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INFORMACJA O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY 

 

 USEME SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. Świdnicka 12-16 

50-068 Wrocław 

emisja.useme.com 

 

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie w związku 

z ofertą publiczną nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 79.340 (słownie: 

siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) nowych akcji zwykłych na okaziciela 

serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. 

 

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi 31,50 zł za każdą Akcję Oferowaną. 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument został sporządzony dnia 05 października 2021 roku 

 

 

  



Strona 2 z 90 

Niniejszy dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 

(słownie: jednej) i nie więcej niż 79.340 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta 

czterdzieści) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) każda akcja,  emitowanych przez spółkę Useme Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świdnicka 12-16, 50-068 Wrocław. 

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie oraz 

zawiera elementy wskazane w  art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. podstawowe informacje 

o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje  

o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty, 

podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych  

z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka 

oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie.   

W związku z faktem, że łączna wartości oferty publicznej akcji Emitenta na terytorium Unii 

Europejskiej za okres 12 miesięcy będzie mniejsza niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej 

Akcji Oferowanych nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Tym samym, rodzaj 

oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego, 

a niniejszy materiał ma charakter informacyjny.  

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejszy 

dokument nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie 

zawiera opis warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych. Żaden z 

zapisów niniejszego dokumentu nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady 

inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek 

inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora. Emitent nie 

ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego 

dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale. Odpowiedzialność za 

decyzje podjęte na podstawie niniejszego dokumentu ponoszą wyłącznie osoby lub 

podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie 

lub na podstawie jakiejkolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym 

instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od 

dokonania takiej inwestycji. Dokument nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 328 ze zm.). 

Potencjalni nabywcy Akcji Oferowanych powinni we własnym zakresie przeanalizować  

i ocenić informacje zawarte w niniejszym dokumencie i Statucie Spółki, a ich decyzja 

odnośnie objęcia Akcji Oferowanych powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami 

uznają za stosowną. 

Ponadto Emitent nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, 

które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych 

związanych z Akcjami Oferowanymi lub jakimkolwiek świadczeniem Emitenta. Jest 

wskazane, aby każdy Inwestor rozważający objęcie Akcji Oferowanych, zasięgnął porady 

profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych 

związanych z Akcjami Oferowanymi. 

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje, wiąże się z ryzykiem utraty kapitału 

w całości lub w części. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą 

inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje spółek niepublicznych a ich decyzje 

inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego 

sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym. 
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Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie 

niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale.  

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza 

granicami Polski niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta 

nabycia. Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 

Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie go 

stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, 

zgłoszenia, czy uzyskania zezwolenia. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy 

dokument nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia 

Akcji Oferowanych. Niniejszy dokument, ani też Akcje Oferowane nie były przedmiotem 

rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności w 

Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym 

dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych 

Ameryki). Każdy Inwestor nie będący obywatelem polskim lub zamieszkały lub 

przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien 

zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się 

do niego stosować. Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) 

w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej 

ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób 

przebywających na terenie USA.  

Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie, niniejszy dokument nie był zatwierdzony ani 

weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze względu na brak 

takiego wymogu.  
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1. DEFINICJE 

Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają następujące znaczenie: 

Akcje Oferowane ma znaczenie określone w punkcie 3.1; 

Akcje serii C ma znaczenie określone w punkcie 2.3; 

Dokument Ofertowy oznacza niniejszą informację o Emitencie oraz warunkach i 

zasadach Oferty; 

Emitent, Spółka,  oznacza Useme Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu; 

Grupa oznacz grupę kapitałową Spółki, obejmującą Emitenta oraz 

Spółkę Zależną; 

Inwestor oznacza osobę zainteresowaną objęciem Akcji Oferowanych; 

KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego; 

KRS oznacza Krajowy Rejestr Sądowy; 

Kodeks Cywilny  oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.);  

Kodeks spółek 

handlowych 

oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks 

spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.); 

Oferta oznacza ofertę publiczną Akcji Oferowanych; 

Rozporządzenie 

Prospektowe 

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą 

publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do 

obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 

2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12);  

Spółka Zależna oznacza Useme sp. z o.o. (KRS 0000467478) - spółkę 

zależną od Emitenta, w której Emitent posiada 100% 

udziałów;  

Uchwała Emisyjna ma znaczenie określone w punkcie 3.2; 

Ustawa o Ofercie oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zor-

ganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.). 
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Useme oznacza działalność Grupy polegającą na zarządzaniu serwi-

sem Useme.com 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

2.1. Dane rejestrowe 

Firma: Useme Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska  

Siedziba i adres: ul. Świdnicka 12-16,  

50-068 Wrocław 

Adres poczty elektronicznej: investors@useme.com 

Adres strony internetowej: emisja.useme.com  

KRS: 0000882020 

NIP: 8971888239 

REGON: 388094210, 

Przepisy prawa zgodnie z 

którymi działa Emitent: 

Emitent działa na podstawie Kodeksu spółek 

handlowych oraz innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa polskiego, a 

także Statutu Spółki. 

2.2. Struktura akcjonariatu 

Strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego 

przedstawia tabela poniżej.  

Wyszczególnienie  
Liczba 

akcji 

Udział w 

kapitale 

Liczba 

głosów 

Udział w 

głosach 

Przemysław Głośny    1 236 018  57,96%  2 224 832  57,96% 

Marzena Perczak   448 226  21,02%  806 807  21,02% 

Piotr Krawiec   448 226  21,02%  806 807  21,02% 

Łącznie  2 132 470  100,00%  3 838 446  100,00% 
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Źródło: Emitent 

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego na 

podstawie uchwały ws. emisji Akcji serii C oraz Uchwały Emisyjnej, przy założeniu objęcia 

maksymalnej liczby Akcji Oferowanych, przedstawiać się będzie następująco: 

Wyszczególnienie  
Liczba 

akcji 

Udział w 

kapitale 

Liczba 

głosów 

Udział w 

głosach 

Przemysław Głośny    1 236 018  55,74%  2 224 832  56,71% 

Marzena Perczak   448 226  20,21%  806 807  20,56% 

Piotr Krawiec   448 226  20,21%  806 807  20,56% 

Akcjonariusze Akcji serii C   5 555  0,25%  5 555  0,14% 

Akcjonariusze Akcji 

Oferowanych 

 79 340  3,58%  79 340  2,02% 

Łącznie  2 217 365  100,00%  3 923 341  100,00% 

Źródło: Emitent 

2.3. Wysokość kapitału zakładowego  

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 213.247,00 zł (dwieście trzynaście tysięcy dwieście 

czterdzieści siedem złotych) i dzieli się na: 

(a) 1.705.976 (jeden milion siedemset pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) 

akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 0000001 do 1.705.976, 

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

(b) 426.494  (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) 

akcje zwykłe imienne serii B o numerach od 000001 do 426494, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A i serii B został pokryty w całości przed 

zarejestrowaniem Spółki wkładami niepieniężnymi w postaci łącznie 100% udziałów w 

Spółce Zależnej. 

Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą jedną akcję serii A 

przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. 

W dniu 4 października 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o 

podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty nie wyższej niż 213.802,50 zł (słownie: 

dwieście trzynaście tysięcy osiemset dwa złote 50/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 555,50 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć 

złotych 50/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 5555 

(słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii 

C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii C”). 

Akcje serii C zostały zaoferowane do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej 
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do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, w 

szczególności zaś do współpracowników i partnerów biznesowych Spółki. Środki z emisji 

akcji serii C przeznaczone zostaną na bieżące wydatki administracyjne Spółki i związane z 

działalnością operacyjną Spółki Zależnej. 

2.4. Organy zarządzające i nadzorcze spółki.  

2.4.1.Zarząd  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego w skład Zarządu wchodzi 

wyłącznie: 

Przemysław Głośny – Prezes Zarządu  

Przemysław Głośny – CEO i założyciel 

Przemysław założył i stworzył platformę Useme, a od 2019 roku zawodowo zajmuje się 

tylko jej rozwojem. 

Jego profesjonalna kariera zawsze była związana ze środowiskiem internetowym i 

rozwojem marki: prowadził serwis kulturalny Relaz, pracował nad zagraniczną ekspansją 

portalu Trans.eu i wprowadzał na polski rynek czeskiego producenta autobusów. Od 2019 

skoncentrowany jedynie na rozwoju serwisu Useme.  

2.4.2.Rada Nadzorcza 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego skład Rady Nadzorczej Spółki 

wchodzą: 

Piotr Krawiec 

Tomasz Perczak 

Krzysztof Górka 

2.4.3.Kluczowy personel 

Agata Kołodziej - Manager działu Obsługi klienta 

Jako managerka działu Obsługi klienta koordynuje pracę działu i dba o sprawy 

organizacyjne, dzięki którym Useme działa jak dobrze naoliwiona maszyna. Z 

wykształcenia jest biotechnologiem żywności, ale przydatne w tym zawodzie skrupulatność 

i odporność na stres angażuje w rozwijanie Useme. Z serwisem jest związana niemal od 

momentu powstania, a jego rozwój jest dla niej motywacją do podnoszenia kompetencji i 

zdobywania nowej wiedzy. 

Michał Sałaban – CTO 

Z Useme jest związany od pierwszej linijki kodu do dziś, gdy nad serwisem pracuje 

wieloosobowy zespół. Od ponad dwóch dekad zajmuje się programowaniem, a w 

szczególności budowaniem serwisów webowych. Wychował się w środowisku open source, 

dlatego sam również chętnie dzieli się kodem. 

Prywatnie lubię jeździć rowerem, zarówno w podróży, jak i w amatorskich zawodach. Im 

dalej w naturę, tym lepiej. 

Natalia Zielińska - Manager Marketingu 

Zajmuje się rozwojem marki Useme, dla której planuje działania marketingowe i 

komunikację serwisu na rynek polski i rynki zagraniczne. Od początku swojej działalności 

zawodowej jest związana z branżą marketingowo-reklamową. Podczas pracy w agencji 
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kreatywnej współpracowała z takimi klientami jak Adamed, Bank Pocztowy, Celia, Cydr 

Lubelski, Magnat, Oleofarm czy Śnieżka. Na co dzień łączy analityczny umysł z kreatywną 

duszą, hobbystycznie tworząc muzykę elektroniczną. 

Filip Pabisek - Growth Marketer 

W Useme angażuje swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie growth hack marketingu: ma 

na koncie 350 przeprowadzonych testów A/B i ponad 6,5 mln dolarów wydanych na płatne 

reklamy z dodatnim ROI. W swojej karierze pracował dla dziesiątków start-upów i firm, od 

SMB do Fortune 500, takich jak Booking.com i Nestle. Z niektórymi startował od zerowego 

nakładu na reklamę, żeby dojść do budżetów sześciocyfrowych dzięki lejkowi 

sprzedażowemu. 

2.5. Ogólny zarys działalności   

2.5.1.Informacje wstępne 

Useme to platforma działająca od 2013 roku, dzięki której zleceniodawca może znaleźć i 

rozliczyć swoich podwykonawców, a freelancer zdobyć nowe zlecenia, wystawić fakturę bez 

własnej działalności gospodarczej i zabezpieczyć wynagrodzenie w umowie z nowym 

klientem. Od lat jesteśmy liderem rozliczania pracy zdalnej w Polsce, a teraz także w 

Europie Centralnej oraz Wschodniej (źródło). 

Useme pośredniczy w rozliczeniu usług freelancerskich zwiększając jednocześnie bezpie-

czeństwo obydwu stron transakcji. Z podwykonawcą zawieramy umowę o dzieło, a wyniki 

jego pracy odsprzedajemy zleceniodawcy na podstawie faktury VAT. 

 

Źródło: Spółka 

Freelancerzy i ich klienci mogą już na początku współpracy skorzystać z serwisu i zabez-

pieczyć swoje interesy umową lub jedynie wysłać ukończone dzieło i wystawić fakturę, 

kończąc proces. 

W pełni chronimy wyniki prac przesłane do serwisu. Zleceniobiorca ma więc pewność, że 

nie zostanie ona wykorzystana bez zapłaty, podczas gdy zleceniodawca nie jest narażony 

na ryzyko nieotrzymania dzieła zgodnego z zamówieniem – w takim przypadku środki są 

zwracane. 

 

https://www.forbes.pl/gospodarka/raport-freelancing-2021-ile-zarabiaja-freelancerzy/lnc63tg
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Źródło: Spółka 

Jednocześnie ułatwiamy i upraszczamy elektroniczny obieg dokumentów pomiędzy stro-

nami. Opieramy się przy tym na przepisach polskiego prawa i regulaminie platformy. 

Operatorem Useme jest Spółka Zależna, z wykorzystaniem której Emitent realizuje swoją 

strategię biznesową.  

2.5.2.Historia 

Poniżej przedstawiamy historię działalności Useme: 

09.2013 – start serwisu Useme.eu 

04.2014 – 1 000 zarejestrowanych użytkowników 

08.2015 - uproszczenie rozliczania transakcji w Polsce i pokonanie bariery 30 umów / 

miesiąc 

10.2017 - 1 000 umów / miesiąc 

10.2018 - uruchomienie Useme OU, spółki w Estonii - uproszczenie rozliczania free-

lancerów z zagranicy.  

05.2019 - 2 000 umów / miesiąc, zmiana domeny na Useme.com 

12.2020 - Zawiązanie Spółki, wniesienie udziałów w Spółce Zależnej 

04.2021 - 4 000 umów / miesiąc, start nowej odsłony serwisu Useme.com 

Uwaga: zdarzenia dotyczą działalności Useme, w szczególności w ramach Spółki Zależnej 
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2.5.3.Klienci 

Freelancerzy – wykonują zlecenia dla firm, instytucji i osób prywatnych. Oprócz specjali-

stów koncentrujących się tylko na realizacji zleceń, dużą grupę użytkowników stanowią 

wolni strzelcy łączący regularną pracę z freelancingiem jako dodatkową formą zarobku. 

Najczęściej zajmują się programowaniem i szeroko pojętym IT, grafiką komputerową, pi-

saniem i tłumaczeniem tekstów czy social mediami. 

Zleceniodawcy/firmy – zlecają pracę zewnętrznym specjalistom, regularnie lub w zależno-

ści od potrzeb. To mniejsze firmy, które szukają oszczędności w swojej działalności lub 

rozwoju oraz średnie i duże firmy, które w ramach outsourcingu regularnie korzystają z 

usług freelancerów ze względu na ich wysokie kompetencje. Są to często agencje rekla-

mowe, biura tłumaczeń, agencje influencerów, a także firmy z innych branż, zlecające za-

dania marketingowe wykwalifikowanym specjalistom. Z naszych usług korzystają nie tylko 

start-upy, ale i marki powszechnie rozpoznawane na rynku. 

2.5.4.Oferta Grupy 

Korzystanie z platformy Useme to więcej niż bezpieczeństwo i uproszczenie formalności 

przy współpracy między freelancerem a zleceniodawcą. Jako użytkownik Useme masz do-

stęp do bazy ofert pracy, możesz prowadzić internetowe portfolio, a także rozliczać klien-

tów zagranicznych. 

Oferujemy również automatyzację procesu zlecania i odbioru zamówionych prac dzięki sze-

regowi narzędzi dla klientów biznesowych. 

 

Źródło: Spółka 

Freelancing bardziej niż inne formy współpracy wymaga dobrej komunikacji i bezpieczeń-

stwa dla obu stron. Dla klienta udana transakcja oznacza, że wykonawca w terminie do-

starczył pracę zgodną z zamówieniem. Dla freelancera to z kolei pewność, że bez opóźnień 

otrzyma zapłatę za zrealizowane zlecenie. Aby spełnić oczekiwania obu stron, wprowadzi-

liśmy w Useme możliwość potwierdzenia zawarcia umowy online, która w jednakowym 

stopniu zabezpiecza freelancerów i klientów korzystających z ich usług. 
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Źródło: Spółka 

2.5.5.Konkurencja 

Useme nie posiada bezpośredniej konkurencji pod kątem rozliczania usług freelancerskich 

w Polsce. Najbliższymi rywalami Useme na rynku polskim są inkubatory przedsiębiorczości 

(np. Twój Startup, AIP). 

Spółki o podobnym charakterze działalności do Useme za granicą znajdziemy na rynku 

tureckim, skandynawskim oraz łotewskim. Najbardziej zbliżona profilem działalności do 

Useme jest turecka firma Rimuut, zarejestrowana w Estonii. Jest to jednak spółka względ-

nie nowa na rynku i nie jest szeroko znana wśród freelancerów. Istnieją także rozwiązania 

lokalne o podobnych usługach na rynku skandynawskim (Frilans Finans) i łotewskim (Solar 

Staff). Wszystkie wspomniane platformy są jednak na wcześniejszym etapie rozwoju niż 

Useme. 

Za dużo większe globalne platformy z ofertami pracy dla freelancerów można uznać Free-

lancer.com czy Upwork.com. Nie są one jednak dla Useme bezpośrednią konkurencją z 

uwagi na fakt braku możliwości rozliczania zleceń z własnymi klientami. 

Przyglądając się konkretnym rynkom, na które planujemy ekspansję, nie znajdziemy na-

szej bezpośredniej konkurencji. Co prawda, na wielu z nich sam freelancing jest stosun-

kowo nowym zjawiskiem, przez co rynek usług dla wolnych strzelców dopiero się kreuje, 

jednak jego globalna wartość w 2020 roku wyniosła już 3 biliony dolarów (dane: Orbis 

Research, 2021). 
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Źródło: Spółka 

Jako jedyni zabezpieczamy pracę i pieniądze freelancerów. Do obrazu konkurencji Useme 

możemy też zaliczyć samodzielne zawieranie umów cywilnych (głównie o dzieło). W braku 

rozwiniętego systemu elektronicznych potwierdzeń, którym dysponuje Useme, wymagają 

one wielu dokumentów przesyłanych pomiędzy wykonawcą a zleceniodawcą. Dodatkowo 

zawarcie takiej umowy nakłada na zleceniodawcę odpowiedzialność za zgłoszenie umowy 

do ZUS i właściwe rozliczenie z urzędami. 

2.5.6.Rynek i jego analiza 

Wzrost wartości całego rynku freelancingu w Polsce w 2020 roku prognozowany był na 

28%, ze wzrostem do poziomu 12,16 mld zł. Aktualnie na tym rynku zachodzą duże 

zmiany, które kształtowane są zarówno przez globalne czynniki, np. przechodzenie na 

model pracy zdalnej, jak i lokalne, np. profesjonalizacja sektora (źródło). Napędzana 

zmianami demograficznymi, postępem technologicznym, a także nowym paradygmatem 

rynku pracy, gospodarka wolnych strzelców kwitnie. Freelancing staje się preferowanym 

stylem zarabiania, jak i życia dla milionów osób na świecie (źródło). Wolny strzelec w Polsce 

przestał się kojarzyć z uczącym się amatorem, który w związku z brakiem pracy w off-linie 

szuka zleceń w sieci. Freelancer to coraz częściej wysokiej klasy praktyk, który sam 

wybiera taką formę zatrudnienia, z uwagi na coraz istotniejszy dla młodych ludzi work-life 

balance (źródło). Dla 49,5% respondentów freelancing jest jedynym sposobem 

zarobkowania, podczas gdy 50,5% dorabia, czyli łączy stałe zatrudnienie z byciem wolnym 

strzelcem (źródło).  Ponad połowa (50,9%) korzysta z portali ogłoszeniowych w celu 

znalezienia zlecenia. 3/4 freelancerów wykonuje projekty jako osoba fizyczna, 

nieposiadająca osobowości prawnej. Pozostała 1/4 respondentów ma swoją firmę (źródło). 

Mniejsze koszty zatrudnienia to kluczowy argument, który skłania polskie firmy do 

korzystania z usług wolnych strzelców. Współpraca z freelancerami to także sposób na 

uzupełnienie zespołu o osoby posiadające kompetencje, których brakuje w firmie. Według 

raportu Spółki Zależnej 67 proc. przedsiębiorstw działających za granicą korzysta z usług 

freelancerów. Główny powód to chęć wprowadzenia nowych umiejętności lub 

przyspieszenia realizacji projektów (42 proc.). Jedna trzecia (35 proc.) stwierdziła, że 

https://interaktywnie.com/biznes/newsy/biznes/rynek-freelancerow-w-polsce-i-na-swiecie-charakterystyka-prognozy-stawki-zlecenia-260607
https://brief.pl/freelancing-w-polsce-i-na-swiecie-w-2020-r-raport/
https://biznes.wprost.pl/gospodarka/10378815/wolni-strzelcy-w-polsce-zarabiaja-coraz-lepiej.html
https://interaktywnie.com/biznes/newsy/biznes/rynek-freelancerow-w-polsce-i-na-swiecie-charakterystyka-prognozy-stawki-zlecenia-260607
https://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/7984530,freelancerzy-w-polsce-zarobki-stawki-za-godzine-2020-zlecenia-raport.html
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powodem korzystania z usług wolnych strzelców były korzyści finansowe. 28 proc. 

respondentów zatrudnia freelancerów w odpowiedzi na pandemię, aby zaistnieć w 

internecie i zwiększyć sprzedaż (źródło).  

Covid-19 przyczynił się do upowszechnienia pracy w modelu zdalnym, co z kolei wpłynęło 

na zmiany w codziennym funkcjonowaniu pracowników. Możliwość pracy zdalnej stanowi 

dużą wartość dla pracowników, a pracodawcy w dobie pandemii coraz częściej zmieniają 

modele swoich organizacji na częściowo lub całkowicie zdalną pracę. Stanowi to pewnego 

rodzaju rewolucję na rynku pracy. Z raportu Spółki Zależnej wynika, że koronawirus dla 

ponad połowy (51,88%) respondentów nie wpłynął ani negatywnie, ani pozytywnie na 

wysokość wyceny prac, jednak wielu respondentów uważa, że pandemia, a zwłaszcza 

lockdown gospodarki, odcisnął swoje piętno na rynku wolnych strzelców w Polsce (źródło). 

„Geek economy” rozwija się jednak w zawrotnym tempie i jest już nie tylko dorywczym 

zajęciem, ale także stałym i coraz lepiej płatnym sposobem zarobkowania. Pandemia 

Covid-19 tylko ten proces przyspieszyła. Paradoksalnie kryzys, redukcja etatów w 

przedsiębiorstwach i wstrzymanie rekrutacji jest dobrą wiadomością dla wolnych strzelców. 

Outsourcing usług czy pracy jest bowiem sposobem na optymalizację kosztów w firmach 

(źródło).  

2.6. Dane finansowe Emitenta  

2.6.1.Podstawowe dane finansowe 

 

Źródło: Spółka. Dane historyczne dotyczą Spółki Zależnej.  

Wszystkie generowane środki inwestujemy w dalszy rozwój spółki, dzięki czemu w ostatnim 

czasie wdrożyliśmy całkowicie nową odsłonę platformy Useme. Została ona przygotowana 

z myślą także o implementacji, w najbliższym czasie, rozwiązań blockchainowych i obsługę 

kryptowalut. 

Już teraz jesteśmy w trakcie przygotowań do ekspansji na nowe rynki zagraniczne. 

Szkolimy pracowników z językiem rosyjskim i testujemy kampanie reklamowe na nowych 

rynkach. Z tego powodu w latach 2019-2020 spółka zależna od Spółki odnotowała 

niewielką stratę. W tym samym czasie jednak ilość obsłużonych umów wzrosła dwukrotnie. 

Przemyślane inwestycje, zgrany zespół oraz spotęgowany przez pandemię, dynamiczny 

rozwój rynku pracy zdalnej, przekłada się na stały rozwój Useme i przynosi efekty w postaci 

https://hurtidetal.pl/article/art_id,32554-97/praca-zdalna-przyczynila-sie-do-lawinowego-wzrostu-popularnosci-freelancerow/
https://interaktywnie.com/biznes/newsy/biznes/rynek-freelancerow-w-polsce-i-na-swiecie-charakterystyka-prognozy-stawki-zlecenia-260607
https://brief.pl/freelancing-w-polsce-i-na-swiecie-w-2020-r-raport/
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wzrostu wszystkich istotnych wskaźników firmy, w tym przychód, liczbę obsłużonych 

umów, zarejestrowanych użytkowników, a w 2021 roku także zysków. 

2.6.2.Prognozy  

 

Źródło: Spółka. Prognozowane dane dotyczą wyników Grupy w ujęciu skonsolidowanym, 

tj. Emitenta łącznie ze Spółką Zależną. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia 

prognozowanych wyników finansowych. 

Prognozy bazują na danych historycznych Spółki Zależnej z poprzednich dwóch lat. Od 

niemal początku istnienia firmy śledzimy różne wskaźniki, takie jak ilość rejestracji, 

migrację czy wartość umów. Monitorujemy je na bieżąco, dlatego jesteśmy w stanie z dużą 

dokładnością określić sezonowość korzystania z naszych usług, jak i osiągalne cele. W 

przypadku ekspansji zagranicznej, w trakcie przygotowywań sprawdziliśmy również 

możliwy koszt pozyskania 1 użytkownika, który uplasował się w okolicach 30 zł. 

Pomiędzy Q1 2018 a Q2 2021 przychody kwartalnie wzrosły prawie 7-krotnie (z 2,2 mln 

do 14,3 mln zł). Przy ustalonym budżecie na działania promocyjne i znanym koszcie 

jednostkowej rejestracji, a następnie umowy, w okresie od Q1 2022 roku do Q2 2025 

prognozowany przychód wzrośnie 5-krotnie, z 18,2 mln do 92,1 mln zł. W 2025 roku, po 

3 latach od rozpoczęcia ekspansji, wpływy z zagranicy będą stanowić 50% wszystkich 

przychodów Grupy.  

Po okresie inwestycji związanych ze skalowaniem wzrostu (od 2024), Grupa będzie 

koncentrować swoją uwagę na EBIDTA, co 12 miesięcy powiększając ten wskaźnik o 

średnio 210% rocznie.  

2.6.3.Sprawozdania finansowe i śródroczne dane finansowe 

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 oraz bilans i rachunek zysków i strat Spółki za 

okres do dnia 30 czerwca 2021 roku (dane nieaudytowane) stanowią załącznik do 

Dokumentu Ofertowego. Spółka nie prowadzi jednak działalności operacyjnej, a jest ona 

realizowana przez Spółkę Zależną. W zwiazku z powyższym jednostkowe dane finansowe 

Spółki nie oddają faktycznej sytuacji Grupy. Stąd Spółka załącza do Dokumentu 
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Ofertowego sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz bilans i rachunek zysków i strat za 

okres do dnia 30 czerwca 2021 roku Spółki Zależnej (dane nieaudytowane). 

3. INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ 

WARUNKI ICH OFERTY 

3.1. Oferowane papiery wartościowe 

Przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 79.340 (słownie: 

siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) nowych akcji zwykłych na okaziciela 

serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, które 

zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 

Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d 

Rozporządzenia Prospektowego („Akcje Oferowane”). 

3.2. Podstawa prawna 

Akcje Oferowane emitowane są na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 04 października 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki, na podstawie której kapitał zakładowy 

Spółki podwyższony został do kwoty nie wyższej niż 221.736,50 zł (słownie: dwieście 

dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 50/100), tj. o kwotę nie 

niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 7.934,00 zł (słownie: siedem 

tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 

(słownie: jednej) i nie więcej niż 79.340 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta 

czterdzieści) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00.001 do nie większego niż 79.340 

(„Uchwała Emisyjna”). Treść Uchwały Emisyjnej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

Dokumentu Ofertowego. 

3.3. Cena emisyjna 

Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej została ustalona na kwotę 31,50 zł (trzydzieści 

jeden złotych 50/100). 

3.4. Uprzywilejowanie   

Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane. 

3.5. Próg emisji 

Oferta dochodzi do skutku w przypadku, gdy w jej ramach subskrybowanych zostanie co 

najmniej jedna (1) Akcja Oferowana. Mając na uwadze, że minimalny zapis może 

obejmować 10 Akcji Oferowanych, Oferta dochodzi do skutku z chwilą złożenia jednego 

zapisu. W przypadku, gdy żaden zapis na Akcje Oferowane nie zostanie złożony Oferta nie 

dojdzie do skutku, a wpłacone przez Inwestorów środki podlegać będą zwrotowi bez 

jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. 

3.6. Prawo poboru 

Na podstawie § 2 Uchwały Emisyjnej Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyłączyło 

prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Oferowanych. Treść 

powyższej uchwały zawarta jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Dokumentu Ofertowego. 
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3.7. Statut Spółki 

Statut Spółki jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:  

useme.com/pl/inwestorzy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 04 

października 2021 roku podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji Serii C oraz zmiany Statutu Spółki w związku z tym 

podwyższeniem. Zmiany te nie zostały jeszcze wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS. 

Tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany stanowi Załącznik nr 3 do 

Dokumentu Ofertowego. 

3.8. Zapisy 

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 06 października 2021 roku do dnia  

10 listopada 2021 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując  

o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie 

od dnia publikacji ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Oferowane i dłuższy 

niż 3 miesiące.  

Zapis może obejmować nie mniej niż 10 Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że w 

przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej niż 10 Akcji Oferowanych, ostatni złożony zapis 

może obejmować mniejszą liczbę Akcji Oferowanych. 

Zapis na akcje wymaga wypełnienia formularza na stronie internetowej wskazanej w 

punkcie 3.9 i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym pliku otrzymanego na wskazany przez Inwestora adres e-mail. 

W przypadku podpisania profilem zaufanym plik powinien zostać przesłany (załadowany) 

pod adresem wskazanym w wiadomości e-mail skierowanej do Inwestora. W przypadku 

podpisania zapisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym 

podpisany plik powinien zostać przesłany na adres investors@useme.com 

3.9. Podmioty biorące udział w Ofercie 

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej 

emisja.useme.com.  

3.10. Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane 

Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych 

objętych zapisem i ceny emisyjnej określonej w punkcie 3.3 powyżej, powinna być 

uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek 

bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu, w tym za pośrednictwem podmiotu 

świadczącego usługi płatnicze, wskazanego na stronie internetowej emisja.useme.com. 

Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki 

w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny. Emitent zwraca uwagę, że na 

potrzeby przydziału Akcji Oferowanych może wziąć pod uwagę kolejność wpływu wpłat na 

Akcje Oferowane na rachunek Emitenta. 

3.11. Okres związania zapisem na Akcje Oferowane 

Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu 

rejestrowego do dnia 04 kwietnia 2021 roku.  

3.12. Przydział Akcji Oferowanych 

Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka 

może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania i opłacenia zapisów, tj. wpływu środków na 
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rachunek bankowy Spółki. Zwracamy uwagę, że dokonanie płatności z wykorzystaniem 

dostawcy usług płatniczych (tzw. przelew natychmiastowy) powoduje szybsze uznanie 

rachunku bankowego Spółki. 

Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu 

zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez 

Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Spółka poinformuje 

Inwestora o liczbie przydzielonych mu Akcji Oferowanych na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez Inwestora. 

Po wpisaniu podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej Akcje 

Oferowane zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski 

Navigator S.A. 

3.13. Ograniczenia w dysponowaniu Akcjami Oferowanymi 

Zgodnie ze Statutem Spółki, zbywanie lub obciążenie Akcji Oferowanych nie będzie 

podlegać ograniczeniom. Spółka nie jest ponadto stroną jakiejkolwiek umowy, z której 

wynikałyby ograniczenia umowne, co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych. 

Wprowadzone do Statutu postanowienia dotyczące ograniczeń w zbywaniu akcji dotyczą 

wyłącznie akcji serii A.  

Ewentualne ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi mogą wynikać wyłącznie 

z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących kontroli koncentracji. 

Dodatkowo, zastosowanie znajdą obowiązki związane z uwidocznieniem transakcji 

dokonanych na Akcjach Oferowanych w rejestrze akcjonariuszy Spółki.  

3.14. Brak obowiązku udostępniania prospektu lub memorandum 

informacyjnego 

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta papierów wartościowych, w wyniku której 

zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej liczone 

według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej 

niż  100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub 

oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów 

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

niż  100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej 

wiadomości dokumentu zawierającego informację o tej ofercie. W takim przypadku nie jest 

wymagane udostępnienie prospektu lub memorandum informacyjnego.  

Łączne zakładane wpływy brutto z Oferty liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych 

wyniosą nie więcej niż 2.499.210,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt 

dziewięć tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100), to jest mniej niż równowartość 

1.000.000 euro ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski w dniu ustalenia ceny emisyjnej, tj. w dniu 04 października 2021 

roku. Jednocześnie, Spółka w okresie 12 poprzednich miesięcy nie prowadziła innych takich 

ofert publicznych akcji. Spółka zakłada, że wpływy brutto z Oferty przekroczą 

równowartość kwoty 100.000 euro. Tym samym łączne wpływy brutto na terytorium Unii 

Europejskiej, liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej ustalenia, 

stanowią nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które 

Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych akcji, dokonanych w okresie 

poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 

1.000.000 euro. 
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3.15. Zmiany i aktualizacje Dokumentu Ofertowego 

Wszelkie ewentualne zmiany lub aktualizacje do niniejszego Dokumentu Ofertowego będą 

zamieszczane w miejscu jego publikacji w formie suplementu lub komunikatu 

aktualizacyjnego.  
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4. CELE EMISJI, NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI UZYSKANE  

Z EMISJI 

Celem emisji Akcji Oferowanych jest pozyskanie środków na ekspansję zagraniczną i 

automatyzację rozliczeń, a także dalszy rozwój technologii. Grupa przeznaczy na ten cel 

środki własne oraz pozyskane w ramach Oferty. Cele emisji realizowane będą przez Spółkę 

Zależną, odpowiadającą za operacyjną działalność Grupy, o ile Spółka nie postanowi i 

zawiązaniu lokalnych spółek operacyjnych w innych krajach. 

 

Źródło: Spółka 

4.1.1.Ekspansja zagraniczna – 1 499 210 zł  

Głównym celem emisyjnym jest szeroka ekspansja zagraniczna, która pozwoli Grupie na 

pozyskanie nowych klientów oraz umocnienie pozycji na rynku międzynarodowym. Spraw-

dziliśmy rynek freelancingu i zbadaliśmy nastawienia samych zainteresowanych z wielu 

krajów, dzięki czemu stworzyliśmy konkretną listę i plan wejścia lub zwiększenia obecności 

na poszczególnych rynkach. Dzięki pozyskanym środkom z emisji Akcji Oferowanych 

chcemy zwiększyć miesięczny budżet na marketing o 100 000 zł (koszty reklamy i wzrostu 

zatrudnienia).  

Planowane daty uruchomienia działalności w poszczególnych krajach” 

Q1 2022 - Ukraina 

Q2 2022 - Rumunia 

Q3 2022 - Bałkany 

Q4 2022 - Rosja 

Q1 2023 - Litwa, Łotwa, Estonia 

Q2 2023 - Słowacja, Czechy 
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Równocześnie prowadzone będą działania sprzedażowe na rynkach Europy Zachodniej ce-

lem pozyskiwania zleceniodawców chętnych do rozliczania freelancerów z ww. krajów oraz 

ukierunkowania dalszej ekspansji. To firmy, korzystające z usług niezależnych ekspertów, 

są najbardziej zainteresowane ułatwieniami w zakresie zatrudnienia i sfinalizowania współ-

pracy.  

4.1.2.Automatyzacja rozliczeń i rozwój technologii – 1 000 000 zł  

Drugą część pozyskanych środków przeznaczona zostanie na dalszy rozwój platformy 

Useme. Środki pozyskane w ramach Oferty posłużą rozbudowie zespołu IT, co zwiększy 

sprawność i elastyczność firmy we wdrażaniu nowych rozwiązań.  

Pierwszym kierunkiem działań będzie automatyzacja rozliczeń umów, co przyspieszy ob-

sługę umów bez zwiększania zatrudnienia. Następnie zajmiemy się nowym integracjom z 

kanałami płatności (m.in. wprowadzenie rozliczeń w kryptowalutach). Chcemy też zwięk-

szyć bezpieczeństwo zawiązywania umów online przez wprowadzenie rozwiązań blockcha-

inowych.  

 

Zakładany harmonogram działań w tym obszarze: 

Q1 2022 - rozbudowa działu IT 

Q2 2022 - zakończenie prac związanych z automatyzacją procesów 

Q3 2022 - zakończenie implementacji rozwiązań umożliwiających odbiór i wysyłkę wy-

nagrodzenia w trybie 24/7 

Q4 2022 - wprowadzenie kryptowalut jako środka płatniczego w Useme 

Q1-Q2 2023 - wdrożenie rozwiązań blockchainowych na potrzeby potwierdzenia za-

warcia umowy 

 
5. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA 

5.1. Uwagi ogólne 

Inwestorzy, którzy zamierzają nabyć Akcje Oferowane, powinni mieć na uwadze ryzyka 

związane z działalnością Emitenta, w tym ryzyka właściwe dla Emitenta, specyfikę rynków, 

na których działa Emitent oraz ryzyka właściwe dla instrumentów rynku kapitałowego. 

Poniżej przedstawione zostały zarówno czynniki ryzyka charakterystyczne dla Spółki, jak i 

inne, istotne czynniki ryzyka, na które narażona jest Spółka oraz takie, które są istotne dla 

oceny Oferty.  

Zaprezentowane poniżej czynniki ryzyka wskazane zostały według najlepszej aktualnej 

wiedzy Spółki, jednak nie stanowią wyczerpującej listy wszystkich ryzyk związanych z 

działalnością Emitenta i inwestowaniem w Akcje Oferowane. Potencjalni inwestorzy, 

dokonując analizy informacji zawartych w Dokumencie Ofertowym, powinni za każdym 

razem uwzględniać wszystkie wymienione w nim czynniki ryzyka oraz ewentualne inne, 

dodatkowe, o charakterze losowym lub niezależne od Emitenta czynniki związane z 

działalnością Emitenta, akcjonariuszami, osobami zarządzającymi i nadzorującymi, 

środowiskiem ekonomicznym, w jakim Emitent prowadzi działalność, oraz z rynkiem 

kapitałowym. Kolejność, w jakiej ryzyka zostały przedstawione poniżej, nie odzwierciedla 

prawdopodobieństwa ich wystąpienia ani ich potencjalnego wpływu na działalność Spółki. 
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Strategia rozwoju Emitenta oparta jest na założeniach przyjętych zgodnie z najlepszą 

wiedzą Zarządu i przy uwzględnieniu prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji 

gospodarczej. Ze względu na fakt, że wiele elementów strategii uwzględniać musi 

okoliczności niezależne od Emitenta lub trudne do precyzyjnego przewidzenia, mimo 

dołożenia przez Zarząd należytej staranności i maksymalnego zaangażowania w realizację 

założonej strategii, należy mieć na uwadze ewentualne trudności przy realizacji jej 

wszystkich elementów, co nie może pozostawać bez wpływu na działalność, sytuację 

finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta.  

Inwestorzy zamierzający nabyć Akcje Oferowane powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko 

bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest zdecydowanie większe 

od inwestycji w obligacje skarbowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych, co związane jest m.in. z nieprzewidywalnością zmian ceny akcji, tak w 

krótkim, jak i w długim okresie.  

Ziszczenie się któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników ryzyka może potencjalnie 

mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy 

Emitenta. Należy zatem wziąć pod uwagę, że jeden lub więcej czynników ryzyka może 

spowodować utratę przez Inwestorów części lub nawet całości środków finansowych 

zainwestowanych w Akcje Oferowane. 

RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I OTOCZENIEM RYNKOWYM 

5.2. Ryzyko nieosiągnięcia przez Emitenta celów strategicznych, w tym celów 

emisji 

Strategia Emitenta została opisana w Dokumencie Ofertowym. Emitent dołoży wszelkich 

starań dla realizacji najważniejszych celów strategicznych w najbliższych latach. Niemniej 

jednak Emitent nie może zagwarantować, że wszystkie jego cele strategiczne zostaną 

osiągnięte. Przyszła pozycja Emitenta na rynku, mająca bezpośredni wpływ na przychody 

i zyski, uzależniona jest od zdolności wypracowania i wdrożenia strategii rozwoju 

skutecznej w długim horyzoncie czasowym. Ryzyko podjęcia nietrafnych decyzji 

wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji bądź niezdolność Emitenta do dostosowania się 

do zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może pogorszenie jego wyników 

finansowych. Nie można również wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym 

(np. zmiana oczekiwań klientów, zmian w przepisach prawa wpływających na działalność 

Emitenta, nasilenie konkurencji) Spółka będzie musiała dostosować lub zmienić swoje cele 

i swoją strategię.  

Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii Spółki i jej sytuację 

finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji. 

Ponadto, przyszłe przychody Grupy oraz stopień realizacji celów zakładanych przez 

Emitenta uzależnione są w znacznej mierze od poziomu zainteresowania usługami, które 

Emitent zamierza zaoferować docelowej grupie klientów. Wszelkie czynniki mogące 

wpłynąć na zainteresowanie oraz satysfakcję klientów Grupy, jak również czynniki 

skutkujące ograniczeniem lub niemożliwością prowadzenia działalności przez Grupę, w tym 

również czynniki niezależne od Emitenta, mogą mieć istotny wpływ na realizację celów 

Emitenta, w tym również tych opisanych w niniejszym dokumencie oraz w materiałach 

dotyczących oferty Akcji Oferowanych. Brak realizacji zakładanych celów rozwojowych 

może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.  

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez dokonywanie analiz sytuacji Grupy, jej 

otoczenia rynkowego oraz bieżących preferencji docelowej grupy klientów Grupy, w celu 
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podjęcia możliwie szybkiej reakcji w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk lub 

zmiany preferencji użytkowników platformy Useme. 

5.3. Ryzyko czynnika ludzkiego  

W działalność dotyczącą rozwoju Useme zaangażowane są wyspecjalizowane osoby 

zatrudnione na podstawie umów o pracę oraz umów o świadczenie usług (b2b). Czynności 

dokonywane przez te osoby w ramach pracy mogą prowadzić do powstania błędów 

spowodowanych nienależytym wykonywaniem przez nich ich obowiązków. Takie działania 

mogą mieć charakter działań zamierzonych bądź nieumyślnych i mogą one doprowadzić do 

opóźnienia w procesie aktualizacji oprogramowania platformy Useme i jej rozwoju.  

Wskazany czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, 

perspektywy rozwoju oraz wyniki Emitenta. 

5.4. Ryzyko związane z fluktuacją kadry oraz deficytem wykwalifikowanych 

pracowników na rynku 

W działalności Grupy duże znaczenie mają kompetencje oraz know-how kluczowych 

członków zespołu, w szczególności osób stanowiących kadrę zarządzającą oraz kadrę 

kierowniczą. Odejście osób z wymienionych grup lub szybka fluktuacja kadr może wiązać 

się z utratą przez Emitenta wiedzy oraz doświadczenia w zakresie profesjonalnego 

projektowania oprogramowania niezbędnego dla funkcjonowania i rozwoju platformy 

Useme. Jakość usług i tworzonych produktów uzależniona jest od doświadczenia i 

umiejętności wykonujących je współpracowników. Utrata współpracowników łączy się z 

koniecznością rekrutacji, przeszkolenia i przygotowania przez Emitenta nowych osób do 

pracy. Utrata kluczowych członków zespołu pracującego nad danym produktem może 

negatywnie wpłynąć na jakość oprogramowania platformy Useme oraz jej ocenę przez 

użytkownika końcowego, a co za tym idzie, na wyniki finansowe Grupy.  

Aktualnie rynek pracy w branży IT wciąż pozostaje rynkiem pracownika. Liczba 

odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, możliwych do pozyskania 

do pracy w zespole jest niewielka. Istotnym z punktu widzenia Emitenta problemem jest 

więc znalezienie specjalistów odpowiadających jego wymaganiom, szczególnie w 

perspektywie dynamicznego rozwoju. Istnieje ryzyko, że Grupa będzie miała czasowe 

problemy ze znalezieniem osób o kwalifikacjach i doświadczeniu wystarczających do 

współpracy z Grupą. 

Emitent zamierza czynić dalsze starania w celu ograniczenia powyższych ryzyk, m.in. 

poprzez wprowadzenie programu motywacyjnego dla członków kluczowego personelu. 

Ponadto inne przyjęte rozwiązania motywacyjne (35 godzinny tydzień pracy, elastyczne 

godziny pracy) już teraz skutkują niską fluktuacją kadry (nikt w Spółce ani w Spółce 

Zależnej nie złożył wypowiedzenia w ciągu ostatnich 3 lat).  

5.5. Ryzyko konkurencji  

Emitent nie wyklucza pojawienia się na rynku podmiot, które świadczyć będą usługi 

konkurencyjne wobec Emitenta w istotnym wymiarze. Emitent nie ma wpływu na działania 

podejmowane przez konkurentów. 

Ewentualne pojawienie się bezpośredniego konkurenta na rynku polskim lub innych, na 

których Grupa zamierza działać może mieć istotny negatywny wpływ na przyszłe wyniki 

finansowe Emitenta. 
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Emitent nieustannie śledzi działania podejmowane przez konkurencję i w sposób elastyczny 

stara się dopasować do zmian w branży. Emitent stara się nieustannie podnosić 

rozpoznawalność swojej marki. 

5.6. Nieobjęcie wszystkich Akcji Oferowanych 

W sytuacji, gdy Akcje Oferowane nie zostaną objęte w całości, Emitent będzie dysponował 

mniejszą ilością środków niż pierwotnie zakładano, co może skutkować opóźnieniem 

osiągnięcia opisanych powyżej celów emisji.  

W takim przypadku Emitent będzie w realizował cele emisji Akcji Oferowanych w 

proporcjonalnie dłuższym okresie, finansując nakłady w większym stopniu bieżącymi 

przepływami finansowymi lub finansowaniem zewnętrznym. Emitent nie wyklucza także 

poszukiwania inwestora, który obejmie znaczący pakiet akcji Emitenta. Ograniczenia w 

możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego oraz procedury z tym związane mogą 

opóźnić lub utrudnić realizację inwestycji oraz zwiększyć jej łączne koszty, a tym samym 

przełożyć się na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. 

5.7. Ryzyko związane z rozwodnieniem udziału  

Spółka nie może wykluczyć przeprowadzenia kolejnych ofert akcji w przyszłości, w tym w 

ramach programu motywacyjnego, w ramach którego członkowie kluczowego personelu 

Spółki mogą być uprawnieni do obejmowania akcji Spółki po cenie niższej od ich wartości 

rynkowej. 

Dodatkowo nowe akcje (inne, niż emitowane w ramach programu motywacyjnego) mogą 

zostać uprzywilejowane co do głosu, dywidendy lub podziału majątku Spółki w razie 

likwidacji w granicach określonych przepisami prawa, co doprowadzić do dalszego 

faktycznego rozwodnienia udziału Inwestora, odpowiednio, w zysku, ogólnej liczbie głosów 

Emitenta lub co do udziału w majątku przeznaczonym do podziału po likwidacji Spółki.   

5.8. Ryzyko pogorszenia się lub utraty płynności finansowej  

Ryzykiem, które może mieć istotny wpływ na płynność finansową Emitenta jest pojawienie 

się znacznych nieprzewidzianych dotychczas kosztów lub znaczne wydłużenie się 

harmonogramu realizacji zakładanych prac, mające negatywny wpływ na możliwość 

uzyskiwania przychodów. Nagły oraz znaczny wzrost kosztów działalność Spółki, przy 

braku jednoczesnego zapewnienia źródeł ich finansowania, może doprowadzić do braku 

możliwości terminowego regulowania wcześniej powstałych oraz bieżących zobowiązań 

Emitenta.  

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez szczegółowe opracowanie planu realizacji 

poszczególnych działań, z uwzględnieniem finansowania potrzeb w poszczególnych 

obszarach działalności Emitenta. 

5.9. Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta  

Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą 

przekraczać wartość jego majątku. Taka sytuacja może nastąpić w przypadku, gdy pomimo 

poniesienia istotnych kosztów, Spółka nie będzie generować zakładanych przychodów. W 

takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość Emitenta. W przypadku ogłoszenia 

upadłości Emitenta, jego wierzyciele będą zaspokajani w kolejności wskazanej w 

przepisach prawa upadłościowego. Pomimo niewypłacalności Emitenta, wniosek o 

ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie upadłościowe może zostać 

umorzone z braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. W razie 
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niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego zobowiązania mogą 

również podlegać restrukturyzacji na mocy przepisów prawa restrukturyzacyjnego. W 

przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta akcjonariusze mogą 

nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub nie odzyskać ich wcale, a zbycie 

Akcji Oferowanych może być utrudnione albo niemożliwe. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego nie ma podstaw do ziszczenia 

się tego ryzyka w odniesieniu do Spółki.  

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA 

5.10. Ryzyko związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na działalność i 

otoczenie Emitenta 

Wprowadzony stan epidemii w Polsce, a także aktualna sytuacja związana z pandemią 

wirusa SARS-CoV-2 ma wpływ na wiele obszarów gospodarczych, a także na wyniki 

finansowe podmiotów działających w obszarach wielu branż z uwagi na wprowadzone liczne 

ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. 

Działalność Emitenta, ze względu na skupienie na kanale elektronicznym, jest w relatywnie 

niskim stopniu podatna na ograniczenia wprowadzane w zwiazku z pandemią 

koronawirusa, które powodują istotny wzrost zainteresowania pracą zdalną i świadczeniem 

usług lub realizacją dzieł na odległość.  

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i sposobie ich 

interpretacji związane ze stanem epidemii oraz dokłada najwyższej staranności, aby 

dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię oraz plan realizacji projektu 

opisanego w niniejszym dokumencie do aktualnej sytuacji ekonomicznej i epidemicznej w 

Polsce i na świecie.  

5.11. Ryzyko walutowe 

W ramach poszerzenia działalności o rynki zagraniczne Emitent będzie osiągać część 

przychodów oraz ponosić część kosztów w walutach obcych, w stopniu powodującym brak 

dopasowania płatności i przychodów w danej walucie. Powstaje więc ryzyko związane ze 

zmianą kursów walutowych, które może mieć negatywny wpływ na przyszłe wyniki 

finansowe Emitenta.  

Do daty Dokumentu Ofertowego Zarząd Spółki nie stosował mechanizmów ograniczających 

ryzyka walutowe. 

5.12. Ryzyko związane z zawieranymi przez Emitenta umowami 

cywilnoprawnymi w kontekście praw autorskich 

Spółka, nawiązując współpracę z poszczególnymi członkami zespołu realizuje prace w 

większości w oparciu o umowy o pracę i umowy o świadczenie usług (b2b). Zawierane 

przez Spółkę umowy posiadają odpowiednie klauzule dotyczące nie tylko sposobu realizacji 

ich przedmiotu, ale również przeniesienia autorskich praw majątkowych do wykonywanych 

utworów na Spółkę. 

Mając jednak na uwadze złożony charakter oprogramowania platformy Useme jako 

przedmiotów ochrony prawno-autorskiej, a także zmienność interpretacji przepisów prawa 

nie można wykluczyć ryzyka występowania przeciwko Spółce z roszczeniami związanymi z 

prawami autorskimi. W celu ograniczenia powyższego ryzyka Emitent dokonuje okresowej 

weryfikacji stosowanych postanowień w zakresie przeniesienia praw własności 

intelektualnej w celu dostosowania do aktualnie obowiązującej treści przepisów prawa i ich 

interpretacji. 
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5.13. Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej 

Niektóre funkcjonalności platformy Useme mogą wykazywać pewne podobieństwa w 

stosunku do oprogramowania podmiotów konkurencyjnych. Taka sytuacja może prowadzić 

do zarzutów ze strony konkurencji dotyczących naruszenia praw własności przemysłowej, 

naruszenia praw autorskich lub dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji i wszczęcia 

postępowań w tym zakresie. Z drugiej strony, istnieje ryzyko wytwarzania przez 

konkurencję oprogramowania podobnego do platformy Useme. 

Na rynku krajowym obowiązują przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Przedmiotem prawa autorskiego na gruncie tej ustawy 

jest utwór, rozumiany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym 

charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i 

sposobu wyrażenia. Definicja utworu jest więc spełniona w odniesieniu do oprogramowania 

platformy Useme, w konsekwencji czego Spółka Zależna jest podmiotem posiadającym 

prawa autorskiego do tego oprogramowania. Na gruncie prawa polskiego przysługiwać jej 

więc będą środki prawne przewidziane do ochrony praw autorskich oraz zapobiegania ich 

naruszeniom. Istnieje jednak ryzyko, że analogiczna ochrona nie jest zapewniona twórcom 

w ustawodawstwach innych krajów, w których oferowane są lub będą usługi Grupy. W 

szczególności, twórcy mogą nie być uważani w niektórych zagranicznych systemach prawa 

za podmioty praw autorskich. W związku z powyższym, możliwe jest długotrwałe 

utrzymywanie się stanu naruszeń praw autorskich Grupy, wpływające na jego działalność 

operacyjną i wyniki finansowe.  

Grupa wskazuje, że jest w posiadaniu pełni praw autorskich do oprogramowania platformy 

Useme, a na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego nie jest stroną żadnego sporu w 

zakresie praw autorskich ani nie została poinformowana o jakichkolwiek zarzutach strony 

trzeciej w tym zakresie. 

5.14. Ryzyko podlegania umów prawu obcemu 

W ramach swojej działalności, prowadząc działania związane z ekspansją zagraniczną, 

Spółka zawierać będzie umowy z podmiotami zagranicznymi, co wiąże się często 

z podleganiem określonej umowy obcemu prawu i jurysdykcji sądów państw trzecich. 

Istnieje zatem ryzyko powstania pomiędzy Spółką a jej kontrahentem sporu, dla którego 

prawem właściwym będzie prawo państwa innego, niż Polska lub sądem właściwym do 

rozpoznania sprawy będzie sąd państwa trzeciego. Dodatkowo, umowy z klientami Spółki 

mogą podlegać różnym regułom w zakresie opodatkowania i oskładkowania, w tym w 

zakresie obowiązków płatników tych danin. 

Wystąpienie powyższych zdarzeń może spowodować powstanie po stronie Spółki istotnych 

kosztów związanych z występowaniem lub obroną przed roszczeniami kierowanymi 

przeciwko Spółce. 

5.15. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Wyniki finansowe Emitenta będą uzależnione od globalnej koniunktury i sytuacji 

makroekonomicznej na rynkach, na których oferowane będą usługi Spółki, a w 

szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia 

i wysokości deficytu budżetowego. Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej na 

poszczególnych rynkach mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta 

działalności gospodarczej oraz mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez 

Emitenta. Emitent zwraca uwagę, że negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej 

mogą odbić się na prognozowanych przychodach Spółki.  
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Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację 

gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię oraz plan 

działalności Spółki. 

5.16. Ryzyko zmian regulacji prawnych 

Działalność Emitenta podlega wielu regulacjom prawnym, w szczególności przepisom z 

zakresu prawa spółek oraz z dokonywaniem rozliczeń umów cywilnoprawnych. Zmiany 

przepisów prawa lub jego interpretacji mogą stanowić znaczące zagrożenie dla działalności 

Emitenta. Nowelizacje przepisów prawa, wprowadzanie nowych regulacji oraz ich 

niejednolita interpretacja mogą znacząco wpłynąć na poziom ryzyka prowadzenia 

działalności przez Spółkę w Polsce, w tym znacząco ograniczyć możliwość działania 

Emitenta na tym rynku.  

Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, w 

tym na zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej, a 

tym samym spadek wartości aktywów i przychodów Emitenta.  Szczególnie wrażliwe dla 

Emitenta są ewentualne istotne obciążenia w zakresie pobierania i odprowadzania płatności 

publicznoprawnych, a także stosownego raportowania w ich zakresie. Ewentualne zmiany 

mogą powodować ograniczenie w możliwości oferowania poszczególnych usług danym 

kategoriom odbiorców, a docelowo, mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe 

osiągane przez Emitenta. 

W celu minimalizacji wskazanego ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany w 

przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji, w tym również na poziomie prac 

sejmowych, jak również orzecznictwo dotyczące branży będącej obszarem działań 

Emitenta. Emitent dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z odpowiednim 

wyprzedzeniem strategię Emitenta do występujących zmian. 

5.17. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego  

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką 

częstotliwością zmian. Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może 

powodować sytuację odmiennej ich interpretacji przez Spółkę i organy skarbowe. W 

przypadku zaistnienia takiej sytuacji organy skarbowe mogą nałożyć na Spółkę karę 

finansową, która może mieć istotny negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. Ponadto, 

organy skarbowe mają możliwość weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych 

określających wysokość zobowiązania podatkowego w ciągu pięcioletniego okresu od końca 

roku, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez organy 

podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez 

Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny 

wpływ na sytuację finansową Spółki.  

Istnieje ponadto ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost 

efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników 

finansowych Emitenta. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności 

polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w 

państwach należących do Unii Europejskiej. Spółka nie może wykluczyć zmian w przepisach 

podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta. 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI OFEROWANYMI 

5.18. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane 
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Inwestowanie w akcje na rynku kapitałowym jest obarczone istotnie wyższym ryzykiem, 

niż to związane z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w 

funduszach inwestycyjnych, m.in. ze względu na potencjalnie ograniczoną płynność akcji 

oraz trudną do przewidzenia zmienność wartości akcji zarówno w krótkim, jak i długim 

terminie.  

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, inwestor 

powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki oraz 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 Dokumencie Ofertowym czynniki mogą wpływać na 

działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z 

działalnością Emitenta może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję 

rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.  

5.19. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje Oferowane 

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje Oferowane powinien ustalić, czy inwestycja 

jest dla niego odpowiednią w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy 

potencjalny inwestor powinien: (i) posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do 

dokonania właściwej oceny Akcji Oferowanych oraz korzyści i ryzyka związane z 

inwestowaniem w akcje; (ii) posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi 

analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej, 

inwestycji w Akcje Oferowane oraz wpływu inwestycji na jego ogólny portfel inwestycyjny; 

(iii) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich 

rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje Oferowane; (iv) w pełni rozumieć 

warunki Oferty oraz posiadać znajomość rynków finansowych; (v) posiadać umiejętność 

oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy 

rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które 

mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka.  

5.20. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku 

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

przez niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków 

wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i 

odszkodowań.  

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji nie dojdzie do skutku, 

jeżeli: 

1) nie zostanie subskrybowana co najmniej jedna Akcja Oferowana albo 

2) Emitent nie dokona przydziału subskrybowanych Akcji Oferowanych, albo 

3) nastąpią inne przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające zamknięcie emisji 

Akcji Oferowanych. 

W przypadku wystąpienia ww. sytuacji może dojść do zamrożenia środków finansowych na 

pewien czas i utraty potencjalnych korzyści przez Inwestorów – wpłacone kwoty na Akcje 

Oferowane zostaną zwrócone bez żadnych odsetek i odszkodowań. 

5.21. Ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od Oferty 
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Zarząd Emitenta może podjąć decyzję o zawieszeniu lub odwołaniu Oferty po jej 

rozpoczęciu. Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje, Emitent może podjąć 

decyzję o zawieszeniu albo odstąpieniu od Oferty bez podawania przyczyn. Po rozpoczęciu 

przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo odwołaniu Oferty, 

gdy zaistnieją przesłanki, które w jego opinii wskazywać będą na zasadność zawieszenia 

Oferty lub jej odwołania. 

Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta to informacja o zawieszeniu Oferty 

zostanie przekazana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, co niniejszy Dokument 

Ofertowy. 

Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu 

przydziału Akcji Oferowanych. 

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania 

nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej 

wiadomości w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem, że jeżeli zawieszenie Oferty 

nastąpiło po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, nowe terminy nie mogą być dłuższe, niż 

trzy miesiące od dnia otwarcia publicznej subskrypcji. 

Informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości w 

trybie, w jakim został opublikowany Dokument Ofertowy. 

W przypadku wycofania Oferty Akcji Oferowanych w trakcie trwania subskrypcji, 

inwestorzy przestają być związani złożonymi zapisami na Akcje Oferowane, a środki 

pieniężne przekazane tytułem wpłaty na Akcje Oferowane podlegają zwrotowi. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia, odwołania lub zawieszenia przez Emitenta 

Oferty, czego konsekwencją byłby brak możliwości nabycia przez inwestorów Akcji 

Oferowanych, mimo zaangażowania czasu i środków w podjęcie decyzji inwestycyjnej, 

Inwestorzy będą narażeni na potencjalne zamrożenie na pewien czas środków wpłaconych 

na nabycie Akcji Oferowanych. 

5.22. Ryzyko zmiany harmonogramu Oferty lub możliwości wystąpienia 

nieprzewidzianych opóźnień w jego realizacji 

Nie można wykluczyć, że harmonogram Oferty ulegnie zmianie. Emitent może podjąć 

decyzję o zmianie terminów Oferty, w tym wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania 

zapisów, przy czym skrócenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko w 

przypadku subskrybowania wszystkich Akcji Oferowanych. 

W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane informacja ta zostanie 

podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument 

Ofertowy. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia 

terminów przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych 

złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty. Termin 

ten, stosownie do 438 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie może być dłuższy niż trzy 

miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku wydłużenia terminów zapisów do 

publicznej wiadomości zostanie podana stosowna informacja w sposób w jaki zostało 

opublikowany niniejszy Dokument Ofertowy. 

5.23. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane  

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na 

Akcje Oferowane ponosi osoba składająca zapis. 
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Niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane w określonym terminie oraz na warunkach 

określonych w Dokumencie Ofertowym skutkuje nieważnością zapisu. 

5.24. Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy 

Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników. Nie ma gwarancji, że w danym roku Spółka 

będzie w stanie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Wypłata dywidendy oraz jej 

wysokość będzie zależeć w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej 

Spółki, potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań związanych z bieżącą 

działalnością Spółki i jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach, w tym związanych z 

ewentualnymi przyszłymi inwestycjami dotyczącymi działalności Spółki i jej rozwoju. 

Kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o 

przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku na wypłatę dywidendy. Istnieje ryzyko, 

że Zarząd nie przedstawi Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie wypłaty 

dywidendy lub ryzyko, że Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o jej wypłacie 

niezależnie od rekomendacji Zarządu. Akcjonariusze Akcji Oferowanych nie będą posiadać 

większości umożliwiającej podjęcie uchwały w tym przedmiocie. W przypadku niepodjęcia 

uchwały o wypłacie dywidendy inwestorom nie będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę 

udziału w zysku Emitenta. 

5.25. Ryzyko związane z niezarejestrowaniem przez sąd podwyższenia kapitału 

zakładowego 

Inwestorzy powinni być świadomi istnienia ryzyka niedokonania przez sąd rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Oferowanych. Emitent 

dołoży należytej staranności w zakresie sporządzenia i złożenia do sądu stosownego 

wniosku we właściwym terminie. Jednakże nie można wykluczyć niepodjęcia przez sąd 

postanowienia w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału. W takim przypadku 

Emitent zwróci osobom, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane kwotę równą 

wartości wpłaty na poczet objęcia Akcji Oferowanych jednak bez żadnych odsetek i 

odszkodowań. 

5.26. Ryzyko związane ze sformalizowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta 

Uprawnione osoby mogą skorzystać z uprawienia do wytoczenia powództwa przeciwko 

Spółce o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały 

Emisyjnej w razie przekonania, że Uchwała Emisyjna narusza dobre obyczaje, godzi w 

interes Spółki lub krzywdzi akcjonariuszy albo że Uchwała Emisyjna jest sprzeczna z ustawą 

lub Statutem Spółki. Na dzień sporządzania Dokumentu Ofertowego, Zarząd Emitenta nie 

ma wiedzy o tym, by takie postępowanie zostało wszczęte lub żeby miało zostać wszczęte. 

Ryzyko to ma charakter częściowo niezależny od Emitenta, dlatego nie można go całkowicie 

wykluczyć.  

Nie można wykluczyć, że sąd rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów, 

zakwestionuje Uchwałę Emisyjną bądź prawidłowość przeprowadzonego procesu 

subskrypcji i akcji promocyjnej, co może skutkować oddaleniem wniosku o rejestracje 

podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji 

Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

5.27. Ryzyko sankcji w związku z Ofertą 
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Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku  

z ofertą publiczną dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie,  

w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego 

naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo  

w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa poniżej, KNF może: 

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo przerwanie jej 

przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

2) zakazać rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub 

3) opublikować na koszt Emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem 

działaniu w związku z Ofertą lub subskrypcją. 

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą lub subskrypcją 

dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie lub subskrypcji  

w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego jest niewielka, KNF może wydać 

zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia Emitent lub 

oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerywa 

jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne 

do usunięcia tych naruszeń. 

W związku z daną ofertą publiczną lub subskrypcją KNF może wielokrotnie zastosować 

środki przewidziane powyżej. 

W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 powyżej albo naruszenia 

zakazu wskazanego w pkt 2 KNF może - na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie - 

nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł. 

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

art. 16 także w przypadku, gdy: 

1) oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych, dokonywane na 

podstawie tej Oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; 

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

bytu prawnego Emitenta; 

3) działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów 

prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów 

wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do 

ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub 

4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa,  

i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za 

nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. 

Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 18 

Ustawy o Ofercie komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się - zgodnie z art. 18a ust. 3 

na stronie internetowej KNF. 

5.28. Ryzyko sankcji związanych z reklamą oferty 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust. 

2-4 rozporządzenia Prospektowego przez Emitenta, Oferującego, podmiot, o którym mowa 
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w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, lub inne podmioty działające w ich imieniu lub na ich 

zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej 

prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując 

nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, lub 

2) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w 

szczególności w przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie 

zostały usunięte w terminie określonym w pkt 1, lub 

3) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 

11a ust. 2, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, 

wskazując naruszenia prawa. 

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, KNF może 

wielokrotnie zastosować środki przewidziane powyżej. 

5.29. Inne ryzyka związane z tzw. crowdfundingiem udziałowym 

Akcja promocyjna dotycząca Oferty odbywa się w ramach tzw. crowdfundingu udziałowego 

(ang. equity crowdfunding). Poza regulacjami dotyczącymi publicznej oferty papierów 

wartościowych, crowdfunding udziałowy nie został kompleksowo uregulowany prawnie. 

Tym samym istnieje ryzyko związane z pojawieniem się nowych przepisów, które mogą 

utrudnić lub uniemożliwić zakończenie Oferty, co może przesądzić o niedojściu Oferty do 

skutku. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem objęcia 

Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

Negatywny wpływ na Ofertę może również mieć zmiana interpretacji przepisów prawa 

dotyczących Oferty. Zmianie ulec mogą także stanowiska, opinie lub zalecenia organów 

publicznych, w tym organów nadzoru, dotyczące sposobu prowadzenia Oferty i jej 

promocji.  

5.30. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych 

Akcje Oferowane nie są obecnie przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu lub o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym. Ograniczona płynność Akcji Oferowanych może w szczególności wypłynąć 

na możliwą do uzyskania cenę sprzedaży Akcji Oferowanych, która może być istotnie niższa 

od ceny, po której zostały nabyte. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych wiąże 

się również z brakiem łatwo dostępnych instrumentów umożliwiających obrót Akcjami 

Oferowanymi. Oznacza to, że sprzedaż Akcji Oferowanych może wiązać się z koniecznością 

samodzielnego poszukiwania przez Inwestora nabywcy Akcji Oferowanych. 

5.31. Ryzyko związane z brakiem gwarancji zysku  

Finansowanie udziałowe, w tym poprzez objęcie Akcji Oferowanych nie może być 

utożsamiane z produktem oszczędnościowym gwarantującym pewny zysk. Zainwestowane 

środki nie są objęte żadnymi gwarancjami. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych 

wyników finansowych ani konkretnej ceny akcji w przyszłości, ani wypłaty dywidendy w 

przyszłości, ani wpłaty konkretnej kwoty z majątku zlikwidowanej Spółki. W przypadku 

niepowodzenie projektu realizowanego przez Spółkę lub w przypadku braku możliwości 

likwidacji Spółki Inwestor może utracić całość lub część zainwestowanych środków. 

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

inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą uwzględniającą różne czynniki 
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ryzyka oraz okoliczności, w tym również te ryzyka nie wymienione w niniejszym 

Dokumencie Ofertowym.  
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2) Treść Uchwały Emisyjnej;  

3) Statut Spółki;  

4) Sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie finansowe Spółki Zależnej za 2020 

rok (nieaudytowane)  

5) Bilans i rachunek zysków i strat Spółki i Spółki Zależnej za okres do dnia 30 

czerwca 2021 (nieaudytowane) 

 

  



Strona 34 z 90 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z 

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – TREŚĆ UCHWAŁY EMISYJNEJ
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – STATUT SPÓŁKI W TREŚCI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ZMIANY PRZYJĘTE 

UCHWAŁAMI NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 

2021 ROKU 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 
  

ROZDZIAŁ I 
FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA 

§ 1. 

1. Firma Spółki brzmi: USEME Spółka Akcyjna. --------------------------- 

2. Spółka może używać skróconej nazwy USEME S.A., a także wyróżniają-

cego ją znaku graficznego.  ------------------------------------- 
§ 2. 

Siedzibą Spółki jest Wrocław. --------------------------------------------------- 
§ 3. 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  ------------------------------------- 
 

ROZDZIAŁ II 
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

§ 4. 

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD) jest: -------------------------------------------------------- 

1) Działalność holdingów finansowych, 64.20.Z, ----------------------- 
2) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów                      z 

wyłączeniem holdingów finansowych, 72.10.Z, -------------------- 
3) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów go-

spodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, 46.15.Z, -----
--------------------------------------------------------------- 

4) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, 
odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, 

46.16.Z, ---------------------------------------------------- 
5)  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i 

wyrobów tytoniowych, 46.17.Z, ---------------------------- 

6)  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego ro-
dzaju, 46.19.Z,------------------------------------------------ 

7)  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 
lub Internet, 47.91.Z, --------------------------------------  

8)  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, stra-

ganami i targowiskami, 47.99.Z, ---------------------------------- 
9)  Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering), 56.21.Z, -------------------------------------- 

10) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.29.Z,---  
11) Przygotowywanie i podawanie napojów, 56.30.Z, -------------- 

12)  Wydawanie książek, 58.11.Z, ------------------------------------ 
13) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 

58.12.Z,------------------------------------------------- 

14)  Wydawanie gazet, 58.13.Z, ---------------------------------------  
15) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 58.14.Z, -- 
16)  Pozostała działalność wydawnicza, 58.19.Z, ------------------- 
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17) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 

58.21.Z,--------------------------------------------------------------------- 
18) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 

58.29.Z,----------------------------------------------- 
19) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo            i 

programów telewizyjnych, 59.11.Z, ---------------------------------- 

20) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wi-
deo i programami telewizyjnymi, 59.12.Z,----------- 

21) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo             i 

programów telewizyjnych, 59.13.Z,----------------------------------- 
22)  Działalność związana z projekcją filmów, 59.14.Z,------------ 

23)  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
59.20.Z, -------------------------------------------------------------------- 

24)  Działalność związana z oprogramowaniem, 62.01.Z, -------- 

25)  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 
62.02.Z, -------------------------------------------------------------------- 

26) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycz-
nymi, 62.03.Z,----------------------------------------------- 

27)  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informa-

tycznych i komputerowych, 62.09.Z,------------------------- 
28) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (ho-

sting) i podobna działalność, 63.11.Z,------------------------------ 

29)  Działalność portali internetowych, 63.12.Z,-------------------- 
30)  Działalność agencji informacyjnych, 63.91.Z, ----------------- 

31)  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie in-
dziej niesklasyfikowana, 63.99.Z, ----------------------------------- 

32) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nieskla-

syfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 
64.99.Z,--------------------------------------------------- 

33) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 66.22.Z,-----
---------------------------------------------------------------- 

34) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia                  i 

fundusze emerytalne, 66.29.Z,---------------------------------------- 
35)  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 68.10.Z,-

-------------------------------------------------------------------- 

36)  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierża-
wionymi, 68.20.Z, ------------------------------------------------ 

37)  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 68.31.Z, -------- 
38)  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 

68.32.Z,--------------------------------------------------------------------- 

39) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 
69.20.Z,--------------------------------------------------------------------- 

40)  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 

70.21.Z,--------------------------------------------------------------------- 
41)  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospo-

darczej i zarządzania, 70.22.Z,----------------------------------- 
42) Działalność w zakresie architektury, 71.11.Z,------------------ 
43) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo tech-

niczne, 71.12.Z,------------------------------------------------------ 
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44)  Działalność agencji reklamowych, 73.11.Z, ------------------- 

45) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 
radio i telewizji, 73.12.A,-------------------------------- 

46) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe              w 
mediach drukowanych, 73.12.B,------------------------------------- 

47)  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe              w 

mediach elektronicznych (Internet), 73.12.C,----------------------  
48) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe             w 

pozostałych mediach, 73.12.D,--------------------------------------- 

49)  Badanie rynku i opinii publicznej, 73.20.Z, ------------------- 
50) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 74.10.Z,-

-------------------------------------------------------------------- 
51) Działalność fotograficzna, 74.20.Z,------------------------------- 
52) Działalność związana z tłumaczeniami, 74.30.Z,--------------- 

53) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 
indziej niesklasyfikowana, 74.90.Z,----------------------------- 

54) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 
77.11.Z,--------------------------------------------------------------------- 

55) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli, 77.12.Z,---------------- 
56) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego                      i 

sportowego, 77.21.Z,---------------------------------------------------- 

57) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp., 77.22.Z,------ 
58) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobi-

stego i domowego, 77.29.Z,---------------------------------------- 
59) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając 

komputery, 77.33.Z,------------------------------------------ 

60) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, 77.39.Z,-- 

61) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wy-
łączeniem prac chronionych prawem autorskim, 77.40.Z,--- 

62)  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy                    i 

pozyskiwaniem pracowników, 78.10.Z,------------------------------ 
63) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 

78.30.Z,--------------------------------------------------- 

64)  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie in-
dziej niesklasyfikowana, 79.90.C,------------------------------------ 

65) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysło-
wych, 81.21.Z,------------------------------------------------- 

66) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 

81.22.Z,------------------------------------------------- 
67) Pozostałe sprzątanie, 81.29.Z,------------------------------------- 
68)  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów 

zieleni, 81.30.Z,-------------------------------------------------  
69) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 

82.11.Z,------------------------------------------------------------- 
70) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów              i 

pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie 

biura, 82.19.Z,--------------------------------------------- 
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71) Działalność centrów telefonicznych (call center), 82.20.Z,---- 

72)  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 82.99.Z, ------------------ 

73) Nauka języków obcych, 85.59.A,---------------------------------- 
74) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfiko-

wane, 85.59.B,--------------------------------------------- 

75) Działalność wspomagająca edukację, 85.60.Z,----------------- 
76) Artystyczna i literacka działalność twórcza, 90.03.Z,---------- 
77)  Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 

95.11.Z,--------------------------------------------------- 
78) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, 95.12.Z,-

------------------------------------------------------------------- 
79) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego 

użytku, 95.21.Z,----------------------------------------- 

80) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz 
sprzętu użytku domowego i ogrodniczego, 95.22.Z,------------ 

81) Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych, 95.23.Z,------------- 
82) Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego, 95.24.Z,-

-------------------------------------------------------------------- 

83) Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii, 95.25.Z,---------- 
84) Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego                   i 

domowego, 95.29.Z,----------------------------------------------------- 

85) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, 
96.04.Z.--------------------------------------------------------- 

2. Działalność, dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub 
pozwolenie, podjęta zostanie po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub 
pozwolenia.--------------------------------------------------- 

§ 5 
1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospoli-

tej Polskiej, jak poza jej granicami.------------------------- 
2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa 

i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa 

handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spół-
dzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w 
formach prawnie dopuszczalnych.-------------------------------- 

3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają 
wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 kodeksu spółek handlowych, o 

ile zostaną powzięte większością 70% w obecności osób reprezentujących 
co najmniej połowę kapitału zakładowego. --- 

 

ROZDZIAŁ III 
KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI 

§ 6. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 213.247,- zł (dwieście trzynaście tysięcy 
dwieście czterdzieści siedem złotych) i dzieli się na:------------- 

1) 1.705.976 (jeden milion siedemset pięć tysięcy dziewięćset 
siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A  o 
numerach od 0000001 do 1.705.976, o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda,------------------------------------------- 
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2) 426.494  (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta 

dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii B o numerach od 
000001 do 426494, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda.--------------------------------------------------------------- 
2. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A i serii B został pokryty w 

całości przed zarejestrowaniem Spółki.------------------------ 

3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą jedną 
akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.- 

4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej, na każdą akcję przypada je-

den głos na Walnym Zgromadzeniu.-------------------------- 
§ 7. 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia 
w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominal-
nej dotychczasowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady nie-

pieniężne.---------------------------- 
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na 

ten cel środków Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale 
rezerwowym.-------------------------------------- 

§ 8. 

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze.-- 
2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadze-

nia, a regulaminy ich wykorzystania uchwala Zarząd.----- 
§ 9. 

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku 

podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 
42.649,40 zł (czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści dziewięć 
złotych), poprzez emisję nie więcej niż 426.494 (czterysta dwadzieścia sześć 

tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, 
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał 

Docelowy”), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.-------------- 
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie 

jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego            w 

granicach Kapitału Docelowego.------------------------------------------ 
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego             w 

ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres trzech lat od dnia 

wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego. ----------------------------------------------------------- 

4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w 
zamian za wkłady pieniężne.------------------------------ 

5. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali 

Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego              w ramach 
niniejszego upoważnienia. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady 
Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.--------- 

6. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w emitowanych             w 

ramach podwyższenia kapitału zakładowego granicach kapitału 
docelowego.--------------------------------------------------------------------- 
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7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego            nie 

mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być            z nimi 
związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.------------------- 

8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje 
uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.------ 

9.  Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych                   z 

podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, 
chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek 
handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd 

Spółki jest umocowany do:--- 
1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji, --------------------------- 
2) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych                 i 

prawnych w celu dematerializacji akcji oraz zawierania umów         z 

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji 
z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,  

3) złożenia akcji do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną lub 
zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z firmą 
inwestycyjną, --------------------------------------------------------------- 

4) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych                 i 
prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu 
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub 
dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu         na rynku 

regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa, ----------------------------- 

5) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału 

zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia 
oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431       § 7 kodeksu 

spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, 
a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.------------- 

10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia 

udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego 
Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.----- 

 

ROZDZIAŁ IV 
AKCJE 

§ 10. 

1. Akcje są zbywalne.------------------------------------------------------------- 
2. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.----------------------- 

3. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne          na 
akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.--- 

4. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą          ich 

dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
o obrocie instrumentami finansowymi.----------------------- 

5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może zostać dokonana na 
pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie 
uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 

14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego 



Strona 49 z 90 

żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę 

akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich nu-
merów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku 

obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Sta-
tutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje 
imienne jest niedopuszczalna.------------------------------------ 

§ 11. 

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) 
na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w ni-

niejszym Statucie. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadze-
nia.------------------------------------------------------- 

2. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:--
--------------------------------------------------------------------- 
1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd 

Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między 
innymi liczbę i rodzaj akcji, które będą podlegały nabyciu celem umo-

rzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wyna-
grodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub spo-
sób jego określenia bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodze-

nia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie 
dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący 
sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji, -------------------  

2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobro-
wolnemu, -------------------------------------------------------------  

3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji na-
bytych celem umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpo-
wiedniej zmianie statutu Spółki, --------------------------------- 

4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasa-
dach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych. ----------

------------------------------------------------------ 

 
ROZDZIAŁ V 

AKCJONARIUSZE 

§ 12. 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozda-

niu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przezna-
czony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgro-

madzenie może jednakże zadecydować  o innym podziale zysku, w szcze-
gólności przeznaczając go, w całości lub w części, na kapitał zapasowy lub 
kapitały rezerwowe albo na inne cele określone uchwałą Walnego Zgroma-

dzenia.--------------- 
2. Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku          do 

wypłaty akcjonariuszom, dzień, według którego ustalona zostanie lista ak-

cjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przy-
padku, gdy data taka nie zostanie określona  w uchwale Walnego Zgroma-

dzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym 
przysługiwały akcje Spółki  w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku.----
---------------------------- 

3. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, zwyczajne Walne 
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Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. 

Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcze-
śniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. 

Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych 
trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. --------------------------------------
--------------------- 

4. Na warunkach i w granicach określonych przepisami kodeksu spółek han-
dlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty 
akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 

roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na 
wypłatę.-------------------------------------------- 

 
ROZDZIAŁ VI 

WŁADZE SPÓŁKI 

§ 13. 
Władzami Spółki są: --------------------------------------------------------------- 

1) Zarząd, ----------------------------------------------------------------------- 
2) Rada Nadzorcza, ------------------------------------------------------------ 
3) Walne Zgromadzenie.------------------------------------------------------- 

 
ZARZĄD 

§ 14. 

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.------ 
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki,            z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 poniżej.-------------------------- 
3. Akcjonariuszowi Przemysławowi Głośnemu przysługuje prawo powoływa-

nia i odwoływania jednego członka Zarządu i powierzenia mu funkcji Pre-

zesa Zarządu, tak długo jak jest akcjonariuszem posiadającym akcje 
Spółki reprezentujące co najmniej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu.---------------------------------- 
4. Tak długo jak panu Przemysławowi Głośnemu przysługuje uprawnienie 

określone w ust. 3 powyżej, Członek Zarządu powoływany zgodnie z ust. 3 

może być odwołany jedynie przez niego. 
5. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani na kadencję trwającą 5 (pięć) 

lat. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje. ------ 

6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w 
czynnościach przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 

powyżej. ---------------------------- 
7. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe   za ostatni pełny 

rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu 
wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu 
Zarządu.------------------------- 

8. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje 
Spółkę w sądzie i poza sądem. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie 

sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady 
Nadzorczej.---------------------------------------- 

9. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie 

o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z 
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pełnioną przez nich funkcją lub o potencjalnej możliwości powstania ta-

kiego konfliktu w przyszłości.------------------ 
10. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regula-

min Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. Re-
gulamin Zarządu określa m.in. zasady wynagradzania Członków Zarządu.  

11. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porzą-

dek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów 
oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpi-
sują obecni członkowie Zarządu. ------------- 

12. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały mogą 
być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o 

posiedzeniu Zarządu.-------------------------------------- 

13. Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym. Zarząd 
Spółki może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośred-

niego komunikowania się na odległość,                   w szczególności za 
pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w 

powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu 
zostali powiadomieni               o treści projektu uchwały.--------------------- 

14. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń          w 

imieniu Spółki upoważnieni są: ------------------------------------------a) Pre-
zes Zarządu jednoosobowo w każdej sprawie lub ----------------b) w zakresie 
praw i obowiązków majątkowych nieprzekraczających kwoty 50.000,- zł 

(pięćdziesiąt tysięcy złotych) dwóch innych Członków Zarządu działających 
łącznie lub jeden inny, niż Prezes Zarządu członek Zarządu działający łącz-

nie z prokurentem. ---------- 
RADA NADZORCZA 

§ 15. 
1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków. 

Jeśli Spółka jest Spółką publiczną w skład Rady Nadzorczej wchodzi co 

najmniej 5 (słownie: pięciu) członków).              W przypadku złożenia 
żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie        art. 385 § 3-9 kodeksu spółek 
handlowych, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków.  

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie więk-
szością co najmniej 70% głosów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-5 i 9-
11 poniżej. -------------------------------------------------------- 

3. Akcjonariuszowi Piotrowi Krawcowi oraz akcjonariuszowi Marzenie Per-
czak, każdemu z nich z osobna przysługuje prawo powoływania         i 

odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo jak dany z wyżej 
wymienionych akcjonariuszy posiada akcje Spółki reprezentujące co naj-
mniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. -------------------

---------------------------------------------- 
4. Tak długo jak akcjonariuszowi określonemu w ust. 3 powyżej przysługuje 

uprawnienie określone w ust. 5 powyżej, Członek Rady Nadzorczej powoły-

wany przez tego akcjonariusza może być odwołany jedynie przez niego. ----
-------------------------------------------------------- 

5. W ramach uprawnienia osobistego członek Rady Nadzorczej powoływany i 
odwoływany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od 
daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby 

Spółki. Jeżeli uprawniony akcjonariusz nie powoła członka Rady 
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Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powo-

łanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej który 
nie został powołany zgodnie z ust. 3 powyżej, powołuje i odwołuje Walne 

Zgromadzenie do czasu wykonania przez tego akcjonariusza uprawnionego 
jego uprawnienia osobistego. Wykonanie tego uprawnienia powoduje auto-
matyczne wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez 

Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem. -----------------
---------------------------------------------- 

6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej kadencji. 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani                  na kolejne 
kadencje. ---------------------------------------------------------- 

7. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Wal-
nego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe        za 
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka 

Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwoła-
nia go ze składu Rady Nadzorczej. --------------- 

8. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego 
oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. ------ 

9. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej mi-

nimalnej wymaganej przepisów prawa liczby w wyniku wygaśnięcia man-
datów niektórych członków Rady Nadzorczej               (z innego powodu niż 
odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnie-

nia Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego przepisami prawa 
składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy 
liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi                  
co najmniej dwóch. ------------------------------------------------------------ 

10. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia 
Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o 

powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu 
członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewi-
dentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależ-

nego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wyma-
gane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej 
powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w 

ustawie             o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane              
dla komitetu audytu. ---------------------------------------------------------- 

11. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 9-10 powyżej w 
drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia 
uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadze-

nie albo dokonania wyboru ich następców.                Po dokonaniu kooptacji 
członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym 
Walnym Zgromadzenie umieści w punkt porządku obrad dotyczący zatwier-

dzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wy-
boru jego następcy. ------------ 

12. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu 
na wykonywanie swoich obowiązków, w szczególności brać udział w posie-
dzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach.----------------------

- 
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13. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych 

członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwo-
ści jego zaistnienia i powstrzymać się               od zabierania głosu w 

dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której 
zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia. --------- 

14. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się             od 

przyjmowania jakichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z 
zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadze-
nia.------------------------------------------------------- 

§ 16. 
1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony 

przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------ 
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego niepowołania Wiceprze-

wodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub 

na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posie-
dzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia 

przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie 
zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty 
otrzymania wniosku, wnioskodawca może        je zwołać samodzielnie po-

dając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. ---------------------------
-------------- 

3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobec-

ności - Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i 
otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia 

Rady Nadzorczej powinny się odbyć               co najmniej trzy razy w roku 
obrotowym.---------------------------------- 

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym 

powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleco-
nym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej chyba, że wszyscy człon-

kowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowa-
nia powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyra-
żona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana                

za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli 
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni                         na 
posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podej-

mować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w spra-
wach nieobjętych porządkiem obrad. ------------------- 

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowie-
nia ust. 4 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest           co najmniej 
połowa jej członków.-------------------------------------------- 

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środ-
ków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w 
inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszyst-

kim członkom Rady). Uchwały podjęte w powyższy sposób będą ważne, je-
żeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści pro-

jektów uchwał.----- 
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym. Uchwały 

tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali 

zawiadomieni o treści projektów uchwał.------------ 
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8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 

Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady 
Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie              nie może dotyczyć 

spraw wprowadzonych do porządku obrad             na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej. ------------------------------------------- 

9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 6-8 nie do-

tyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 
oraz powołania, odwołania i zawieszania                    w czynnościach 
członków Zarządu. ---------------------------------------- 

10. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na po-
siedzenie wszystkich członków Rady.  ------------------------------ 

11. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bez-
względna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy 
członków Rady Nadzorczej, przy czym w sprawach określonych w § 17 wy-

magane jest głosowanie za przez co najmniej jednego z członków Rady Nad-
zorczej powołanych zgodnie z § 15          ust. 3. W przypadku równej liczby 

głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Prze-
wodniczący Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------ 

12. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpi-

sują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad 
oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących 
udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, 

podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.---------------------------
------------------------------------------ 

13. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nad-
zorczej obecnych na posiedzeniu. ------------------------------------- 

§ 17. 

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie 
ustalonym przepisami kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. Do 

kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących 
przepisach, należy:------------------------------------------ 

1) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki, --------------------- 

2) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków 
w czynnościach, ------------------------------------------------ 

3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, ------------------ 

4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, ---------------------------- 
5) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się  w działalność 

konkurencyjną, -------------------------------------------- 
6) wybór biegłego rewidenta Spółki, ---------------------------------------- 
7) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu strategicz-

nego Spółki, -----------------------------------------------------  
8) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy,  
9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, ----------------------------- 

10) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek, kredytów, 
leasingów, faktoringu lub innych zobowiązań                    o zbliżonym 

charakterze, jak również na udzielanie gwarancji          lub poręczeń, 
jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłu-
żenia z tych tytułów przekroczyłaby kwotę 100.000,- zł (sto tysięcy zło-

tych) nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę 
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Nadzorczą, niezależnie od tego,             czy dotyczy to jednej czy kilku 

powiązanych ze sobą czynności, --- 
11) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na za-

ciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli          w 
wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia z 
tych tytułów przekroczyłaby kwotę 100.000,- zł (sto tysięcy złotych), nie 

przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą nieza-
leżnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czyn-
ności w danym roku obrotowym, ----------------------------------------------

-------------------- 
12) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłasz-

czenia na zabezpieczenie lub innych obciążeń majątku Spółki, ----------
-------------------------------------------------------------  

13) wyrażanie zgody na rozporządzenie lub obciążenie całości lub czę-

ści aktywów trwałych, praw własności intelektualnej przysługujących 
Spółce oraz przyszłych praw własności intelektualnej, know-how Spółki, 

a także jakichkolwiek innych praw na dobrach niematerialnych Spółki, 
w tym autorskich praw majątkowych do oprogramowania, udzielania li-
cencji wyłącznej,        z wyłączeniem udzielania licencji niewyłącznej, 

które następuje       w związku z bieżącą działalnością Spółki lub zbycia 
autorskich praw majątkowych w przypadku tworzenia utworów na zle-
cenie podmiotów trzecich i których zbycie nie wyłącza ani nie ogranicza 

Spółce możliwości korzystania z istotnych składników własności inte-
lektualnej Spółki lub udzielania licencji niewyłącznych             na 

korzystanie ze znaków towarowych Spółki, ------------------------ 
14) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek innych zobowiązań 

nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, o 

wartości równej lub przekraczającej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy 
złotych), przy czym przy zobowiązaniach ciągłych uwzględnia się wyso-

kość zobowiązania za cały okres obowiązywania umowy (w przypadku 
umów zawartych na czas określony) lub za okres jednego roku                  
(w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony), ------------- 

15) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłat-
nych rozporządzeń, --------------------------------------------- 

16) wyrażanie zgody na jakiekolwiek poręczenie (w tym poręczenie we-

kslowe) przez Spółkę wykonania zobowiązań przez inną osobę, wysta-
wienie lub awalowanie weksli, czeków, akredytyw, gwarancji i innych 

podobnych zabezpieczeń (w tym oświadczenia z art. 777 kodeksu postę-
powania cywilnego), --------- 

17) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów, akcji lub 

innych jednostek uczestnictwa w innych spółkach jeśli działalność ta-
kiej Spółki nie jest związana z podstawową działalnością Spółki, w tym 
wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów przystępowanie 

do spółek osobowych                   i zbywanie ogółu praw i obowiązków w 
tych spółkach, --------------- 

18) wyrażanie zgody na zawarcie umowy lub dokonanie innej czynno-
ści prawnej lub spełnienie jakiegokolwiek świadczenia            w stosunku 
do członka Zarządu, Rady Nadzorczej lub podmiotu powiązanego z tą 
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osobą w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, -

------------------------------------------- 
19) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nie-

ruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie   na nieru-
chomości lub udziale w nieruchomości prawa wieczystego użytkowania 
nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nierucho-

mości ograniczonego prawa rzeczowego, ------ 
20) Wyrażenie zgody na zwiększenie wydatków Spółki, jeśli            te 

miałyby przekroczyć wydatki zakładane w zaakceptowanym przez Radę 

Nadzorczą budżecie. ----------------------------------------- 
§ 18. 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
----------------------------------------------------------------------- 

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. --

--------------------------------------------------------------- 
3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz 

występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie 
czternastu dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady 
Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowi-

sku w sprawie opinii, wniosku   lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej. 
------------------------------- 

4. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidu-

alnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. ---------------
---------------------------------------------------- 

5. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykony-
wania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezy-
gnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.-----

--------------------------------------------------------- 
6. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety              oraz 

określać ich zadania i kompetencje.---------------------------------- 
WALNE ZGROMADZENIE 

§ 19. 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.----- 
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 ko-

deksu spółek handlowych. Jeżeli wszystkie akcje są imienne, Walne Zgro-

madzenie może być zwołane za pomocą zawiadomień przesłanych listem 
poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, 

na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia 
na adres akcjonariuszy uwidoczniony w księdze akcyjnej. Zamiast listu 
poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może 

być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził 
na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być 
wysłane. -------------------------------------------------------- 

3. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwo-
łuje się w sposób określony w art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych. 

Ogłoszenie powinno być dokonane          co najmniej na 26 (dwadzieścia 
sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.------------ 

4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgro-

madzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany,         a nikt z 
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obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadze-

nia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. --------------
------------------------------------------------------------- 

§ 20. 
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.------------------------------ 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) mie-

sięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza              ma prawo 
zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w 
terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz nadzwyczajnego Wal-

nego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie 
zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia 

odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. ---------------------------------
------------------------------------ 

3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego 

lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego 

zgromadzenia. W przypadku,         gdy akcjonariusze dokonają zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, 
Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, 

o których mowa w art. 4021-4022 kodeksu spółek handlowych, dotyczą-
cych ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. --------------------------
- 

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwu-
dziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Wal-

nego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie,                 o którym mowa w zdaniu 
poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Ko-

deksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wnio-
sek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nad-

zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub 
w postaci elektronicznej. -----------------------------------------------------------
------ 

5. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy 
wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady.--- 

§ 21. 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach ob-
jętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na 

Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do 
powzięcia uchwały. ---------------------------- 

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub                     w 

Warszawie. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgro-
madzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki 
prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki                   są przedmiotem 

obrotu.------------------------------------------------------- 
3. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu 

na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile kodeks spółek handlowych 
lub Statutu nie stanowi inaczej. -------------------- 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością 

głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych              na Zgromadzeniu, 



Strona 58 z 90 

o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią ina-

czej. ------------------------------------------------- 
5. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - 
w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczą-
cego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę 

Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Prze-
wodniczącego,                    jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 
oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo 

osoba wyznaczona przez Zarząd.--------------------------------------------------
-- 

§ 22. 
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: ------ 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawoz-
dania Rady Nadzorczej,------------------------------------ 

2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez 
nich obowiązków, --------------------------------------------------- 

3) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki 

lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego 
prawa rzeczowego,---------------------------------------- 

4) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, 

określenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnio-
nych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i termi-

nie wypłaty dywidendy,----------------- 
5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,------------------------ 
6) rozwiązanie i likwidacja Spółki,------------------------------------------- 

7) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej 
umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidato-

rem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, ------ 
8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, ------------------ 
9) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa 

oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 
2 Kodeksu spółek handlowych, ------------------- 

10) z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 3 i ust. 9 niniejszego Sta-

tutu, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,----
-------------------------------------------------------------------- 

11) zmiana przedmiotu działalności Spółki,------------------------- 
12) zmiana Statutu Spółki, -------------------------------------------- 
13) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-  

14) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,-------------- 
15) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd 

lub Akcjonariuszy. ----------------------------------------------- 

2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub 
udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga 

uchwały Walnego Zgromadzenia. ------------- 
3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wy-

magają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. --------

-------------------------------------------------------- 
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§ 23. 

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego 
Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia 

przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia. ---------------------------- 
 

ROZDZIAŁ VII 

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 
§ 24. 

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok 

obrotowy Spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące 
dwudziestego roku (31-12-2020 r.). ----------------------------------- 

 
ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 25. 
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację 

prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są 
członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. 
Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów            z 

uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach kodeksu spółek 
handlowych oraz z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu. ------------
----------------------------------------------------------------- 

§ 26. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie 

przepisy kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------- 
 

 

________________________________________ 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 - SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA 2020 ORAZ 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ ZA 2020 ROK (NIEAUDYTOWANE)
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ZAŁĄCZNIK NR 5 – BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI I SPÓŁKI ZALEŻNEJ 

ZA OKRES DO DNIA 30 CZERWCA 2021 ROKU (NIEAUDYTOWANE) 
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