
Opinia Zarządu 

EUROSNACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyłączenia 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

w odniesieniu do Akcji serii I  

 Zarząd EUROSNACK S.A. („Spółka”) rekomenduje Nadzwyczajnemu 

Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 21 grudnia 2015 roku podjęcie uchwały 

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru akcji serii I dotychczasowych Akcjonariuszy.  

 Spółka od długiego czasu boryka się z problemami związanymi z brakiem 

środków na zasilenie kapitału obrotowego, koniecznego do sfinansowanie zakupu 

surowca do produkcji w związku z zawartymi kontraktami z sieciami handlowymi. 

Brak wystarczających środków obrotowych może rodzić ryzyko opóźnień w realizacji 

kontraktów co w przypadku sieci wielkopowierzchniowych może oznaczać nałożenie 

na Spółkę dodatkowych kar z tytułu opóźnień w dostawach produktów. Spółka za 

2014 rok osiągnęła stratę netto w wysokości 2 259 200,33 zł. Jest to kolejny rok 

obrotowy, w którym poniosła stratę, wobec czego nie może liczyć na pozyskanie 

środków finansowych od instytucji finansowych.  

Ponadto Spółka posiada zadłużenie wobec osób fizycznych i prawnych z tytułu 

dokonanych wpłat na poczet kapitału zakładowego na kwotę 3 538 329,08zł.  

Uchwalona w dniu 25 maja 2015 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie emisja 

akcji zwykłych na okaziciela serii I z przyczyn niezależnych od Spółki nie została 

zarejestrowana przez Sąd, wobec czego Zarząd rekomenduje pozbawienie 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I i dokonanie przydziału 

akcji serii I na rzecz podmiotów i osób fizycznych, którzy wnieśli już wpłaty na poczet 

kapitału zakładowego z tytułu objęcia akcji oferowanych w ramach emisji uchwalonej 

w dniu 25 maja 2015 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i których 

listę zatwierdziła Rada Nadzorcza Spółki. 



 

 W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w 

całości prawa poboru akcji serii I następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione 

koniecznością jak najszybszego przeniesienia zobowiązań z tytułu wpłaconych kwot 

na kapitał zakładowy, rejestracji emisji akcji serii I, i zwiększenia kapitału 

zakładowego, dzięki czemu Spółka uzyska korzystniejszą strukturę bilansu, co da jej 

szansę na pozyskanie finansowania bankowego.  

 

Należy zaznaczyć, iż  oferta publiczna akcji z prawem poboru wiąże się z wyższymi 

kosztami jej przeprowadzenia, jak również jest procesem długotrwałym. 

  

 Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w drodze emisji akcji serii I, w ramach subskrypcji prywatnej. 

  

 


