrupki kukurydziane  smakowe produkowane są z kaszki kukurydzianej poddawanej procesowi ekstruzji (proces 

przetwarzania surowców skrobiowych pod wpływem ciepła, wilgoci i w warunkach wysokiego ciśnienia). 

Następnie do ekstrudowanych chrupek smakowych dodawane są aromaty, barwniki oraz różnego rodzaju dodatki 

smakowe w celu osiągnięcia pożądanego smaku, zapachu i koloru. Spółka oferuje ten rodzaj chrupek w 5 

rożnych smakach – cebulowym, czekoladowym,  ketchupowym i orzechowym.  

Chrupki kukurydziane naturalne także uzyskiwane są z kaszki kukurydzianej poddanej procesowi ekstruzji. Jest to 

produkt specjalnego przeznaczenia, gdyż nie zawiera dodatków smakowych, glutaminianu sodu, a także jest 

wolny od alergenów.  

 

 Kategoria ciastek – biszkopty 

Spółka produkuje biszkopty pod marką „Lajkonik” w dwóch rodzajach: 

o Biszkopty okrągłe, 

o Biszkopty podłużne. 

 

Posiadają charakterystyczna dla tego wyrobu formę języka i koła. Produkt został wyprodukowany tylko i 

wyłącznie z naturalnych składników, a także nie zawiera żadnych substancji wpływających na smak oraz 

przedłużenie trwałości produktu. Wyroby te są od lat cenione na polskim rynku, za niepowtarzalny, delikatny 

smak oraz niezmienną jakość, które zawdzięczają tradycyjnym recepturą oraz metodą produkcji.  
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Tabela 11 Struktura usługowa przychodów (w tys. zł i %) wg wytwarzanych produktów 

Wyszczególnienie 2008* Udział % 2009 Udział % 

Chrupki smakowe 215,80 18,05% 1.232,83 21,32% 

Chrupki naturalne          260,00 21,74% 1.476,29 25,54% 

Biszkopty okrągłe          320,00 26,76% 1.525,96 26,40% 

Biszkopty podłużne 400,00 33,45% 1.546,10 26,74% 

RAZEM         1195,80 100,00% 5781,18 100,00% 

Źródło: Emitent 

* Przychody za okres od 19 września 2008 do 31 grudnia 2008, za czas działalności Spółki jako Eurosnack S.A. 

 

4.12.1.3 Model biznesu 

 

Spółka sprzedaje wytwarzane przez siebie produkty (zarówno chrupki, jak i biszkopty) do największych sieci 

detalicznych w kraju: 

 pod ich markami własnymi, 

 pod markami Spółki, czyli „Chrupcie” oraz „Lajkonik”. 

Ponadto, Spółka dostarcza biszkopty sprzedawane luzem do zakładów przemysłu cukierniczego oraz 

producentów lodów, dla których biszkopty są półproduktem stosowanym w ich działalności wytwórczej. 

 

 W ramach założonego modelu biznesu Spółka EUROSNACK S.A. realizuje następujące projekty współpracy ze 

swoimi odbiorcami: 

 

 Współpraca z sieciami detalicznymi: 

 

 

CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie jest francuską siecią super i hipermarketów, obecną 

na rynku polskim od 1997r. Firma aktualnie posiada ponad 300 sklepów w całej Polsce. W 2006 roku Carrefour 

Polska wprowadził nowe formaty handlowe: supermarket Carrefour Express, mały hipermarket Carrefour oraz 

małe sklepy osiedlowe Carrefour 5 minut. 

 

Asortyment dostarczany przez Spółkę do Carrefour Polska: marka CHRUPCIE – chrupki naturalne i smakowe 

oraz biszkopty okrągłe (opakowanie 250 g) i podłużne (opakowanie 140 g). 

 

Współpraca: na podstawie umów z dnia 02.07.2007r. oraz z dnia 01.08.2009r. 

  

 

EKO HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest jedną z największych grup handlowych w Polsce zajmującą 

się zarówno handlem detalicznym, jak i dystrybucją artykułów chemiczno-kosmetycznych. W sieci skupione jest 

blisko 220 sklepów spożywczych działających przede wszystkim na terenie województw zachodniej i południowej 

Polski.  

 

Asortyment dostarczany przez Spółkę do EKO Holding: marka CHRUPCIE – chrupki naturalne i smakowe. 

 

Współpraca: na podstawie umowy handlowej. 

 

 

TESCO POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie jest siecią pod której marką działa 326 sklepów, 26 stacji 

benzynowych i 3 centra dystrybucyjne. Ponadto, do sieci Tesco należy 31 supermarketów Savia.  

 

Asortyment dostarczany przez Spółkę do Tesco Polska: marka CHRUPCIE – chrupki naturalne (opakowanie 100 

g) oraz chrupki naturalne „pałka” (opakowanie 60 g). Od stycznia 2009r. nastąpiło poszerzenie asortymentu o 

markę na wyłączność TESCO – chrupki naturalne i smakowe. 



SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa  

 
 

DDOOKKUUMMEENNTT  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNYY  EEUURROOSSNNAACCKK  SS..AA..      4466  ||  SS tt rr oo nn aa   

 
 

 

Współpraca: na podstawie umowy zawartej w dniu 01.03.2008r. 

 

 

GRUPA EUROCASH S.A. z siedzibą w Komornikach jest największą w Polsce grupą zajmującą się hurtową 

dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych w Polsce. Poprzez 

szereg formatów dystrybucji, Grupa Eurocash koncentruje się na hurtowej dystrybucji produktów FMCG do 

tradycyjnych sklepów detalicznych w całej Polsce. 

 

Asortyment dostarczany przez Spółkę do Grupy Eurocash: marka na wyłączność EUROCASH – biszkopty 

tradycyjne STARLETKI (opakowanie 180 g). 

 

Współpraca: na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2009r. 

 

 

E.LECLERC POLSKA z siedzibą w Warszawie jest francuską siecią supermarketów i hipermarketów spożywczo-

przemysłowych. W Polsce sieć ta posiada obecnie 20 super i hipermarketów, a także 4 stacje benzynowe. Każdy 

z supermarketów sieci E.Leclerc jest zarządzany przez inną osobę prawną, zaś operatorem franczyzy jest  

GALEC Sp. z o.o.  

 

Asortyment dostarczany przez Spółkę do E.Leclerc Polska: pod marką E. Leclerc – biszkopty podłużne 

(opakowanie 140 g). 

 

Współpraca: na podstawie umowy zawartej w dniu 01.02.2008r. 

 

 

 Współpraca z odbiorcami półproduktów: 

 

 

NESTLE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie jest to największa firma spożywcza świata, która rozpoczęła 

swoją działalność w Polsce w 1993r. Od tego czasu wartość inwestycji Nestle na polskim rynku przekroczyła 

wartość 365 milionów dolarów, co stawia firmę w gronie czołowych inwestorów zagranicznych w Polsce. Obecnie 

firma sprzedaje do wszystkich sklepów detalicznych, super i hipermarketów działających w Polsce ponad 600 

produktów. 

 

Asortyment dostarczany przez Spółkę do Nestle Polska: biszkopty MINI (luz). 

 

Współpraca: na podstawie umowy zawartej w dniu 01.02.2008r. 

 

 

ZIELONA BUDKA SP. Z O.O. z siedzibą w Mielcu jest firmą z 60-letnią tradycją produkowania wyjątkowej jakości 

lodów. Dystrybucją lodów zajmuje się ok. 60 wybranych partnerów handlowych, którzy sprzedają lody na terenie 

całej Polski. Lody dostarczane są do największych sieci super i hipermarketów w Polsce, a także do sklepów 

detalicznych.  

 

Asortyment dostarczany przez Spółkę do Zielonej Budki: biszkopty MINI (luz). 

 

Współpraca: na podstawie umowy zawartej w dniu 01.02.2008r. 

 

 

BAKOMA S.A. z siedzibą w Warszawie powstała w 1989r. i jest największym polskim producentem galanterii 

mlecznej. Głównymi produktami wytwarzanymi przez firmę są jogurty, serki i desery mleczne. Bakoma buduje 

także pozycję silnego producenta przetworów mlecznych za granicą od 2004r.  

 

Asortyment dostarczany przez Spółkę do Bakomy: biszkopty okrągłe (luz). 
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Współpraca: na podstawie porozumienia na dostawę półproduktów zawartego we wrześniu 2008r. 

 

LEMARTO Sp. j. z siedzibą w Krakowie działa na rynku nieprzerwanie od 1989 roku. Sprzedaje najwyższej 

jakości słodycze pochodzące wyłącznie od renomowanych producentów. Swoim zasięgiem obejmuje 

województwa – śląskie, opolskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i łódzkie. Firma stale współpracuje z 

ponad czterema tysiącami klientów (m. in. z największymi sieciami detalicznymi). W bogatej ofercie 

asortymentowej posiadają  w ciągłej sprzedaży ponad sześć tysięcy produktów. 

 

 Asortyment dostarczany przez Spółkę do Lemarto: pełny asortyment biszkoptów. 

 

Współpraca: od 1994 roku. 

 

4.12.1.4 Główni konkurenci 

 

Rynek słonych przekąsek jest zdecydowanie bardziej skoncentrowany niż rynek słodyczy. Polski konsument ma 

od kilku lat ograniczony wybór wśród producentów, którzy dostarczają słone przekąski na rynek. Prawdopodobnie 

jest to związane z dominacją chipsów i chrupek na rynku, a także wysokimi nakładami inwestycyjnymi 

ponoszonymi na procesy technologiczne przez producentów tych produktów. Do głównych konkurentów Spółki 

EUROSNACK S.A. na rynku chrupek należą: 

 

 

 FRITO LAY  

Spółka powstała w Plano w stanie Teksas (USA) w 1961r. w wyniku połączenia Frito i H.W. Lay & Company. W 

1965r. Frito Lay połączył się z Pepsi-Colą i powstał nowy światowy koncern PepsiCo. Na Polskim rynku firma 

Frito Lay, należąca do światowego koncernu PepsiCo, istnieje od 1991r. i jest niekwestionowanym liderem w 

produkcji i dystrybucji chipsów, chrupek kukurydzianych i innych przekąsek. Firma rozszerzyła działalność dzięki 

przejęciu marki Star Foods S.A., znaczącego w Polsce producenta i dystrybutora słonych i słodkich przekąsek. 

Do najbardziej rozpoznawalnych marek tej firmy należą chipsy Lay’s i chrupki kukurydziane Cheetos.   

 

 LORENZ SNACK-WORLD 

Firma Lorenz Snack-World, z siedzibą główną w Neu-Isenburgu w Niemczech, jest jednym z wiodących 

producentów słonych przekąsek na polskim rynku. Polski oddział spółki znajduje się w Sadach k/Poznania, 

natomiast zakład produkcyjny jest w Stanowicach pod Wrocławiem. Firma oferuje swoje produkty w czterech 

głównych segmentach: chipsów, chrupek, słonego pieczywa i orzeszków. Do najbardziej znanych marek Lorenz 

Snack-World należą chipsy Crunchips oraz chrupki Curly, Peppies oraz Monster Munch. 

  

 ZPC OTMUCHÓW 

Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. powstały w 1952r. i rozpoczęły swoją działalność jako  

producent wyrobów z grupy słodyczy. Obecnie firma specjalizuje się w produkcji płatków kukurydzianych i 

zbożowych produktów śniadaniowych do spożywania z mlekiem oraz chrupek kukurydzianych i prażynek 

należących do grupy tzw. przekąsek. Najbardziej rozpoznawalnymi markami firmy są chrupki kukurydziane Bingo 

oraz chipsy i prażynki Tip Top. 

 

 

Udział opisanych powyżej wiodących firmy na rynku słonych przekąsek w Polsce wynosi w sumie ok. 65%. W 

rynku swój udział maja także sieci handlowe, które sprzedają chipsy i chrupki pod markami własnymi. Sprzedaż 

marek własnych stanowi łącznie ok. 12% wartości sprzedaży słonych przekąsek. Pozostała część udziału, czyli 

ok. 20% należy do mały producentów (takich jak EUROSNACK S.A.). Udział ten jednakże jest niedoszacowany, 

ponieważ nie obejmuje tej części produkcji, którą mali producenci wykonują na rzecz sieci handlowych i czerpią z 

tego tytułu zyski, choć nie pod własnym logo. 
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Wykres 1 Segmentacja rynku słonych przekąsek w Polsce w 2007 roku – kategoria chrupki* 

 
Źródło: materiały Emitenta na podstawie AC Nielsen  

* zgodnie z informacjami podanymi przez Emitenta, spółka DM Snacks na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego już 

nie funkcjonuje na rynku. Jednocześnie Spółka nie posiada obecnie bardziej aktualnych danych dotyczących rynku słonych 

przekąsek w Polsce. 

 

Jedną z kategorii produktów sprzedawanych na rynku wyrobów cukierniczych w Polsce są biszkopty. Rynek 

biszkoptów w Polsce dzieli się w zależności od metod wytwarzania na: 

 biszkopty wytwarzane metodą tradycyjną (home-made), 

 biszkopty wytwarzane maszynowo. 

Zgodnie z danymi sporządzonymi przez Emitenta 20% udziału w rynku mają biszkopty home-made, natomiast 

pozostałe 80% należy do biszkoptów wytwarzanych maszynowo. Spółka Eurosnack S.A. jest producentem 

biszkoptów home-made, a jej głównymi konkurentami na rynku są; 

 

 FPC „SAN” – PAJDA SPÓŁKA Z O.O. 

Jeden z głównych producentów ciastek i biszkoptów w Polsce. Prowadzi również dystrybucję i sprzedaż swoich 

produktów na terenie całego kraju, w oparciu o kanał tradycyjny (największe hurtownie) oraz w oparciu o kanał 

sieciowy (sieci detaliczne i hipermarketów). Podstawowymi markami firmy są Biszkopty San, biszkoptowe Markizy 

Kresowe z kremem czekoladowym o różnym smaku oraz Mix Rodzinny (zawierający biszkopty oraz kruche 

ciasteczka).  

 

 FABRYKA CIAST I CUKRÓW DR STANISŁAWA GURGULA SPÓŁKA Z O.O. 

Fabryka została założona w 1876r. przez pradziadka obecnego udziałowca Pana Stanisława Gurgula. Firma 

zajmuje się produkcją biszkoptów, zarówno podłużnych jak i okrągłych oraz ciastek o różnych smakach. Produkty 

sprzedawane są pod marką „Dr. Gurgul”. 

 

Wykres 2 Segmentacja rynku biszkoptów kategorii home-made w 2007 roku w Polsce 

 
Źródło: materiały Emitenta na podstawie Membr 
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4.12.1.5 Przewagi konkurencyjne 

 

Spółka Eurosnack S.A. jest producentem chrupek kukurydzianych i biszkoptów, które sprzedawane są do 

największych sieci handlowych w Polsce (Tesco, Carrefour itp.). Dzięki swoim dotychczasowym działaniom i 

planom rozwoju Spółka zakłada systematyczne zwiększanie udziału w rynku słonych przekąsek i wyrobów 

ciastkarskich. Do podstawowych przewag konkurencyjnych Emitenta należą: 

 unikalne receptury i własna produkcja, 

 wdrożenie systemu HACCP 

 wysoka jakość wytwarzanych produktów, 

 wysokie bezpieczeństwo zdrowotne produktów, 

 starannie dobrany portfel dostawców. 

 

 Unikalne receptury i własna produkcja 

Spółka Eurosnack S.A. wytwarza swoje produkty w oparciu o własne, sprawdzone receptury, opracowane przez 

doświadczonych technologów. Ponadto, jako jedna z trzech firm w Polsce, Spółka wytwarza biszkopty metodą 

tradycyjną (home made) według oryginalnych receptur, bez użycia konserwantów.  

Wszystkie podstawowe surowce do produkcji są pochodzenia naturalnego, ponadto Spółka nie używa 

substytutów ani surowców genetycznie modyfikowanych. Proces produkcji podlega ścisłej, bieżącej kontroli 

jakościowej, gwarantującej stały, wysoki poziom. Produkcja podlega stałemu nadzorowi Stacji Sanitarno 

Epidemiologicznej z siedzibą w Chorzowie oraz okresowym audytom systemu HACCP. Emitent bada także wpływ 

produkcji na środowisko i dba o jego ochronę przestrzegając przepisów dotyczących ochrony środowiska (ścieki, 

utylizacja odpadów, emisje zanieczyszczeń powietrza). 

 

 Wdrożenie systemu HACCP 

System HACCP, czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, ukierunkowany jest na 

zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach 

zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. z 2001 r., art. 3 ust. 1 pkt 12), HACCP jest systemem mającym na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń 

bezpieczeństwa żywności. System ten ma również na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń oraz 

ustalenie metod naprawczych. 

Korzyści, jakie Emitent osiągnął dzięki wdrożeniu systemu HACCP są niepodważalne i można je podzielić na 

następujące obszary: 

 w aspekcie ochrony zdrowia: 

o skuteczniejsza kontrola żywności, 

o poprawa zdrowia publicznego, 

o wzrost troski o standardy higieniczne zakładów i jakość produkcji oraz podniesienie 

bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej produkowanej żywności, 

 bezpośrednio w odniesieniu do Emitenta: 

o zwiększenie zaufania konsumentów, 

o obniżenie lub minimalizacja kosztów wadliwości i zaniedbań, 

o poprawa organizacji pracy w lokalu produkcyjnym i wzrost jego efektywności, 

o zmniejszenie ryzyka związanego z działalnością przedsiębiorstwa, 

 dla konsumentów: 

o zmniejszenie zagrożenia chorobami przenoszonymi drogą pokarmową, 

o wzrost zaufania w stosunku do Emitenta. 

 

 Wysoka jakość wytwarzanych produktów 

Eurosnack S.A. zapewnia klientom produkty o najwyższej jakości, które wytwarzane są ze starannie 

wyselekcjonowanych surowców, najlepszych kompozycji smakowych i przyprawowych. Wysoka jakość surowca 

zagwarantowana jest dzięki rozszerzeniu systemu HACCP o elementy Systemów Zarządzania Jakością, które w 

niedalekiej przyszłości zostaną wykorzystane do certyfikacji ISO 22000. Surowce zamawiane są zgodnie z 

zapotrzebowaniem oraz prognozami produkcyjnymi na dany miesiąc, a Dział Zakupów prowadzi stałe badania 

rynku dla zapewnienia kontroli oraz negocjacji cen surowca. W celu utrzymania stałej, wysokiej jakości Dział 

Zakupów ściśle współpracuje z Działem Kontroli Jakości Spółki. 
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 Wysokie bezpieczeństwo zdrowotne produktów 

Bezpieczne pod względem zdrowotnym produkty firmy Eurosnack S.A. są wyprodukowane i dystrybuowane 

zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej. Produkty Emitenta, w szczególności chrupki kukurydziane 

naturalne oraz pałeczki kukurydziane naturalne, są bezglutenowe i w 100% wolne od alergenów. Obecnie Spółka 

ubiega się o pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka w tym zakresie. 

 

 Starannie dobrany portfel dostawców 

Większość dostawców Eurosnack S.A. to bezpośredni producenci, z którymi Spółka współpracuje od wielu lat i z 

którymi podpisane ma długoterminowe umowy na dostawy niezbędnych surowców. Utrzymywanie dobrej 

współpracy z dostawcami jest gwarantem zapewnienia stałej jakości i ceny zamawianych surowców. Spółka 

współpracuje tylko z dostawcami, którzy zostali zaklasyfikowani do listy dostawców kwalifikowanych, która 

zawiera informacje o doświadczeniu dostawców i wykonywanych przez nich zleceniach. Wszystkie dostawy 

sprawdzane są pod względem jakościowym, przyjmowane są tylko surowce posiadające aktualne świadectwa 

potwierdzające ich bezpieczeństwo – zgodnie z procedurami stosowanymi przez Emitenta. 

 

4.12.2 Strategia Emitenta 
 

Rynki, na których działa Emitent, charakteryzują się dużą konkurencją. W związku z tym, opracowana została 

strategia rozwoju, dzięki której Spółka ma zamiar szerzej zaistnieć na rynku i zwiększyć w nim swój udział. Oto 

główne założenia strategii Emitenta: 

 

 Wzrost rozpoznawalności marek Emitenta – stworzenie i implementacja strategii komunikacji 

marketingowej dla marek „Chrupcie” oraz „Lajkonik” w celu spowodowania wzrostu świadomości obu marek 

wśród konsumentów oraz przygotowanie strategii trade-marketingowej. Ponadto, Spółka planuje poprawić 

wizualną identyfikację swoich produktów poprzez zmianę, ujednolicenie oraz lifting opakowań obu marek, a 

także pozyskanie autorytetu medycznego w celu wzmocnienia przekazu zdrowotnego dla marki „Chrupcie”. 

 

 Umocnienie pozycji Spółki i zwiększenie udziałów w rynku: 

o umocnienie pozycji Eurosnack S.A. w segmencie produktów ekstrudowanych, czyli chrupek 

kukurydzianych (marka „Chrupcie”) oraz w segmencie biszkoptów – biszkopty home made (marka 

„Lajkonik”), 

o znaczące zwiększenie udziałów rynkowych w obydwu segmentach poprzez realizację projektów 

wyłącznościowych (TESCO) oraz podpisanie umów z kolejnym sieciami detalicznymi (wzrost 

przychodów ze sprzedaży produktów), 

o przejęcie udziałów rynkowych poprzez akwizycję lub konsolidację konkurencji (przede wszystkim tej 

słabszej). 

 

 Doskonalenie rozwoju poprzez jakość – wdrażanie kolejnych systemów jakości, takich jak ISO 22000 oraz 

Standard BRC (Global Standard Food), a także ciągłe doskonalenie i edukowanie personelu w zakresie 

metod zarządzania przez jakość. Wszystkie działania w tym zakresie podejmowane są w celu zaspokojenia 

wzrastających potrzeb klientów Spółki. 

 

 Rozwój asortymentu produktowego – wprowadzenie nowych produktów przy współpracy z Działem 

Marketingowym oraz udoskonalenie już istniejących poprzez stosowanie testów kontrolnych związanych z 

szacowaniem rynku, konkurencji, grup docelowych oraz zaplanowaniem technologii produkcyjnej.  

 

4.12.3 Cele emisyjne Spółki 
 

Celami emisji akcji serii D Spółki Eurosnack S.A. oraz wprowadzenia akcji do obrotu w systemie alternatywnego 

systemu obrotu na rynku NewConnect jest pozyskanie kapitału niezbędnego do dalszego dynamicznego rozwoju 

Spółki i przeznaczenie środków z emisji prywatnej na inwestycję w park maszynowy i realizację założeń strategii 

Emitenta. 

Planowana jest inwestycja środków w park maszynowy w Dobczycach (gdzie wytwarzane są biszkopty – ZPC 

Lajkonik) - w kwocie ok. 173.000 zł oraz w Chorzowie (gdzie produkowane są chrupki) – w kwocie ok. 320.000 zł. 
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W sumie obydwie inwestycje wygenerują zapotrzebowanie na kapitał w wysokości blisko 490.000 zł. 

 

4.12.4 Otoczenie rynkowe Emitenta 
 

4.12.4.1 Rynek słonych przekąsek w Polsce 

 

Zarówno rynek słodyczy, jak i słonych przekąsek stanowią jedne z najbogatszych pod względem asortymentu 

rynki branży FMCG (Fast Moving Consumer Goods – branża produktów codziennego użytku). Rynek słonych 

przekąsek składa się przede wszystkim z chipsów, chrupek, paluszków i precelków, orzeszków, krakersów oraz 

prażonej kukurydzy (tzw. popcorn).  

Lata 2006 – 2007 były przełomowe dla producentów słonych przekąsek w Polsce, gdyż z fazy powolnego wzrostu 

rynek słonych przekąsek wszedł w fazę dynamicznego rozwoju. Ten fakt potwierdzają szacunki firmy MEMBR 

International Poland zgodnie z którymi, od września 2006 r. do sierpnia 2007 r. wartość rynku słonych przekąsek 

w Polsce przekroczyła 1,37 mld zł, a jego wielkość 70 tys. ton. Oznaczało to, że w ciągu dwóch lat (od sierpnia 

2005 roku) nastąpił skok o 11 tys. ton w ujęciu ilościowym i o 0,5 mld zł wartościowo. W kolejnych latach Polacy 

zaczęli konsumować coraz więcej słonych przekąsek co spowodowało, że rynek dalej kontynuował wzrostową 

tendencję. W okresie od września 2007 r. do sierpnia 2008 r. (w odniesieniu do analogicznego okresu roku 

poprzedniego) nastąpił wzrost o blisko 16% do 1,59 mld zł wartościowo, a w ujęciu ilościowym tempo wzrostu 

wyniosło blisko 13,3% (z 70 do 79,3 tys. ton). Tak dynamiczny wzrost, który rozpoczął się na początku 2006 roku, 

wiązał się przede wszystkim ze zmianą stylu życia Polaków oraz stale rosnącą ofertą wśród wszystkich kategorii 

słonych przekąsek. Asortyment produktów pojawiających się na spółkach sklepowych został w ostatnim czasie 

bardzo zróżnicowany zarówno pod względem smaku, rodzaju opakowania jak i gramatury produktu. 

Przedmiotowe zmiany cały czas mocno wpływają na kształtowanie się rynku słonych przekąsek w Polsce, czego 

efektem są ostatnie dane
1
 potwierdzające stale zwiększającą się konsumpcję - Polacy w okresie od sierpnia 2008 

r. do września 2009 r.  kupili 81,7 tys. ton słonych przekąsek za kwotę 1,8 mld zł. Obecnie wartość rynku słonych 

przekąsek w Polsce już przekroczyła 2 mld zł i zgodnie z opiniami ekspertów nadal będzie rosła w dynamicznym 

tempie. Podstawą takiej opinii jest fakt, że w Polsce spożycie słonych przekąsek per capita jest nadal niskie na tle 

krajów zachodnioeuropejskich. Statystyczny Polak zajada 2,7 kg przekąsek rocznie, co jest wynikiem blisko dwa 

razy gorszym niż np. Hiszpan, czy Holender
2
. 

 

                                                           

 
1
 Szacunki podane przez firmę AC Nielsen. 

2
 Artykuł: „Sprzedaż chipsów rośnie nawet w złych czasach” – Rzeczpospolita Polska dn. 07.02.2010 r. 



SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa  

 
 

DDOOKKUUMMEENNTT  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNYY  EEUURROOSSNNAACCKK  SS..AA..      5522  ||  SS tt rr oo nn aa   

 
 

Wykres 3 Udział wartościowy i ilościowy poszczególnych grup produktowych w rynku słonych przekąsek 

w Polsce (w %) 

 
Źródło: MEMBR (wrzesień 2008 r. – sierpień 2009 r.) 

 

Pomimo, że rynek słonych przekąsek w Polsce składa się z wielu grup produktowych, zaledwie trzy segmenty, tj. 

chipsy, chrupki oraz paluszki i precelki generują, aż 83 proc. wolumenu dla całego rynku. Najwięcej, bo aż 48 

procent rynku wartościowo i 39 proc. ilościowo stanowią chipsy, które są liderem w kategorii słonych przekąsek i 

ciągle zwiększają przewagę nad innymi kategoriami. Jeszcze dwa lata temu konsumenci rzadziej wskazywali tę 

kategorię jako na swoją ulubioną przekąskę, gdyż było to 46 proc. rynku wartościowo, a ilościowo 35 proc. Na 

drugiej pozycji od kilku lat są chrupki, których wartościowa, jak i ilościowa konsumpcja jest stabilna i wynosi od 

18-21 procent. Kolejne pozycje wśród słonych przekąsek zajmują paluszki i precelki, orzechy, krakersy i popcorn. 

W przypadku większości tych kategorii udziały wartościowe i ilościowe są na podobnym poziomie, za wyjątkiem 

paluszków i precli, gdzie rozbieżności są znaczące. W ujęciu wartościowym ta kategoria stanowi 14% rynku, 

natomiast w ujęciu ilościowym to aż 24 procent. Tak duży udział w wielkości rynku wynika z faktu, że paluszki są 

tanim produktem. 

Przekąski do chrupania są bardzo popularne wśród osób w różnym wieku. Zgodnie z badaniami 

przeprowadzonymi przez MillwardBrown SMG/KRC w okresie od kwietnia 2008 r. do marca 2009 r., 43,5% 

Polaków w wieku od 15 do 75 lat zadeklarowało spożywanie chipsów, snacków, czy chrupek. W celu 

zaspokojenia dużego popytu na te produkty, producenci słonych przekąsek starają się dotrzeć do sklepów 

detalicznych. Do nowoczesnego handlu (super- i hipermarkety) trafiają głównie duże opakowania i multipaki 

słonych przekąsek, natomiast do handlu tradycyjnego małe i średnie opakowania.  

 

Tabela 12 Struktura sprzedaży słonych przekąsek w różnych kanałach dystrybucji 

Typ sklepu VIII 2007 r. - VII 2008 r. VIII 2008 r. - VII 2009 r. 

Hipermarkety>2500 m
2
 10,7 10,5 

Supermarkety<2500 m
2
 32 34,2 

Duże sklepy spożywcze 10,8 11,4 

Średnie sklepy spożywcze 24,2 23,8 

Małe sklepy spożywcze 20,8 18,4 

Sklepy winno-cukiernicze 1,5 1,7 
Źródło: AC Nielsen 
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Zgodnie z informacjami podanymi przez firmę AC Nielsen, największe znaczenie ma cała kategoria sklepów 

spożywczych, która generuje 53,6% wartości sprzedaży na rynku słonych przekąsek. Wśród nich, pomimo 

spadku w ostatnim okresie (z 24,2% do 23,8%), cały czas największy udział mają sklepy średniej wielkości 

(23,8%), a następnie są sklepy małe (18,4%) i duże (11,4%). Niewielkie znaczenie w sprzedaży słonych 

przekąsek mają sklepy winno-cukiernicze, których udział wynosi zaledwie 1,7%. Pozostała część słonych 

przekąsek sprzedawana jest w sklepach wielko powierzchniowych, przy czym supermarkety (34,2%) generują 

ponad trzykrotnie większe obroty niż hipermarkety (10,5%). Dodatkowo, w okresie od sierpnia 2008 r. do lipca 

2009 r. sprzedaż słonych przekąsek w supermarketach zwiększyła się o 2,2% w stosunku do analogicznego 

okresu roku poprzedniego. Jest to obecnie największy wzrost wśród wszystkich kanałów dystrybucji, co może 

wynikać z rosnącej popularności robienia zakupów w supermarketach przez Polaków. 

 

Według opinii analityków bieżący rok przyniesie najprawdopodobniej dalszy wzrost rynku słonych przekąsek, 

umacnianie się w sektorze przez liderów z branży oraz dalszą dywersyfikację oferty. Ze strony konsumenta, coraz 

istotniejszą rolę odgrywać będzie wysoka jakość przekąsek. Pomimo, że rynek słonych przekąsek w Polsce jest 

bardzo dynamiczny z punktu wielkości sprzedaży, cały czas konsumpcja tej grupy produktów jest na dosyć niskim 

poziomie w porównaniu do innych krajów. W Polsce średnia spożycia słonych przysmaków wynosi 2 kg na osobę 

rocznie, natomiast przykładowo w Irlandii jest to wielkość ok. 6,4 kg, a w Wielkiej Brytanii ok. 7,5 kg na osobę 

rocznie. 

 

4.12.4.2 Rynek wyrobów ciastkarskich w Polsce 

 

Na rynek słodyczy w Polsce składają się dwie główne kategorie – słodycze czekoladowe oraz wyroby 

ciastkarskie. Według szacunków firmy AC Nielsen, w okresie od czerwca 2008 r. do maja 2009 r. Polacy 

skonsumowali ok. 242 tys. kg słodyczy za łączną kwotę blisko 5,84 mld zł. Zgodnie z tymi danymi rynek słodyczy 

w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zanotował wzrost o ok. 9,5% w ujęciu wartościowym i 

ok. 3,5% w ujęciu ilościowym. 

Jedną czwartą wartości całego rynku słodyczy w Polsce stanowi rynek wyrobów ciastkarskich (pozostałe 75% jest 

udziałem rynku słodyczy czekoladowych). Pomimo mniejszego rozmiaru rynek wyrobów ciastkarskich odnotował   

bardzo podobne tempo wzrostu
3
 co rynek słodyczy czekoladowych, który wzrósł o 9,8% wartościowo i 4,1% 

ilościowo. Dla porównania wartość rynku ciastek i wafli w tym samym okresie czasu wzrosła o 9,2% (z 1,34 mld zł 

do blisko 1,47 mld zł) przy ilościowej zmianie o 2,8% (z blisko 92 tys. kg do 94, 37 tys. kg).  

 

Tabela 13 Struktura wartościowa i ilościowa poszczególnych segmentów rynku wyrobów ciastkarskich w 

Polsce (w %). 

 

Wartość sprzedaży (w mld zł) Wielkość sprzedaży (w tys. kg) 

Udział (w %) Zmiana (w %) Udział (w %) Zmiana (w %) 

Rynek wyrobów 

ciastkarskich 
1,47 9,2 94,37 2,8 

Herbatniki 36,8 2,6 34,0 1,9 

Wafle familijne 18,5 -0,5 20,4 -0,7 

Biszkopty z galaretką 14,9 -1,3 14,5 -0,8 

Pierniki 10,7 -0,6 13,5 -0,5 

Markizy 7,6 -0,5 8,2 -0,3 

Biszkopty 5,8 0,1 5,9 0,3 

Wafle bez czekolady 4,2 0,2 1,8 0,0 

Mieszanki 1,5 0,1 1,7 0,1 
Źródło: AC Nielsen, dane za okres VI 2008 – V 2009 

 

                                                           

 
3
 AC Nielsen, dane za okres VI 2008 – V 2009. 
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W całej strukturze rynku wyrobów ciastkarskich wyróżnić można wiele różnorodnych produktów. Numerem jeden 

spośród wszystkich pozycji są herbatniki, których sprzedaż w badanym okresie (VI 2008 – V 2009) wyniosła ok. 

541 mln zł, co stanowiło 36,8% całego rynku. Ponadto, ta kategoria ciastek w porównaniu do analogicznego 

okresu poprzedniego roku zanotowała najbardziej dynamiczny wzrost sprzedaży i zwiększyła swój udział o 2,6% 

w ujęciu wartościowym i 1,9% ilościowo, co odbyło się kosztem pozostałych grup produktów. Produkty z 

następnych miejsc, tj. wafle familijne, biszkopty z galaretką, pieniki oraz markizy straciły łącznie blisko 3% udział 

w rynku wyrobów ciastkarskich, głównie na rzecz herbatników. Ostatnie trzy grupy produktów, t. biszkopty, wafle 

bez czekolady i mieszanki, odnotowały trend wzrostowy zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym. 

Najbardziej dynamiczną spośród tych kategorii okazały się biszkopty, których w badanym okresie sprzedano o 

0,3% więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi drugi wynik na całym rynku wyrobów 

ciastkarskich. Ta kategoria zanotowała także wzrost o 0,1% w ujęciu wartościowym, co może sugerować, że ich 

cena jest w miarę stabilna, natomiast coraz szybciej rośnie ich spożycie.  

 

Branża cukiernicza, a także Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych 

ocenia, że rynek słodyczy w Polsce czeka jeszcze wiele lat wzrostu. W 2010 roku planowany jest wzrost wartości 

tego rynku o ok. 5%, pomimo trudnej ogólnej sytuacji gospodarczej, spowodowanej globalnym kryzysem. 

Analitycy przewidują, że konsumenci będą oszczędzać pieniądze głównie na większych i droższych zakupach, 

natomiast w mniejszym stopniu na żywność.  

 

4.12.4.3 Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 
 

Emitenta skupia swoją działalność na obszarze Polski, powoduje to zatem bardzo dużą zależność kondycji 

finansowo-majątkowej Spółki od sytuacji makroekonomicznej Polski.  

 

 Wskaźniki makroekonomiczne 

Sytuacja gospodarcza Polski jest dobrze odzwierciedlana poprzez wskaźniki makroekonomiczne, do 

najważniejszych z nich można zaliczyć: 

– dynamikę Produktu Krajowego Brutto; 

– wskaźnik inflacji; 

– wzrost realny wynagrodzeń brutto; 

– stopę bezrobocia. 

 

W 2008 roku i pierwszym kwartale 2009 roku nastąpiło wyhamowanie tempa wzrostu gospodarki Polski. Pomimo 

notowanych w tym czasie w wielu obszarach gospodarki oznak spowolnienia, Polska należała do krajów 

o najwyższym wzroście PKB w Unii Europejskiej. 

  

Kumulacja niekorzystnych zjawisk na globalnych rynkach finansowych oraz pogarszająca się koniunktura 

w gospodarce światowej, wpływały na stopniowe osłabienie dynamiki popytu zagranicznego, a pośrednio 

oddziaływały na postawy przedsiębiorców krajowych na przełomie 2008 i 2009 r. Od połowy 2008 r. obniżała się 

dynamika produkcji w przemyśle, a w IV kwartale 2008 r. produkcja sprzedana ukształtowała się poniżej poziomu 

sprzed roku. W ostatnich miesiącach 2008 roku na rynku pracy nastąpiło osłabienie obserwowanych dotychczas 

pozytywnych tendencji. W IV kwartale spowolnieniu uległa wzrostowa dynamika wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych, jednak w całym 2008 r. wzrosły one bardziej niż przed rokiem.  

 

Obserwowane w pierwszych miesiącach 2009 r. zmniejszenie dynamiki wzrostu gospodarki Polski wynika przede 

wszystkim ze spowolnienia gospodarczego na światowych rynkach finansowych oraz dużej niepewności co do 

kształtowania się sytuacji gospodarczej Polski i świata w nadchodzących latach. W II i III kwartale 2009 roku 

szacowane tempo wzrostu PKB kraju przejawiło symptomy odwrócenia negatywnego trendu spadkowego 

gospodarki oraz dało nadzieję na kontynuację stabilnego jej wzrostu w kolejnych okresach.  

 

Trzeci kwartał 2009 r. charakteryzował się wyższym tempem wzrostu gospodarczego niż kwartał poprzedni. 

Wzrost PKB brutto w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wyniósł 1,8%. Był to już drugi 

kwartał z rzędu, w którym dynamika PKB rosła. Wzrost ten jest stosunkowo niewielki, jednak w opinii analityków 

IBnGR pozwala na oczekiwanie coraz lepszych wyników w kolejnych okresach i zakończenie występujących do 

tej pory negatywnych tendencji rynkowych. 
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W ostatnim kwartale 2009r. nastąpiło przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. Okres ten był zatem trzecim 

z kolei kwartałem, gdzie mieliśmy zwiększającą się dynamikę PKB. Według oceny Instytutu Badań nad 

Gospodarką Rynkową, PKB w IV kwartale 2009 roku wzrósł o 2,9% w stosunku do analogicznego okresu roku 

poprzedniego. W całym 2009r. temu wzrostu PKB szacowane jest na 1,7% i było to najniższe roczne tempo 

wzrostu gospodarczego od siedmiu lat.  

 

W pierwszych trzech miesiącach 2010 roku zwiększyło się tempo wzrostu gospodarczego i według szacunków 

IBnGR wyniosło 3,5 procenta w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Efektem wzrostu był 

wzrost spożycia indywidualnego, czyli wydatków konsumpcyjnych, które wyniosło w tym okresie 3,3 proc. Stanowi 

to przede wszystkim wynik poprawy nastrojów wśród konsumentów, którzy dotknięci skutkami kryzysu w 2009 

roku odzyskali zaufanie co do perspektyw rozwoju polskiego gospodarki.  

 

Tabela poniżej przedstawia zmiany najważniejszych wskaźników w okresie od 2006 roku do 2010 roku (prognozy 

wg IBnGR). 

 

Tabela 14 Ważniejsze wskaźniki makroekonomiczne Polski w latach 2006-2009 oraz prognozy na lata 

2010-2011 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010P 2011P 

Dynamika wzrostu PKB 6,2% 6,8% 5,0% 1,8% 3,2% 3,5% 

Inflacja 1,0% 2,5% 4,2% 3,5% 2,5% 2,8% 

Wzrost realny wynagrodzeń brutto 4,1% 6,3% 5,4% 2,1% 2,4% 4,5% 

Stopa bezrobocia 14,9% 11,4% 9,5% 11,9% 12,9% 10,5% 

P – dane prognozowane 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – www.stat.gov.pl, IBnGR „Kwartalne prognozy makroekonomiczne nr 66 (kwiecień 2010 

r.)”, www.ibngr.edu.pl 

 

Dynamika wzrostu PKB 

Wg wstępnych danych GUS, produkt krajowy brutto w 2008 r. był wyższy niż przed rokiem o ok. 5,0% (wobec 

odpowiednio 6,8% w 2007 r.). W głównej mierze do takiego wyniku przyczyniło się budownictwo, którego wartość 

dodana zwiększyła się o 9,1% w stosunku do 2007 roku. Kolejnymi sektorami, które w znaczący sposób wpłynęły 

pozytywnie na tempo wzrostu PKB w 2008 r. były: eksport towarów i usług (wzrost o 7,1% r/r) oraz spożycie 

ogółem (wzrost o 6,3% r/r). Niepokojącym sygnałem jest spadek wartości dodanej brutto w przemyśle 

w pierwszych dwóch kwartałach 2009 r. o 5,5% (w stosunku do I i II kwartału 2008 r.). 

 

Spadek tempa wzrostu PKB, był przede wszystkim podyktowany ochłodzeniem popytu krajowego m.in. poprzez 

wzrost stóp procentowych i znaczącym, w porównaniu z ostatnimi latami, osłabieniu siły nabywczej pieniądza. 

Wzrost popytu krajowego uległ istotnemu osłabieniu w stosunku do notowanego przed rokiem (5,5%, wobec 

8,7%). Znacznie wolniejsza, po bardzo wysokim wzroście w dwóch poprzednich latach, była dynamika akumulacji 

(wzrost o 2,9%), w związku z osłabieniem tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe do 8,2% (z 17,6% 

w 2007 r. i 14,9% w 2006 r.). Szczególną uwagę należy zwrócić na olbrzymią stopę inwestycji w gospodarce 

narodowej (definiowanej jako relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto), która wg 

wstępnych szacunków GUS wzrosła w 2008 r. ok. 22,1%. 
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 Wykres 4 Wzrost Produktu Krajowego Brutto w Polsce (w %) w latach 2001-2009 oraz prognozy na lata 

2010-2011 

 
P – prognozy 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – www.stat.gov.pl, IBnGR „Kwartalne prognozy makroekonomiczne nr 66 (kwiecień 2010 

r.)”, www.ibngr.edu.pl 

 

Wg danych GUS, wzrost gospodarczy Polski w 2009 roku wyniósł 1,7% i był najniższy od 2002 roku. Analizując 

poszczególne kwartały 2009 roku widać, że w każdym kolejnym okresie tempo wzrostu PKB było coraz większe i 

wynosiło: 0,8%, 1,1%, 1,7% i 3,1% odpowiednio w I, II, III i IV kwartale 2009r. Przy założeniu nie dojścia w Polsce 

do kryzysu związanego z nadmiernym deficytem finansów publicznych i nadmiernym wzrostem długu publicznego 

oraz zakończenia w 2010 r. kryzysu w gospodarce światowej i odnotowania przez większość dużych gospodarek 

wzrostu gospodarczego, IBnGR prognozuje powolne zwiększanie się produktu krajowego brutto kraju o kolejno: 

2,0%, 2,3%, 2,4% i 2,6% odpowiednio w I, II, III i IV kwartale 2010 r. Oznacza to spodziewane utrzymanie 

odwrócenia negatywnego trendu spadkowego PKB przy jednoczesnym stabilnym tempie wzrostu.  

 

W związku z powyższym IBnGR prognozuje, iż w 2010 r. wzrost PKB Polski wyniesie ok. 2,3%. W 2011 roku 

tempo wzrostu powinno przyspieszyć i wynieść 3,1%.  

 

Wolniejszy wzrost spożycia i inwestycji w kolejnych latach będzie przede wszystkim efektem współdziałania 

dwóch czynników. Po pierwsze, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i wśród konsumentów pogorszyły się 

nastroje i oczekiwania co do rozwoju sytuacji gospodarczej. Pogorszenie nastrojów wpływa negatywnie na 

skłonność do zakupów oraz skłonność do inwestowania. Po drugie, w roku 2009 zmniejszyła się, w porównaniu 

z latami ubiegłymi, dostępność kredytów dla konsumentów oraz dla przedsiębiorstw. Wynikać to na przykładzie 

obowiązujących ostrzejszych niż w uprzednich okresach zasad przyznawania kredytów. Z drugiej strony zjawisko 

to będzie łagodzone przez oczekiwane obniżki oprocentowania kredytów, efekty rządowego „Planu Stabilizacji 

i Rozwoju” oraz efekty dużych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych między innymi w ramach przygotowań 

do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej EURO 2012. 

 

 

Stopa bezrobocia 

W skali całego 2008 roku wzrost zatrudnienia osiągnął poziom 4,8% w porównaniu do 2007 roku. W podziale na 

poszczególne gałęzie rynku najdynamiczniej rosło zatrudnienie w budownictwie.  

W 2008 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w porównaniu do poziomu z 2007 r., 

jednak w drugiej połowie roku notowano zmniejszenie tempa wzrostu. W wyniku stopniowego spadku liczby 

bezrobotnych obserwowanego do października, stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie znacznie niższym 

niż w 2007 roku, osiągając w maju, po raz pierwszy od 1998 r., poziom poniżej 10%. W końcu grudnia 2008 roku 
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liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1473,8 tys. i była o 75,3 tys. wyższa od 

notowanej w listopadzie 2008 r.  

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do wzrostu bezrobocia 

przyczyniło się przede wszystkim zakończenie prac sezonowych m.in. w budownictwie czy handlu w okresie 

świątecznym. Statystykę zawyżyły również osoby objęte w poprzednich miesiącach aktywnymi formami 

przeciwdziałania bezrobociu i po ich zakończeniu powracający do ewidencji. Według urzędów pracy znaczną 

część rejestrujących się bezrobotnych stanowią osoby, z którymi pracodawcy nie zdecydowali się przedłużyć 

umów zawartych na czas określony oraz powracający z zagranicy. 

Według danych GUS w ciągu 2008 r. z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało w sumie ok. 

428,8 tys. osób. W powiatowych urzędach pracy zgłoszono 1142,7 tys. ofert pracy. Na końcu grudnia 2008 r. na 

1 ofertę pracy przypadało 49 bezrobotnych zarejestrowanych, wobec 39 w 2007 r., 158 w 2005 r. i 473 w 2000 r. 

Obserwowana jest więc w dalszym ciągu zmniejszająca się różnica pomiędzy ilością ofert a liczbą osób 

pozostających bez pracy. 

 

Stopa bezrobocia na koniec pierwszego półrocza 2009 r. wyniosła 10,7%. Oznacza to jej spadek o ok. 0,5% 

względem końca pierwszego kwartału 2009 r. Według analityków z IBnGR poprawa ta ma jedynie charakter 

sezonowy. Względem półrocza 2008 r., stopa bezrobocia wzrosła o ok. 1,3%. Wzrost bezrobocia spowodowany 

jest trwającym od dłuższego czasu spowolnieniem gospodarczym, które poprzez sukcesywne zmniejszanie 

wartości produkcji i świadczonych usług wymusza w części przedsiębiorstw redukcję zatrudnienia. Tendencję tą 

potwierdzają zmniejszenie się przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej, spadek liczby zatrudnionych 

oraz obniżenie realnej dynamiki wynagrodzeń. 

 

Lepsze od oczekiwanych wyniki tempa wzrostu gospodarki przyczyniły się do zmniejszenia negatywnych trendów 

w poziomie bezrobocia w Polsce. W trzecim kwartale 2009 r. brak dalszego pogarszania się sytuacji na rynku 

pracy spowodowany był działaniem czynników sezonowych. Spowolnienie gospodarcze obejmuje jednak coraz 

więcej obszarów rynków pracy. Na koniec III kw. 2009 r. stopa bezrobocia wyniosła 10,9%, co oznacza jej wzrost 

względem II kw. 2009 r. oraz wzrost o 2% względem roku 2008.  

 

Na początku stycznia 2010 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało, że stopa bezrobocia 

rejestrowanego w Polsce wyniosła w grudniu 2009 roku 11,9% i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła 

o 0,5 punktu procentowego. Oznacza to także zwiększenie stopy bezrobocia względem 2008 r. o ok. 2,4%. 

Wzrost stopy bezrobocia można częściowo tłumaczyć efektem zimowej sezonowości, który w ostatnich latach był 

znacznie słabszy. Głównym czynnikiem, który wpłynął na wzrost stopy bezrobocia w 2009 roku był spadek liczby 

miejsc pracy. IBnGR szacuje, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w IV kwartale 2009r. 

zmniejszyło się o 0,8%, a w całym 2009 roku spadek ten równy był 0,5%.  

 

W 2010 roku należy spodziewać się dalszego wzrostu bezrobocia w Polsce, choć jego skala będzie mniejsza niż 

w roku poprzednim. Przedsiębiorcy nadal redukują wielkość zatrudnienia, co ma odzwierciedlenie w prognozach 

na kolejne lata. Zgodnie z prognozami IBnGR stopa bezrobocia na koniec 2010 roku wyniesie 12,9%, co 

oznaczać będzie wzrost o 1% rok do roku. W 2011 roku szybszy wzrost gospodarczy powinien pozytywnie 

wpłynąć na rynek pracy – stopa bezrobocia ma wynieść 10,5%.  
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Wykres 5 Zmiany stopy bezrobocia (w % - oś lewa) oraz wskaźniku rynku pracy (oś prawa) w latach 2001-

luty 2010 

 
Źródło: BIEC – www.biec.org 

 

Według danych zaczerpniętych z BIEC wartość Wskaźnika Rynku Pracy (WRP), który informuje z 

wyprzedzeniem o zmianach w wielkości bezrobocia, w okresie od lipca do grudnia 2009 r. regularnie maleje. 

Jednakże wzrost bezrobocia do poziomu 12,7% i 13,0% odpowiednio w styczniu i lutym 2010r. spowodowały 

wzrost Wskaźnika Rynku Pracy, co może potwierdzać prognozowany wzrost stopy bezrobocia w 2010 roku. 

Zgodnie z danymi GUS minimalnie lepszy pod względem bezrobocia był marzec, gdzie zanotowana stopa 

bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,9%. 

 

Inflacja 

W skali 2008 roku moc nabywcza pieniądza spadła o 4,2%. W największym stopniu wpływ na poziom wskaźnika 

cen towarów i usług konsumpcyjnych miał wzrost cen towarów i usług związanych z mieszkaniem oraz napojów 

alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Obniżyły się natomiast ceny w zakresie transportu oraz odzieży i obuwia, 

które zmniejszyły wskaźnik ogółem odpowiednio o 0,4% i o 0,6%. Inflacja w okresie od stycznia do grudnia 2009 

roku wyniosła 3,5% (wobec 3,3% w analogicznym okresie 2008 r.), przy czym na koniec grudnia nie zmieniła się 

w stosunku do poprzedniego miesiąca. 

 

W 2009 roku, w porównaniu z sytuacją z roku poprzedniego, najbardziej wzrosły ceny nośników energii, ceny 

napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych oraz wydatki związane z użytkowaniem mieszkań.  

 

W ocenie ekspertów z IBnGR w latach 2010 – 2011, obniżona zostanie presja inflacyjna, głównie ze względu na 

wolniejszy niż w poprzednich okresach wzrost gospodarczy. Przewidywana w 2010 roku inflacja oscylować 

będzie wokół celu inflacyjnego i wg prognozy IBnGR wynosić będzie 1,9%, natomiast NPB oczekuje inflacji na 

poziomie 1,8%. NBP podaje także prognozowaną inflację na 2011 rok i zgodnie z nową projekcją (luty 2010r) 

będzie ona wynosić 2,4%, z czym nie zgadzają się analitycy IBnGR, których zdaniem inflacja w 2011 roku może 

nawet przekroczyć 3%.  
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Wykres 6 Wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w Polsce w latach 2001-

styczeń 2010 (ujęcie r/r w % - linia ciągła) oraz poziom celu inflacyjnego (w % - linia przerywana) 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny – www.stat.gov.pl 

 

Wzrost realny wynagrodzeń brutto 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto rosły w 2008 r. szybciej niż w poprzednich latach, przy 

czym w kolejnych kwartałach 2008 roku obserwowano osłabienie tempa wzrostu. Pomimo znacznej dynamiki cen 

towarów i usług konsumpcyjnych w 2008 r. odnotowano wyższy niż przed rokiem wzrost płac realnych (6,0%).  

 

W 2008 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 2 943,88 zł (wzrost o 9,4% 

w stosunku do 2007 r.). Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 

wyniosło 3 179,01 zł w 2008 r. i było o 10,1% wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 9,2% w 2007 r.). 

Największa dynamika płac, podobnie jak w 2007 r., notowana była w budownictwie (wzrost o 12,9%). Wyższy niż 

przeciętnie wzrost płac obserwowano również w obsłudze nieruchomości i firm (11,8%), transporcie, gospodarce 

magazynowej i łączności (10,9%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę (10,8%) oraz 

górnictwie (10,6%).  

W IV kwartale 2009r. tempo wzrostu przeciętnych realnych wynagrodzeń brutto wyniosło 1,4%, a w całym 2009 

roku według danych IBnGR % oraz GUS wskaźnik ten został oszacowany na 2,1%.  

Według prognozy IBnGR, poprawa koniunktury gospodarczej będzie sprzyjać wzrostowi wynagrodzeń, których 

realny wzrost w Polsce prognozowany jest na 3,3% w 2010 roku oraz 4,5% w 2011 roku. 
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Wykres 7 Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia realnego brutto w gospodarce narodowej 

w latach 2001-2009 oraz prognozy na lata 2010-2011 

 
P – Prognozy 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – www.stat.gov.pl, IBnGR „Kwartalne prognozy makroekonomiczne nr 66 (kwiecień 2010 

r.)”, www.ibngr.edu.pl 

 

4.12.5 Prognozy 
 

Emitent w związku ze przedstawioną w punkcie 4.12.2 strategią rozwoju Spółki przedstawia poniżej 

prognozowane wyniki finansowe na 2010 rok. 

 

Wykres 8 Wyniki finansowa za 2009 rok i prognozy finansowe na 2010 rok (w tys. zł) 

  
Źródło: Emitent 

 

Powyższe prognozy zostały przygotowane w oparciu o poniższe założenia: 

– Wzrost przychodów Spółki spowodowany wdrożeniem projektów wyłącznościowych oraz podpisaniem 

umów na dostawę produktów z nowymi sieciami handlowymi (odbiorcy). 

– Emitent zakłada utrzymanie kosztów z działalności operacyjnej na podobnym poziomie co poniesione w 

2009 roku. 
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– Spółka zamierza rozwinąć moce produkcyjne poprzez zainwestowanie środków z emisji akcji serii D w 

park maszynowy. Zakładane jest także zwiększenie wachlarza produktów, które powinno pozytywnie 

wpłynąć na osiągną marżę zysku netto. 

 

Ponadto Emitent zakłada, że oprócz zdarzeń związanych z typową działalnością Emitenta, żadne inne 

wydarzenia nie będą miały wpływu na wyniki finansowe Spółki, w szczególności zdarzenia nadzwyczajne. 

W zakresie czynników ogólnogospodarczych Emitent zakłada podtrzymanie obecnej polityki monetarnej 

i fiskalnej, a także niezmienną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 19%. 

 

4.13 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, 
w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem 
finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym 

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku Emitent dokonał 

następujących inwestycji: 

 147.559,13 zł w środki trwałe, w tym: 

o 141.836,81 zł w maszyny i urządzenia, 

o 1.684,72 zł w  środki transportu, 

o 4.037,60 zł w wyposażenie. 

 

Ponadto jednostka zaewidencjonowała na koniec okresu zaliczki na zakup i budowę środków trwałych (linia 

sortująco-pakująca SECOM, modernizacja hali produkcyjnej) w wartości 454.408,83 zł. 

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Emitent nie dokonywał inwestycji zagranicznych. 

 

4.14 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: 
upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym 

 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie jest podmiotem postępowania upadłościowego, 

układowego lub likwidacyjnego. 

 

4.15 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: 
ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych 
postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla 
działalności Emitenta 

 

W stosunku do Emitenta nie toczyły się i nie toczą się postępowania ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne. 

Ponadto Emitentowi nie są znane żadne przesłanki pozwalające stwierdzić, iż w najbliższej przyszłości Spółka 

może stać się podmiotem postępowań przed organami rządowymi. 

 

4.16 Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed 
organami rządowymi, postępowań sądowych lub 
arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za 
okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, 
które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to 
postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, 
lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta 

 

Emitent nie był i nie jest podmiotem postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub 

arbitrażowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ponadto Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie uważa aby 

stał się podmiotem tych postępowań w najbliższej przyszłości. 
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4.17 Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji 
zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, 
które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego 
sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 

Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie posiada żadnych zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na 

realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta. 

 

4.18 Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach 
mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za 
okres objęty sprawozdaniem finansowym, lub 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 
zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym 

 

W opinii Emitenta nie nastąpiły żadne nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki 

z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonymi w Dokumencie 

Informacyjnym. 

 

4.19 Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, 
majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz 
innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po 
sporządzeniu danych finansowych 

 

Spółka dnia 22 marca 2010 roku otrzymała pismo od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w którym ZUS 

wyraził zgodę na nie wdrażanie postępowania egzekucyjnego pod warunkiem uregulowania przez Spółkę kwoty 

179 918,19 zł plus odsetki. W związku z tym pismem Spółka uregulowała to zobowiązania wobec ZUS (układ 

ratalny), dzięki czemu część zadłużenia Spółki została anulowana (początkowe zadłużenie wobec ZUS wynosiło 

319 711,85 zł). 

Ponadto, 15 kwietnia 2010 r. Emitent przeprowadził ofertę prywatną akcji serii E, celem uznania 

dotychczasowych wyników pracy Członków Zarządu dla Spółki. W ramach oferty wyemitowanych zostało 50.000 

akcji serii E, które zostaną objęte w drodze oferty objęcia 30.000 akcji skierowanej do Mariusza Spirkowicza 

(Prezesa Zarządu) oraz 20.000 akcji skierowanej do Bartosza Wasylewicza (Członka Zarządu), którzy obejmą 

akcję w zamian za gotówką, po cenie emisyjnej 0,10 zł. 

 

4.20 W odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących 
Emitenta: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin 
upływu kadencji, na jaką zostali powołani 

 

4.20.1 Zarząd Emitenta 
 

Tabela 15  Zarząd Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Mariusz Spirkowicz Prezes Zarządu 19 września 2008 r. 19 września 2011 r. 

Małgorzata Kucharczyk Wiceprezes Zarządu 1 listopada 2009 r. 19 września 2011 r. 

Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu 19 września 2008 r. 19 września 2011 r. 

Źródło: Emitent 
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Zgodnie z postanowieniami § 33 ust. 1 i 3 Statutu Zarząd Emitenta liczy od jednego do pięciu członków (w tym 

Prezesa oraz nie więcej niż dwóch Wiceprezesów), a jego kadencja trwa trzy lata. Ponadto Zarząd powołuje się 

na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu 

wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. 

 

Zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h. mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka 

Zarządu. Ponadto, zgodnie z art. 369 § 5 k.s.h. mandat członka Zarządu wygasa w skutek śmierci, rezygnacji 

albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu. 

 

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, która określa także liczbę członków Zarządu, z tym 

zastrzeżeniem, iż pierwszy Zarząd Emitenta został powołany przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Spółki przekształcanej. 

Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem kadencji, jak również 

zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd. 

 

Członków Zarządu Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania do składu Zarządu 

nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu, działającego w 

ramach danej kadencji. 

Aktualnie działający Zarząd Emitenta, to Zarząd pierwszej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 19 września 

2008 roku (to jest z dniem rejestracji przekształcenia formy prawnej w spółkę akcyjną) i zakończy się z dniem 19 

września 2011 roku. 

 

Na mocy § 1 ust. 6 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Eurosnack Sp. z o.o. z dnia 22 

sierpnia 2008 roku dokonano ustalenia trzyosobowego składu Zarządu Emitenta pierwszej kadencji w osobach 

Pana Mariusza Spirkowicza (Prezes Zarządu), Pana Bartosza Wasylewicza (Członka Zarządu) oraz Pani Anny 

Strzelczyk (Członka Zarządu). 

 

Na mocy uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Eurosnack S.A. z dnia 15 kwietnia 2009 roku, ze składu Zarządu Spółki 

odwołana została Pani Anna Strzelczyk. 

 

Na mocy uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Eurosnack S.A. z dnia 30 października 2009 r. w skład Zarządu Spółki 

od dnia 1 listopada 2009 roku powołana została pani Małgorzata Kucharczyk, której Rada Nadzorcza powierzyła 

funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

 

W dniu 30 października 2009 roku Rada Nadzorcza Emitenta, na mocy powziętej uchwały powołała w skład 

Zarządu Spółki Panią Małgorzatę Kucharczyk, powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

 

Aktualny Zarząd Emitenta jest trzyosobowy, a w jego skład wchodzi: 

– Pan Mariusz Spirkowicz – Prezes Zarządu, 

– Pani Małgorzata Kucharczyk– Wiceprezes Zarządu, 

– Pan Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu. 

 

 Mariusz Spirkowicz – Prezes Zarządu 

 

Magister ekonomii, ukończył studia na Wydziale Ekonomii, Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada blisko 

20-letnie doświadczenie zawodowe, głównie na stanowiskach kierowniczych. Od 15 października 2007 r. pełni 

funkcję Prezesa Zarządu Spółki Eurosnack (najpierw Eurosnack Sp. z o.o., a po przekształceniu w Eurosnack 

S.A.) 

 

Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej: 

 

1992-1994        Dyrektor Spółki Jawex Transfer w Katowicach. 

1995-1996        Kierownik Biura Zarządu Radio Katowice S.A.. 

1996-1998        Dyrektor spółki „Hiberna” w Sosnowcu. 

1998-2000     V-ce Prezes Zarządu – Dyrektor Handlowy „Big-Fish”S.A. w Gniewinie (obecnie Rieber & Son     

Norwegia). 
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2000-2002        Dyrektor Handlowy DLS S.A. w Płocku, Dyrektor CD Poznań. 

2002-2004        Dyrektor ds. Handlu i Marketingu –Zakład Przemysłu Cukierniczego „Iga” w Mogielnicy. 

2004-2006        Dyrektor Generalny – P.W. VITPOL w Długiej Wsi. 

2006-2007        Dyrektor ds. Handlu i Marketingu – Przetwórstwo Warzyw i Owoców „Gomar” w Pińczowie. 

2007-                Dyrektor Marketingu Eurosnack S.A. 

 

 

 Małgorzata Kucharczyk – Wiceprezes Zarządu  

 

Magister, ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiada 

25-letnie doświadczenie zawodowe. Zatrudniona w Spółce na stanowisku Dyrektora Administracji. Od 1 listopada 

2009 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Eurosnack S.A. 

 

Przebieg kariery zawodowej: 

 

1985-1986         CENTROSTAL Referent d/s sprzedaży Warszawa. 

1986-1987         HYDOMAT Ekonomista d/s zaopatrzenia Warszawa. 

1987-1991         PSS Księgowa Jastrzębie. 

1991-1992         INTERCON Specjalista ds. ekonomicznych Jastrzębie. 

1997-2001         Zastępca Kierownika Działu Kas  Makro Cash and Carry  Polska S.A. Rybnik. 

2001 - 2008       Kierownik Działu Kas  Makro Cash and Carry  Polska S.A. Rybnik. 

2008 - 2009       Kierownik Działu Kontaktów z Klientami- Marketing w Makro Cash and Carry Polska  S.A. 

2009 -                Dyrektor Administracyjny Eurosnack S.A. 

 

 

 Bartosz Wasylewicz – Członek Zarządu 

 

Magister Ekonomii, absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. 

Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 8-letnie doświadczenie w technologii i produkcji. Od 15 

października 2007 r. pełni funkcję Członka Zarządu Eurosnack (najpierw Eurosnack Sp. z o.o., a po 

przekształceniu w Eurosnack S.A.) odpowiedzialnego za produkcję.  

 

Przebieg kariery zawodowej: 

 

1999-2002        Praca w firmie MORA POLSKA na stanowisku specjalista ds. marketingu. 

2002-2003     Praca w firmie AGRO FOOD TECHNOLOGY na stanowisku Technolog (środki funkcjonalne i 

przyprawy). 

2003-2005      Praca w Zakładzie Produkcyjno Handlowym  „FAMA” Kierownik Produkcji (produkcja garmażeryjno 

– mięsna).  

2005-2007      Praca w firmie „Buchcik”s.c. na stanowisku Kierownik Produkcji (produkcja garmażeryjna).  

2007-              Dyrektor Handlowy Eurosnack S.A. 

 

 

4.20.2 Rada Nadzorcza Emitenta 
 

Tabela 16  Rada nadzorcza Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Grzegorz Malawski 
Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 
19 września 2008 r. 19 września 2013 r. 
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Patrycja Buchowicz 
 Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej 
19 września 2008 r. 19 września 2013 r. 

Wojciech Wesoły Członek Rady Nadzorczej 19 września 2008 r. 19 września 2013 r. 

Krzysztof Gołyński  Członek Rady Nadzorczej 13 marca 2009 r. 19 września 2013 r. 

Andrzej Krakówka Członek Rady Nadzorczej 30 października 2009 r. 19 września 2013 r. 

Źródło: Emitent 

 

Zgodnie z § 22 ust. 2 i § 23 ust. 1 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej 

niż siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołanych na wspólną pięcioletnią 

kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa 

równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. 

 

Zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h., w związku z art. 386 § 2 k.s.h., mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok 

obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadto zgodnie z art. 369 § 5 k.s.h. w związku z art. 386 § 2 

k.s.h., mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Rady 

Nadzorczej ze składu  Rady Nadzorczej. 

 

Ponieważ członków Rady Nadzorczej Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania do 

składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków 

Rady Nadzorczej, działającej w ramach danej kadencji. 

 

Aktualnie działająca Rada Nadzorcza Emitenta, jest to Rada Nadzorcza pierwszej kadencji. Rozpoczęła się ona 

z dniem 19 września 2008 roku (to jest z dniem rejestracji przekształcenia formy prawnej w spółkę akcyjną) i 

zakończy się z dniem 19 września 2013 r. 

 

Na mocy § 1 ust. 7 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Eurosnack Sp. z o.o. z dnia 22 

sierpnia 2008 roku dokonano ustalenia pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej Emitenta pierwszej kadencji w 

osobach Pana Grzegorza Malawskiego, Pana Piotra Pajora, Pana Ernesta Szajny, Pana Krzysztofa Gołyńskiego i 

Pana Wojciecha Wesołego.  

 

 W dniu 13 marca 2009 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęto uchwały 

nr 1/NWZ/2009 oraz 2/NWZ/2009, będące podstawą zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na mocy powyższych 

uchwał Pani Patrycja Buchowicz zastąpiła Pana Ernesta Szajnę w zakresie sprawowania funkcji Członka Rady 

Nadzorczej. 

 

W dniu 30 października 2009 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęto 

uchwały nr 5/NWZ/2009 oraz 6/NWZ/2009, będące podstawą zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na mocy 

powyższych uchwał Pan Andrzej Krakówka zastąpił Pana Piotra Pajora w zakresie sprawowania funkcji Członka 

Rady Nadzorczej. 

 

Aktualna Rada Nadzorcza Emitenta jest pięcioosobowa, a w jej skład wchodzi: 

– Pan Grzegorz Malawski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

– Pan Krzysztof Gołyński – Członek Rady Nadzorczej 

– Pan Wojciech Wesoły – Członek Rady Nadzorczej 

– Pani Patrycja Buchowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

– Pan Andrzej Krakówka  – Członek Rady Nadzorczej 

 

4.21 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu 
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4.21.1 Struktura własnościowa przed emisją akcji serii D  
 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego 

w drodze emisji akcji serii D, kapitał zakładowy Spółki składa się z 12.305.728 akcji zwykłych na okaziciela serii 

A, B oraz C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

Tabela 17 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym 

oraz głosach na WZA przed ofertą prywatną akcji serii D  

Akcjonariusz 
Seria 

akcji 
Liczba akcji 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów 
Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Beline Investment 

Ltd 
A , B 2 756 125 22,40% 2 756 125 22,40% 

PRORENT 

Development Sp. k. 
A , B 688 438 5,59% 688 438 5,59% 

TOTMES S.A. A 1 687 000 13,71% 1 687 000 13,71% 

TOTMES CONNECT 

S.A. 
B 666 666 5,42% 666 666 5,42% 

Marta Bielecka A 927 000 7,53% 927 000 7,53% 

AQUILA 

INVESTMENT S.A. 
C 1 024 000 8,32% 1 024 000 8,32% 

Bogdan Małachwiej C 1 176 000 9,56% 1 176 000 9,56% 

PRIVILEGE 

CAPITAL 

MANAGEMENT S.A. 

C 1 000 000 8,13% 1 000 000 8,13% 

Pozostali A , B 2 380 499 19,34% 2 380 499 19,34% 

Suma  12 305 728 100,00% 12 305 728 100,00 % 

Źródło: Emitent 

 

Wykres 9 Struktura własnościowa Emitenta przed ofertą prywatną akcji serii D (udział w kapitale 

zakładowym i w ogólnej liczbie głosów) 

 
Źródło: Emitent 
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4.21.2 Struktura własnościowa po emisji akcji serii D  
 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego na kapitał zakładowy Spółki składa się 12.305.728 akcji 

zwykłych na okaziciela serii A, B oraz C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

W przypadku rejestracji emisji akcji serii D, kapitał zakładowy Spółki składać się będzie z 13.300.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii A, B, C oraz D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

Tabela 18 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym 

oraz głosach na WZA po uwzględnieniu oferty prywatnej akcji serii D i emisji akcji serii E 

Akcjonariusz 
Seria 

akcji 
Liczba akcji 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów 
Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Beline Investment 

Ltd 
A , B 2 756 125 20,65% 2 756 125 20,65% 

PRORENT 

Development Sp. k. 
A , B 688 438 5,16% 688 438 5,16% 

TOTMES S.A. A 1 687 000 12,64% 1 687 000 12,64% 

TOTMES CONNECT 

S.A. 
B 666 666 5,00% 666 666 5,00% 

Marta Bielecka A 927 000 6,94% 927 000 6,94% 

AQUILA 

INVESTMENT S.A. 
C 1 024 000 7,67% 1 024 000 7,67% 

Bogdan Małachwiej C 1 176 000 8,81% 1 176 000 8,81% 

PRIVILEGE 

CAPITAL 

MANAGEMENT S.A. 

C 1 000 000 7,49% 1 000 000 7,49% 

Inwestorzy 

NewConnect 
D 994 272 7,45% 994 272 7,45% 

Pozostali A , B, E 2 430 499 18,20% 2 430 499 18,20% 

Suma  13 350 000 100,00% 13 350 000 100,00 % 

Źródło: Emitent 

 

 

Wykres 10 Struktura własnościowa po uwzględnieniu oferty prywatnej akcji serii D (udział w kapitale 

zakładowym i w ogólnej liczbie głosów) 

 
Źródło: Emitent 
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5 Sprawozdania finansowe 
5.1 Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych o badanych sprawozdaniach finansowych i 
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, zbadane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi 
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5.2 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 
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5.3 Sprawozdanie finansowe Emitenta za ostatni rok obrotowy, 
wraz z danymi porównawczymi, sporządzone zgodnie z 
przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami 
uznawanymi w skali międzynarodowej oraz zbadane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi 
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5.4 Dane finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 
marca 2010 r. 

 

 BILANS 

 

  na dzień 

AKTYWA 
31.12.2009 31.03.2010 

  

A. AKTYWA TRWAŁE (w.2+7+16+19+34) 01 2 561 371,63 2 529 593,34 

I. Wartości niematerialne i prawne (w.2 do 4) 02 1 577 814,39 1 561 322,42 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 03 0,00 0,00 

2. Wartość firmy 04 1 577 814,39 1 556 322,42 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 05 0,00 5 000,00 

4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne 06 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 8+14+15) 07 983 557,24 968 270,92 

1. Środki trwałe (w. 9 do 14) 08 537 345,13 522 058,81 

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 09 0,00 0,00 

b) budynki, lokale i obekty inżynierii lądowej i wodnej 10 0,00 0,00 

c) urządzenia techniczne i maszyny 11 439 785,75 429 216,30 

d) środki transportu 12 258,20 0,00 

e) inne środki trwałe 13 97 301,18 92 842,51 

2. Środki trwałe w budowie 14 446 212,11 446 212,11 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 15 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe (w. 17+18) 16 0,00 0,00 

1. Od jednostek powiązanych 17 0,00 0,00 

2. Od pozostałych jednostek 18 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe (w.20+21+21+33) 19 0,00 0,00 

1. Nieruchomości 20 0,00 0,00 

2. Wartości niematerialne i prawne 21 0,00 0,00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28) 22 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych (w.24 do 27) 23 0,00 0,00 

 
 - udziały lub akcje 24 0,00 0,00 

 
 - inne papiery wartościowe 25 0,00 0,00 

 
 - udzielone pożyczki 26 0,00 0,00 

 
 - inne długoterminowe aktywa finansowe 27 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32) 28 0,00 0,00 

 
 - udziały lub akcje 29 0,00 0,00 
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   - inne papiery wartościowe 30 0,00 0,00 

   - udzielone pożyczki 31 0,00 0,00 

   - inne długoterminowe aktywa finansowe 32 0,00 0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 33 0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 36+37) 34 0,00 0,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 35 0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 36 0,00 0,00 

B. AKTYWA OBROTOWE (w. 38+44+57+74) 37 1 246 988,96 1 681 960,47 

I. Zapasy (w. 39 do 43) 38 355 167,13 234 823,50 

1. Materiały 39 352 874,83 232 531,20 

2. Półprodukty i produkty w toku 40 0,00 0,00 

3. Produkty gotowe 41 0,00 0,00 

4. Towary 42 0,00 0,00 

5. Zaliczki na towary 43 2 292,30 2 292,30 

II Należności krótkoterminowe (w. 45+50) 44 848 349,80 1 414 463,70 

1. Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49) 45 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 47+48) 46 0,00 0,00 

 
 - do 12-u miesięcy 47 0,00 0,00 

 
 - powyżej 12-u miesięcy 48 0,00 0,00 

b) inne 49 0,00 0,00 

2. Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54+55+56) 50 848 349,80 1 414 463,70 

a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty (w. 52+53) 51 836 855,59 1 326 030,31 

 
 - do 12-u miesięcy 52 836 855,59 1 326 030,31 

 
 - powyżej 12-u miesięcy 53 0,00 0,00 

b) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 

54 0,00 1 877,00 

c) inne 55 11 494,21 86 556,39 

d) dochodzone na drodze sądowej 56 0,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 57+72) 57 2 416,31 2 492,96 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe ( w. 59+64+69) 58 2 416,31 2 492,96 

a) w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63) 59 0,00 0,00 

 
 - udziały lub akcje 60 0,00 0,00 

 
 - inne papiery wartościowe 61 0,00 0,00 

 
 - udzielone pożyczki 62 0,00 0,00 

 
 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 63 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68) 64 0,00 0,00 

   - udziały lub akcje 65 0,00 0,00 

   - inne papiery wartościowe 66 0,00 0,00 

   - udzielone pożyczki 67 0,00 0,00 
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 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 68 0,00 0,00 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72) 69 2 416,31 2 492,96 

 
 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 70 2 416,31 2 492,96 

 
 - inne środki pieniężne 71 0,00 0,00 

 
 - inne aktywa pieniężne 72 0,00 0,00 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 73 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 74 41 055,72 30 180,31 

AKTYWA RAZEM (w. 1+38) 75 3 808 360,59 4 211 553,81 

 

 

PASYWA 

na dzień 

31.12.2009 31.03.2010 

A. 
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (w. 77-78-79+80+81+82+/-
83+/-84+85) 

76 1 262 493,99 1 329 463,13 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 77 1 230 572,80 1 230 572,80 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 78 0,00 0,00 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 79 0,00 0,00 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 80 2 116 461,53 2 116 461,53 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 81 0,00 0,00 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 82 0,00 0,00 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 83 -1 180 603,55 -2 084 540,34 

VIII. Zysk (strata) netto 84 -903 936,79 66 969,14 

IX. 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 85 0,00 0,00 

B. 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 

87+95+102+121) 
86 2 545 866,60 2 882 090,68 

I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92) 87 0,00 0,00 

1.  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  88 0,00 0,00 

2.  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)  89 0,00 0,00 

 
  - długoterminowe  90 0,00 0,00 

 
  - krótkoterminowe  91 0,00 0,00 

3.  Pozostałe rezerwy (w. 93+94)  92 0,00 0,00 

 
  - długoterminowe  93 0,00 0,00 

 
  - krótkoterminowe  94 0,00 0,00 

II.  Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)  95 0,00 0,00 

1.  Wobec jednostek powiązanych  96 0,00 0,00 

2.  Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)  97 0,00 0,00 

a)  kredyty i pożyczki  98 0,00 0,00 

b)  z tytułu emisji długoterminowych papierów wartościowych  99 0,00 0,00 

c)  inne zobowiązania finansowe  100 0,00 0,00 
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d) inne 101 0,00 0,00 

III.  I. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120) 102 2 545 866,60 2 882 090,68 

1. Wobec jednostek powiązanych (w. 104+108) 103 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności (w.105+106) 104 0,00 0,00 

 
 - do 12-u miesięcy 105 0,00 0,00 

 
 - powyżej 12-u miesięcy 106 0,00 0,00 

b) inne 107 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119) 108 2 545 866,60 2 882 090,68 

a) kredyty i pożyczki 109 94 890,41 94 348,15 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 110 0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe 111 0,00 0,00 

d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności 112 1 870 501,52 2 077 525,96 

 
 - do 12-u miesięcy 113 1 870 501,52 2 077 525,96 

 
 - powyżej 12-u miesięcy 114 0,00 0,00 

e) zaliczki otrzymane na dostawy 115 0,00 0,00 

f) zobowiązania wekslowe 116 0,00 0,00 

g) 
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych 
świadczeń 

117 495 589,19 604 283,49 

h) z tytułu wynagrodzeń 118 84 885,48 83 594,01 

i) inne 119 0,00 22 339,07 

3. Fundusze specjalne 120 0,00 0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123) 121 0,00 0,00 

1. Ujemna wartość firmy 122 0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125) 123 0,00 0,00 

   - długoterminowe 124 0,00 0,00 

   - krótkoterminowe 125 0,00 0,00 

 
PASYWA RAZEM (w. 77+78) 126 3 808 360,59 4 211 553,81 

 

 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 

Treść 
na dzień 

31.12.2009 31.03.2010 

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym : 01 5 781 162,32 1 666 390,27 

 
   - od jednostek powiązanych 02 0,00 0,00 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 03 5 755 883,20 1 666 390,27 

II. 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, 
zmniejszenie wartość ujemna) 

04 0,00 0,00 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 05 0,00 0,00 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 06 25 279,12 0,00 

B. Koszty działalności operacyjnej 07 6 534 403,20 1 602 977,89 

I. Amortyzacja 08 62 819,48 15 896,63 

II. Zużycie materiałów i energii 09 2 956 849,88 792 018,04 
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III. Usługi obce 10 1 503 159,63 389 965,39 

IV. Podatki i opłaty, w tym : 11 9 903,96 6 067,33 

 
  - podatek akcyzowy 12 0,00 0,00 

V. Wynagrodzenia 13 1 629 445,32 328 091,97 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 14 270 120,26 60 381,15 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 15 63 421,55 10 557,38 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 16 38 683,12 0,00 

C. Zysk (strata) na sprzedaży (A - B) 17 -753 240,88 63 412,38 

D. Pozostałe przychody operacyjne 18 12 554,00 28 068,05 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 19 0,00 26 400,00 

II. Dotacje 20 0,00 0,00 

III. Inne przychody operacyjne 21 12 554,00 1 668,05 

E. Pozostałe koszty operacyjne 22 143 420,44 21 492,20 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 23 0,00 0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 24 0,00 0,00 

III. Inne koszty operacyjne 25 143 420,44 21 492,20 

F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C + D - E) 26 -884 107,32 69 988,23 

G. Przychody finansowe 27 1 618,62 0,39 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym : 28 0,00 0,00 

 
   - od jednostek powiązanych 29 0,00 0,00 

II. Odsetki, w tym : 30 1 618,62 0,30 

 
   - od jednostek powiązanych 31 0,00 0,00 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 32 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 33 0,00 0,00 

V. Inne 34 0,00 0,09 

H. Koszty finansowe 35 21 448,09 3 019,48 

I. Odsetki, w tym : 36 21 448,09 3 019,48 

 
   - dla jednostek powiązanych 37 0,00 0,00 

II. Strata ze zbycia inwestycji 38 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 39 0,00 0,00 

IV. Inne 40 0,00 0,00 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) 41 -903 936,79 66 969,14 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II) 42 0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne 43 0,00 0,00 

II. Straty nadzwyczajne 44 0,00 0,00 

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)   -903 936,79 66 969,14 

L. Podatek dochodowy 45 0,00 0,00 

M. 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 

46 0,00 0,00 

N. Zysk (strata) netto (K - l - M) 47 -903 936,79 66 969,14 
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6 Załączniki 
 

6.1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 
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6.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść 
podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian 
statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd 

 

6.2.1 Statut Emitenta 
 

STATUT  

Eurosnack Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Chorzowie 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Firma Spółki brzmi: „Eurosnack Spółka Akcyjna”. Spółka może używać w obrocie skrótu: „Eurosnack S.A.”. 

2. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku pełnymi lub skróconymi 

określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, na obszarze którego będzie 

prowadzona działalność.   

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.   

 

§ 2 

Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów.  

 

§ 3 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.   

2. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i 

wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać 

tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, 

przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki 

organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego 

przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo, zarówno w kraju jak i za granicą.  

 

§ 4 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.   

 

§ 5 

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: „Eurosnack Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością”.   

2. Spółce przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki pod firmą: „Eurosnack Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością”.   

3. Założycielami Spółki są:  

1) Beline Investments Ltd.,   

2) PRORENT Development, A. Krawczyk Sp. k.,   

3) TOTMES S.A.,   

4) Marta Bielecka,   

5) Rafał Szmidt,   

6) Marek Gawlik.   

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§ 6 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  

1) PKD 01 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową;   

2) PKD 02 Leśnictwo i pozyskanie drewna;  

3) PKD 03 Rybactwo;  

4) PKD 10 Produkcja artykułów spożywczych;  

5) PKD 11 Produkcja napojów;  

6) PKD 13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych;  
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7) PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych;  

8) PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 

używanych do wyplatania;  

9) PKD 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;  

10) PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;  

11) PKD 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;  

12) PKD 47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach;  

13) PKD 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach;  

14) PKD 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

15) PKD 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach;  

16) PKD 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;  

17) PKD 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;  

18) PKD 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;  

19) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;  

20) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

21) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;  

22) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 

23) PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności;  

24) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;  

25) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe;  

26) PKD 73.1 Reklama;  

27) PKD 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;  

28) PKD 77 Wynajem i dzierżawa;  

29) PKD 78 Działalność związana z zatrudnieniem;  

30) PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;  

31) PKD 82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca 

prowadzenie działalności gospodarczej;  

32) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;  

33) PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;  

34) PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;  

35) PKD 95.2 Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego;  

36) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.  

2. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu 

takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.   

 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.230.572,80 (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy pięćset 

siedemdziesiąt dwa i 80/100) złotych i dzieli się na:  

a) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 7000000, 

b) 2.105.728 (dwa miliony sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

o numerach od 0000001 do 2105728,  

c) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0000001 do 

3200000,  

 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja.  

2. Akcje serii A objęte są przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: „EUROSNACK” Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.  

3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.  

 

§ 8 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w kodeksie 

spółek handlowych.  
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2. Podwyższanie kapitału zakładowego może być dokonane poprzez emisję nowych akcji bądź poprzez 

podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.   

3. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał 

zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych 

utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel („Podwyższenie kapitału zakładowego ze 

środków Spółki”).  

4. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego 

podwyższonego kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości przed 

zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części.   

5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem 

pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.  

 

§ 9 

1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału 

zakładowego.  

2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, w drodze 

nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie 

przymusowe).  

3. Umorzenie przymusowe może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, jedynie w 

następujących przypadkach: 

1) objęcia i sprawowania przez Akcjonariusza funkcji zarządczych lub nadzorczych w spółce 

konkurencyjnej,  

2) działania przez Akcjonariusza na szkodę spółki, 

3) niewykonywania przez Akcjonariusza obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz niniejszego 

statutu, 

4) otwarcia postępowania układowego lub upadłościowego wobec Akcjonariusza. 

4. Przymusowe umorzenie następuje z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych.  

 

§ 10 

Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych.  

 

IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 11 

Organami Spółki są:   

1) Walne Zgromadzenie,  

2) Rada Nadzorcza,  

3) Zarząd.  

 

Walne Zgromadzenie 

§ 12 

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.   

2. Walne Zgromadzenie ogłasza się w sposób przewidziany przez kodeks spółek handlowych.   

3. Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał 

zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego 

Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.  

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy.  

5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.  

 

§ 13 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu 

roku obrotowego.  

 

§ 14 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. W przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych 

Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy.  
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2. W przypadku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą, 

Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, 

Zarząd powinien je zwołać w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.  

3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:   

1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego 

Zgromadzenia,  

2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpił Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego – sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia 

oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza lub 

Akcjonariuszy, którzy wystąpili z tym żądaniem.  

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, 

zgłaszane przez  podmioty, określone w ust. 2 powyżej, powinno być uzasadnione.  

 

§ 15 

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek podmiotów, określonych w § 

14 ust. 2, umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za 

zgodą wnioskodawców.   

2. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w takim samym trybie, jak jego 

zwołanie, przy dołożeniu starań ze strony Spółki, aby zdarzenia te nie uniemożliwiały lub nie ograniczały 

Akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  

3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w 

przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać 

szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy 

umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego 

Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili 

taki wniosek, popartej 75% (siedemdziesięcioma pięcioma procentami) głosów obecnych na Walnym 

Zgromadzeniu.  

 

§ 16 

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.  

 

§ 17 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego 

Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się 

głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się”. 

2. Głosowanie na Walnym zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach 

określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie Spółki.  

 

§ 18 

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po 

czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się 

przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i 

interesów wszystkich Akcjonariuszy.  

3. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je 

Akcjonariusz, reprezentujący największy pakiet głosów na Walnym Zgromadzeniu lub jego pełnomocnik.

  

 

§ 19 

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:  

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także 

sprawozdania z działalności Spółki;  

2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki  z wykonania przez nich 

obowiązków;  
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3) decydowanie o podziale zysku netto  oraz o pokrywaniu straty netto, a także sposobie wykorzystania 

funduszy utworzonych z zysku netto, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób 

odmienny tryb wykorzystania takich funduszy;  

4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków 

Rady Nadzorczej;  

5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu 

nie stanowią inaczej;  

6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki 

oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu;  

7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;  

8) wyrażanie zgody na nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości, której wartość przekracza 500.000 (pięćset tysięcy) złotych;  

9) wyrażenie zgody na przeniesienie praw do znaków towarowych i patentów;  

10) zmiana Statutu;  

11) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;   

12) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich 

umorzenia;  

13) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;  

14) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką;  

15) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;  

16) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,  

17) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy;  

18) inne sprawy, dla których kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.  

 

§ 20 

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu zobowiązani są do obecności na Walnym Zgromadzeniu Spółki w 

składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego 

Zgromadzenia.  

 

§ 21 

Z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa 

Spółki może nastąpić bez wykupu akcji.  

 

Rada Nadzorcza 

§ 22 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków, w tym 

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, powoływanych przez Walne Zgromadzenie..  

3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od 

podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 5) kodeksu spółek 

handlowych. Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 4 poniżej. 

4. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba: 

1) niebędąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego; 

2) niebędąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem 

organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego; 

3) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego; 

4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, 

dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym 

zgromadzeniu podmiotu powiązanego; 

5) która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w 

znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki 

jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie; 

6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze 

Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką; 
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7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem, członkiem organów lub 

pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu 

powiązanego ze Spółką; 

8) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje; 

9) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą 

pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 8). 

5. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. 

6. W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 do ust. 4 powyżej, 

akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego 

Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze 

złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub niespełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka 

Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 2 do ust. 4. 

7. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań 

(ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w 

rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć 

procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

§ 23 

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.   

2. Mandat członka powołanego do Rady Nadzorczej przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z 

wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.   

3. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed 

upływem kadencji.  

4. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jej kadencji, skład Rady 

Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez pozostałych członków Rady 

Nadzorczej. Mandat tak wybranego członka Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez Walne 

Zgromadzenie.  

 

§ 24  

Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona 

członków Rady, w głosowaniu tajnym.  

 

§ 25 

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.   

 

§ 26 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub 

wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – 

Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.  

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji, a 

w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez 

Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady minionej kadencji. W przypadku niemożności 

zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej również przez Wiceprzewodniczącego minionej kadencji, 

posiedzenie zwoływane jest przez Zarząd.  

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być 

wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się 

datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Wysyłanie zaproszeń nie jest konieczne, 

jeżeli o miejscu, terminie i porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na 

poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.  

4. Zaproszenie można przesłać również za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, poczty kurierskiej albo w 

inny sposób (o ile ta forma została pisemnie wskazana przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem 

osobistego potwierdzenia odbioru i z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. 

Zaproszenia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady 

Nadzorczej. W przypadku odbioru zaproszenia przez inną osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane 

jest pisemne potwierdzenie otrzymania zaproszenia przez członka Rady Nadzorczej.  
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§ 27 

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo 

zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy 

członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w 

porządku obrad.   

 

§ 28 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek 

członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. 

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej 

połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.  

3. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w 

trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

4. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, a 

także sposób głosowania w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość.  

 

§ 29 

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. 

2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą 

określa regulamin Rady Nadzorczej. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu, składający się  z trzech 

członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze 

uchwały Rady Nadzorczej.  

4. Rada Nadzorcza, ustanowiona w składzie 5 (pięciu) członków może podjąć uchwałę o powierzeniu zadań 

Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej in corpore. W takim przypadku postanowienia Statutu oraz 

regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do 

Rady Nadzorczej odpowiednio.  

5. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w 

dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie spełniania warunków niezależności członka 

komitetu audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach. 

6. Szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w 

których Rada zasięga opinii Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady 

działania oraz zadania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwałą Rady 

Nadzorczej. 

 

§ 30 

1. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. 

Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim Akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią 

zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.  

2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:  

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu; 

2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków 

zatrudniania członków Zarządu;  

3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, 

a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków 

Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;  

4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;  

5) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;  

6) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze 

stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku netto 

lub pokrycia straty netto oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego 

z wyników tej oceny;  

7) wyrażanie zgody Zarządowi na rozpoczęcie prowadzenia przez Spółkę działalności poza zasadniczym 

przedmiotem działalności Spółki;  
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8) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę lub rozwiązanie umów o wartości przekraczającej 10% rocznych 

przychodów Spółki, jednak nie niższej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych;  

9) wyrażanie zgody na nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości, której wartość nie przekracza 500.000 (pięciuset tysięcy złotych),   

10) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki pożyczek lub innych zobowiązań, w tym 

pozabilansowych (np. z tytułu weksli, poręczeń gwarancji, przystąpienia do długu, przyjęcia 

odpowiedzialności solidarnej), nie przewidzianych w budżecie rocznym, w tym udzielanie lub 

zaciąganie pożyczek lub innych zobowiązań wobec obecnych Akcjonariuszy, jeżeli ich suma w ciągu 

roku obrotowego przekroczy 100.000 (sto tysięcy) złotych;  

11) wyrażanie zgody na obciążanie aktywów Spółki (np. zastawem lub hipoteką), z wyłączeniem czynności 

dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w budżecie rocznym o 

wartości nieprzekraczającej kwoty 500.000 (pięciuset tysięcy) złotych;  

12) wyrażanie zgody na rozporządzenia przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do 

świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych;   

13) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury;  

14) zatwierdzanie  rocznych i wieloletnich planów Spółki;  

15) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz każdej jego 

zmiany; 

16) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami 

Statut Spółki. 

3. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce wybierany będzie w taki sposób, aby 

zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Zmiana biegłego rewidenta 

dokonywana będzie co najmniej raz na pięć lat.  

4. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza uwzględniając jego motywacyjny charakter 

oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. 

Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w stosunku do 

wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.

  

 

§ 31 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.   

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.   

3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej 

pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też 

pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu.   

4. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady 

Nadzorczej. Wynagrodzenie jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności członka na 

posiedzeniu Rady Nadzorczej.   

5. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, delegowanego do czasu wykonywania czynności członka 

Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.   

 

Zarząd  

§ 32 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.  

 

§ 33 

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż dwóch 

Wiceprezesów. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.  

2. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą.   

3. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają 

najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni 

pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.   

4. Mandat członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z 

wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.   

 

§ 34 
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Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia woli w imieniu Spółki składa dwóch członków Zarządu łącznie 

lub członek Zarządu wraz z prokurentem. 

 

§ 35 

1. Zarząd uchwala Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia 

przezeń spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą 

zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu Zarządu, Zarząd działa w 

oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych i niniejszego statutu. Pracami Zarządu kieruje Prezes 

Zarządu.   

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decydujący 

głos ma Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali 

prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.   

3. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające 

zakresu zwykłych czynności Spółki.   

4. Jeżeli przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 3, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu 

sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.   

 

§ 36 

1. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach 

uzasadnionego ryzyka gospodarczego, po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w 

rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes 

Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki brane są pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie 

interesy Akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących 

ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.  

2. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które 

mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania 

informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu 

działalności Spółki, członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu 

rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka 

Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy 

nie narusza to interesu Spółki.   

 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 

§ 37 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.  

2. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi do badania 

wyznaczonemu biegłemu rewidentowi roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności 

Spółki, a następnie wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania oraz 

z wnioskami w sprawie podziału zysku netto bądź pokrycia straty netto - Radzie Nadzorczej, celem 

wyrażenia przez nią oceny, o której mowa w art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych. Odpisy 

sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wraz z odpisem sprawozdania 

Rady Nadzorczej oraz odpisem opinii biegłego rewidenta, są wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie 

przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.   

 

§ 38 

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. 

Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku netto za każdy rok 

obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału 

zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału 

zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a 

pozostałe po pokryciu kosztów emisji. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, 

jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć 

jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.   

2. Ponadto Spółka może tworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze przewidziane w przepisach 

prawa, na początku i w trakcie roku obrotowego.   
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§ 39 

1. Zysk netto Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na 

zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie.  

2. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w taki 

sposób, aby czas przypadający pomiędzy nimi nie był dłuższy niż 15 dni roboczych, chyba że uchwała 

Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.   

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie 

warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi z dniem ustalenia prawa do dywidendy.  

 

§ 40 

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na 

wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.  

2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie 

finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę 

zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, 

zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w 

celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

  

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 41 

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób prawem przewidziany 

następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki.  

2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.   

3. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych 

likwidatorów.   

4. Akcjonariusze uczestniczą w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 

wierzycieli proporcjonalnie do posiadanych akcji.   

 

§ 42 

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek 

handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.  

 

6.2.2 Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu 

Spółki nie zarejestrowanych przez sąd 
 

6.2.2.1 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 lutego 

2010 roku 

 

Uchwała nr 11 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Eurosnack S.A. w Chorzowie 

z 25 lutego 2010 roku 

o zmianie statutu 

 

„Działając na podstawie § 19 pkt. 10) Statutu Spółki Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje:  

§ 1 

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 ust. 1 pkt. 36) Statutu Spółki zwrot „PKD 96.06.Z” zastępuje się 

zwrotem „PKD 96.09.Z”.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”  
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Uchwała nr 12 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Eurosnack S.A. w Chorzowie 

z 25 lutego 2010 roku 

o zmianie statutu 

 

„Działając na podstawie § 19 pkt. 10) Statutu Spółki Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje:  

§ 1 

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:  

1. w § 7 wykreśla się ust. 3, ust. 4 otrzymuje numer 3, który jednocześnie otrzymuje brzmienie „Zamiana akcji na 

okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”,  

2. w § 8:  

a) w ust. 1 wykreśla się wyrażenie „jak również w drodze oferty publicznej”, a na końcu zdania stawia się 

kropkę,  

b) w ust. 2 słowo „zwiększenie” zastępuje się słowem „podwyższenie”,  

c) wykreśla się ust. 3, 4 i 5 oraz 7 przez co numeracja ustępów § 8 ulega zmianie odpowiednio do 

dokonanych wykreśleń,  

3. w § 9:  

a) w ust. 2 na końcu zdania przed kropką dodaje się tekst w brzmieniu „albo bez zgody Akc jonariusza 

(umorzenie przymusowe)”,  

b) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „Przymusowe umorzenie następuje z zastrzeżeniem postanowień 

kodeksu spółek handlowych.”  

4. § 10 otrzymuje następujące brzmienie: „Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach określonych w 

kodeksie spółek handlowych.”  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”  

 

Uchwała nr 13 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Eurosnack S.A. w Chorzowie 

z 25 lutego 2010 roku 

o zmianie statutu 

 

„Działając na podstawie § 19 pkt. 10) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSNACK 

S.A. uchwala, co następuje:  

§ 1 

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:  

1. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Walne Zgromadzenie ogłasza się w sposób przewidziany przez kodeks 

spółek handlowych.”  

2. § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. W przypadkach określonych w 

kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub 

Akcjonariuszy.”  

3. § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W przypadku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

przez Radę Nadzorczą, Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego, Zarząd powinien je zwołać w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.”  

4. w § 14 ust. 3 pkt. 2) słowo „dziesiątą” zastępuje się słowem „dwudziestą”,  

5. w § 14 ust. 4 wykreśla się słowo „uprawnione” a zwrot „w ust. 1 pkt. 2-3” zastępuje się zwrotem „w ust. 2”,

  

6. w § 15 wykreśla się słowo „uprawnionych” a  zwrot „w § 14 ust. 1 pkt. 2-3” zastępuje się zwrotem „w § 14 ust. 

2”,  

7. § 16 otrzymuje brzmienie: „Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę 

akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.” 
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8. w § 17 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Głosowanie na Walnym zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie 

zarządza się w przypadkach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie 

Spółki.”  

9. w § 18 ust. 3 słowo „najwyższy” zastępuje się słowem „największy”,  

10. § 19 pkt. 3) otrzymuje brzmienie: „decydowanie o podziale zysku netto  oraz o pokrywaniu straty netto, a także 

sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku netto, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych 

regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy;”.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”  

 

Uchwała nr 14 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Eurosnack S.A. w Chorzowie 

z 25 lutego 2010 roku 

o zmianie statutu 

 

„Działając na podstawie § 19 pkt 10) Statutu Spółki Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje:  

§ 1 

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:  

1. § 22 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1.  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.  

2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż pięciu członków i nie więcej niż siedmiu członków, w tym 

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.  

3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od 

podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5) kodeksu spółek 

handlowych. Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 4 poniżej. 

4. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:  

1) niebędąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;  

2) niebędąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem 

organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego;  

3) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;  

4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, 

dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym 

zgromadzeniu podmiotu powiązanego;  

5) która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w znaczącej 

wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako 

wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;  

6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze 

Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką;  

7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem, członkiem organów lub pracownikiem 

biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką; 

8) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje;  

9) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą 

w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 8). 

5. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. 

6. W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 do ust. 4 powyżej, 

akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego 

Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze 

złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub niespełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka 

Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 2 do ust. 4.  

7. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań 

(ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w 
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rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć 

procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”  

2. w § 23 ust. 1 słowa „Walne Zgromadzenie” zastępuje się słowem „się”,  

3. w § 23 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „Mandat członka powołanego do Rady Nadzorczej przed upływem danej 

kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej” a 

dotychczasowemu ust. 2 nadaje się numer 3,  

4. w § 23 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w czasie 

trwania jej kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez 

pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat tak wybranego członka Rady Nadzorczej wymaga 

zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.”  

5. w § 26 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „W przypadku niemożności zwołania posiedzenia Rady 

Nadzorczej również przez Wiceprzewodniczącego minionej kadencji, posiedzenie zwoływane jest przez 

Zarząd.”  

6. w § 28 dodaje się ust. 1 w brzmieniu: „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 

Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.”, a 

dotychczasowym ust. 1, 2 i 3 nadaje się odpowiednio numery 2, 3 i 4,  

7. § 29 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne.  

2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą 

określa regulamin Rady Nadzorczej.  

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu, składający się  z trzech 

członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze 

uchwały Rady Nadzorczej.  

4. Rada Nadzorcza, ustanowiona w składzie 5 (pięciu) członków może podjąć uchwałę o powierzeniu zadań 

Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej in corpore. W takim przypadku postanowienia Statutu oraz 

regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do 

Rady Nadzorczej odpowiednio.  

5. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w 

dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie spełniania warunków niezależności członka 

komitetu audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach.  

6. Szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w 

których Rada zasięga opinii Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady 

działania oraz zadania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwałą Rady 

Nadzorczej.”  

8. w § 30 dodaje się nowy ust. 1 w brzmieniu „Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu 

Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim Akcjonariuszom w takim 

terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.” przez co numeracja 

ustępów w tym paragrafie ulegnie zmianie w ten sposób, że dotychczasowym ustępom od 1 do 3 nadane 

zostaną numery od 2 do 4,  

9. w § 30 ust. 1 pkt. 6) (§ 30 ust. 2 pkt. 6) - według nowej numeracji nadanej zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej 

uchwały) nadaje się brzmienie: „ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami 

i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do 

podziału zysku netto lub pokrycia straty netto oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego 

sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;” 

10. w § 30 ust. 1 (§ 30 ust. 2 - według nowej numeracji nadanej zgodnie z § 1 ust. 7 niniejszej uchwały) dodaje się 

pkt. 15) w brzmienie: „zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) 

oraz każdej jego zmiany;”, a dotychczasowemu pkt. 15 nadaje się numer 16.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”  

 

Uchwała nr 15 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Eurosnack S.A. w Chorzowie 

z 25 lutego 2010 roku 

o zmianie statutu 
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„Działając na podstawie § 19 pkt. 10) Statutu Spółki Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

EUROSNACK S.A. uchwala co następuje:  

§ 1 

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:  

1. w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zarząd Spółki liczy od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa 

Zarządu oraz nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.” 

2. w § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą.” 

3. w § 33 wykreśla się ust. 5,  

4. § 34 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia woli w imieniu Spółki składa dwóch 

członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu wraz z prokurentem.”  

5. w § 35 ust. 2 wykreśla się słowa na początku ustępu „Zarząd działa kolegialnie”,  

6. w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu 

sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.”  

7. w § 35 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Jeżeli przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 3, choćby jeden 

z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała 

Zarządu.”  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”  

 

Uchwała nr 16 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Eurosnack S.A. w Chorzowie 

z 25 lutego 2010 roku 

o zmianie statutu 

 

„Działając na podstawie § 19 pkt. 10) Statutu Spółki Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje:  

§ 1 

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:  

1. w § 37 ust. 1 skreśla się zdanie drugie,  

2. w § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie „W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi 

i przedstawi do badania wyznaczonemu biegłemu rewidentowi roczne sprawozdanie finansowe 

i sprawozdanie z działalności Spółki, a następnie wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta 

z przeprowadzonego badania oraz z wnioskami w sprawie podziału zysku netto bądź pokrycia straty netto - 

Radzie Nadzorczej, celem wyrażenia przez nią oceny, o której mowa w art. 382 § 3 kodeksu spółek 

handlowych. Odpisy sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wraz z odpisem 

sprawozdania Rady Nadzorczej oraz odpisem opinii biegłego rewidenta, są wydawane Akcjonariuszom na ich 

żądanie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”  

3. w § 38 ust. 1 w zdaniu drugim po słowach „co najmniej 8% zysku” dodaje się słowo „netto”,  

4. w § 39 ust. 1 słowa „czysty zysk” zastępuje się słowami „zysk netto”,  

5. w § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala 

Walne Zgromadzenie w taki sposób, aby czas przypadający pomiędzy nimi nie był dłuższy niż 15 dni 

roboczych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.”  

6. Wykreśla się § 42 w związku z czym zmianie ulega numeracja paragrafów Statutu Spółki w ten sposób, że 

dotychczasowemu § 43 nadaje się numer 42.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”  

 

6.2.2.2 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 

2010 roku 

 

Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
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Eurosnack S.A. w Chorzowie 

z 15 kwietnia 2010 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nie więcej niż 994 272 akcji 

zwykłych na okaziciela serii D oraz w drodze emisji 50 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w statucie 

 

„Działając na podstawie art. 430 § 5, art. 431, art. 432, art. 433 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 5) 

Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje: 

  

§ 1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki Eurosnack S.A. z kwoty 1.230.572,80 zł (jeden milion dwieście 

trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 

1.335.000,00 zł (milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych), to jest:  

a) o kwotę nie wyższą niż 99.427,20 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem 

złotych dwadzieścia groszy), poprzez emisję nie więcej niż 994.272 (dziewięciuset dziewięćdziesięciu 

czterech tysięcy dwustu siedemdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii D obejmujących 

akcje o numerach od 000001 do 994.272 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja 

b) o kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) poprzez emisję 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych 

na okaziciela serii E obejmujących akcje o numerach od 000001 do 50.000 o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja.  

2. Nowe akcje serii D i serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia pierwszego stycznia dwa 

tysiące dziewiątego roku (01-01-2009) na równi z pozostałymi akcjami. 

  

§ 2 

1. Nowe akcje serii D zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 99 adresatów, którzy obejmą 

akcje w zamian za gotówkę. 

2. Nowe akcje serii E zostaną objęte w drodze oferty objęcia 30 000 (trzydziestu tysięcy) akcji skierowanej do 

Mariusza Spirkowicza oraz 20 000 (dwudziestu tysięcy) akcji skierowanej do Bartosza Wasylewicza, którzy 

obejmą akcje w zamian za gotówkę, po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy).  

3. Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii D i serii E mija w dniu 30 maja 2010 roku.  

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:  

1) ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii D,  

2) złożenia oferty oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich 

innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,  

3) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D,  

4) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii D i serii E,  

5) dokonania przydziału akcji serii D i E,  

6) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej 

kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek 

handlowych. 

  

§ 3 

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w 

interesie spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D i serii E przysługujące dotychczasowym 

akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik 

Nr 1 do niniejszej Uchwały, przychyla się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa 

poboru akcji serii D i serii E.  

§ 4 

W związku z podwyższeniem kapitału zmianie ulega § 7 ust. 1 Statut Spółki, który otrzymuje następujące 

brzmienie:  

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.335.000,00 (milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy) złotych i 

dzieli się na:  

a) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 7000000, 

b) 2.105.728 (dwa miliony sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

o numerach od 0000001 do 2105728,  
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c) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0000001 do 

3200000,  

d) nie więcej niż 994.272 (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji 

zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 994272, 

e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 50000, 

o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja.” 

  

§ 5 

Na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia 

jednolitego tekstu zmienionego statutu. 

  

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”  

 

Uchwała nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Eurosnack S.A. w Chorzowie 

z 15 kwietnia 2010 roku 

w sprawie dematerializacji akcji serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii D, a także w sprawie ubiegania 

się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” 

oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów 

wartościowych 

 

„Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o 

Obrocie”), jak również mając na uwadze uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 994.272 (dziewięciuset 

dziewięćdziesięciu czterech tysięcy dwustu siedemdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz w 

drodze emisji 50 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz zmian w statucie powziętą w dniu 15 kwietnia 2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki EUROSNACK S.A. uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

1. Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie:  

a) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda,  

b) 2.105.728 (dwa miliony sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

c) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda,  

d) nie więcej niż 994.272 (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji 

zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

e) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 50000 o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  

2. Postanawia się o ubieganiu przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji serii A, B, C, D i E 

oraz praw do akcji serii D, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. a) – e).  

3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji 

oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW 

Akcji Serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii D, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii A, B, C, D i E oraz praw do akcji serii D w depozycie 

papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków do GPW. Terminy i zakres wprowadzenia 

akcji oraz praw do akcji poszczególnych serii do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zostaną 

ustalone uchwałami Rady Nadzorczej. 

  

§ 2 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.” 
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6.3 Definicje i objaśnienia skrótów 
 

Tabela 19 Definicje i objaśnienia 

Akcje serii A 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii B 2.105.728 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii C 3.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii D 
nie więcej niż 694.272 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda 

Akcje serii E 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcjonariusz Uprawniony z Akcji Spółki 

ASO 
Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie, 

organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A 

Autoryzowany 

Doradca 

CEE Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu 

BIEC Bureau for Investments and Economic Cycles 

Dyrektywa 

2003/71/WE 

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. 

w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub 

dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent Eurosnack S.A. z siedzibą w Chorzowie 

EUR, EURO, Euro Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

FMCG Fast Moving Consumer Goods, czyli produkty codziennego użytku 

FPC Fabryka Pieczywa Cukierniczego 

Giełda, GPW, GPW 

S.A. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Global Standard 

Food 

Międzynarodowy standard skierowany do producentów żywności, a w szczególności 

producentów marek własnych. Standard opracowany został w Wielkiej Brytanii w 1998 

roku przez British Retail Consortium.  

GUS Główny Urząd Statystyczny 

HACCP System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli 

Home-made Wytwarzane metodą tradycyjną  

IBnGR Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

ISO 
International Organization for Standardization – Międzynarodowa Organizacja 

Normalizacyjna 

KDPW, KDPW S.A., 

Depozyt 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks Cywilny, 

K.c. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.) 

Kodeks Karny 
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. 

zmianami) 

Kodeks 

Postępowania 

Cywilnego, KPC 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 

296, z późn. zmianami) 

Kodeks Spółek 

Handlowych, k.s.h. 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 

ze zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 



SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa  

 
 

DDOOKKUUMMEENNTT  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNYY  EEUURROOSSNNAACCKK  SS..AA..      114488  ||  SS tt rr oo nn aa   

 
 

Memorandum 

Ofertowe 

Niniejszy dokument zawierający informacje o sytuacji prawnej i finansowej Emitenta oraz 

o instrumentach finansowych, związany z akcjami serii A, B, C i D oraz wprowadzeniem 

ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW. 

Niniejsze Memorandum Ofertowe nie stanowi Dokumentu Informacyjnego w rozumieniu 

przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Ponadto treść niniejszego 

dokumentu nie była badana ani zatwierdzana przez GPW. 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

NBP Narodowy Bank Polski 

Ordynacja 

podatkowa 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 

roku, nr 8, poz. 60) 

Organizator ASO, 

Organizator 

Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKD 
Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

20 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289) 

PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

PPH Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 

Prawo Bankowe 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 roku, 

Nr 72 poz. 665 z późn. zmianami) 

Prawo Dewizowe 
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe 

(Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zmianami) 

Prawo Własności 

Przemysłowej 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – Dz. U. 2001, Nr 49, 

poz. 508 

Rada Nadzorcza, 

RN 

Rada Nadzorcza Spółki Eurosnack S.A. z siedzibą w Chorzowie 

Regulamin ASO, 

Regulamin 

Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

RSOZP Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego 

Spółka Eurosnack S.A. z siedzibą w Chorzowie 

Świadectwo 

Ochronne 

Umożliwia specyficzne przedłużenie ochrony patentowej (maksymalnie o 5 lat) na dany 

produkt 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USA United States of America 

Ustawa o KRS 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity tekst Dz. 

U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 ze zm.) 

Ustawa o 

obligacjach 

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300  

z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o obrocie 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538 z późn. zmianami) 

Ustawa o Ochronie 

Konkurencji i 

Konsumentów, 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., 

Nr 50, poz. 331) 

Ustawa o ochronie 

niektórych praw 

konsumentów 

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 

o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) 

Ustawa o Ofercie 

Publicznej 

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

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
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publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) 

Ustawa o Opłacie 

Skarbowej 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 

roku, Nr 253 poz. 2532 z późn. zmianami) 

Ustawa O Podatku 

Dochodowym Od 

Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176, z późn. zmianami) 

Ustawa O Podatku 

Dochodowym Od 

Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654, z późn. zmianami) 

Ustawa o Podatku 

od Czynności 

Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 41, poz. 399 z późn. zmianami) 

Ustawa o podatku 

od spadków i 

darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 roku, Nr 

142, poz. 1514 z późn. zmianami) 

Ustawa o 

Rachunkowości, 

UoR 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, 

Nr 76, poz. 694, z późn. zmianami) 

Ustawa o 

swobodzie 

działalności 

gospodarczej 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 

1807 z późn. zmianami) 

WZ, Walne 

Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Spółki Eurosnack S.A. z siedzibą w Chorzowie 

Zarząd, Zarząd 

Spółki, 

Zarząd Emitenta 

Zarząd Spółki Eurosnack S.A. z siedzibą w Chorzowie 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Złoty, zł, PLN 

Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 

1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. 

Nr 84, poz. 383, z późn. zmianami) 

ZPC Zakład Przemysłu Cukierniczego 

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
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