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Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia: 

− 485 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B; 

− 65 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C; 

− 9 700 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 
 
Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 
instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi 
dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). 
 
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty finansowe 
notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą 
analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 
 
Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym 
lub przepisami prawa. 
 

Dokument Informacyjny został sporządzony na dzień 20 września 2012 roku. 
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1. WSTĘP 

1.1. Dane Emitenta 

Tabela 1. Podstawowe dane Emitenta 

Firma: Techmadex Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona: Techmadex S.A. 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Migdałowa 91, 02-796 Warszawa 

Telefon: +48 22 625 18 56 

Faks: +48 22 628 10 85 

Adres poczty elektronicznej: techmadex@techmadex.com.pl 

Strona internetowa: www.techmadex.com.pl 

NIP: 5260214249 

Regon: 001368943 

Numer KRS: 0000394861 

Źródło: Emitent 

1.2. Dane Doradcy Prawnego 

Tabela 2. Podstawowe dane Doradcy Prawnego 

Nazwa (firma): Kurek, Kościółek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska 

Nazwa skrócona: Kurek, Kościółek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych sp. p.  

Forma prawna:  spółka partnerska  

Siedziba: Kraków 

Adres: ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków 

Telefon: +48 (12) 421 7376 

Faks: +48 (12) 421 8969 

Adres poczty elektronicznej: kancelaria@kkw.pl  

Strona internetowa: www.kkw.pl  

NIP: 677-22-33-061 

Regon: 356855540 

Numer KRS: 0000213887 

Źródło: Doradca Prawny 

1.3. Dane Autoryzowanego Doradcy 

Tabela 3. Dane Autoryzowanego Doradcy 

Nazwa (firma): Equity Advisors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Nazwa skrócona: Equity advisors sp. z o.o. 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Katowice 

Adres: ul. Ścigały 10, 40-208 Katowice 

Numer telefonu: +48 12 312 80 42 

Numer faksu: +48 12 312 80 32 

Adres internetowy: www.equityadvisors.pl 

REGON: 241817912 

NIP: 954-271-58-81 

KRS: 0000374195 

Źródło: Autoryzowany Doradca  
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1.4. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna oraz oznaczenie emisji instrumentów 
finansowych będących przedmiotem oferty 

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wprowadza się do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 

 485 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda ; 

 65 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

 9 700 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 
 

Walutą wprowadzanych papierów wartościowych jest złoty polski (zł). Na dzień sporządzenia Dokumentu 
Informacyjnego łączna wartość nominalna wszystkich zarejestrowanych przez Spółkę akcji tworzących kapitał 
zakładowy wynosi 107 470 zł (sto siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych). 

Tabela 4. Kapitał zakładowy Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 

Seria akcji Liczba akcji (szt.) 
Wartość 

nominalna (zł) 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów na 

WZ 
Udział w głosach 

na WZ 

A 515 000 0,1 47,92% 515 000 47,92% 

B 485 000 0,1 45,13% 485 000 45,13% 

C 65 000 0,1 6,05% 65 000 6,05% 

D 9 700 0,1 0,90% 9 700 0,90% 

Suma 1 074 700 - 100,00% 1 074 700 100,00% 

Źródło: Emitent  
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2. CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych, dotyczących instrumentów finansowych Emitenta objętych niniejszym 
dokumentem, potencjalni Inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione poniżej 
i inne informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. Każdy z omówionych poniżej czynników 
ryzyka może mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju 
Emitenta. W sposób szczególny Inwestor winien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Emitenta i rynku, 
na którym on funkcjonuje oraz rynku, na którym notowane są instrumenty finansowe Emitenta. Opisane 
poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one 
najważniejszymi z punktu widzenia Emitenta elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji 
inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności 
gospodarczej również inne, nieujęte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym czynniki mogą wpływać 
na działalność Emitenta. W przyszłości mogą powstać ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, 
na przykład o charakterze losowym i niezależne od Emitenta, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez 
Inwestorów. Inwestor powinien mieć świadomość, że zrealizowanie czynników ryzyka związanych 
z działalnością Emitenta może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową lub pozycję rynkową. W efekcie 
powyższych zdarzeń Inwestorzy mogą nie osiągnąć założonej stopy zwrotu z inwestycji i stracić część lub całość 
zainwestowanych środków finansowych. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie 
kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. 

2.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy Kapitałowej Emitenta 

 Ryzyko związane z osiągnięciem celów strategicznych 2.1.1.

Spółka w swojej strategii rozwoju zakłada zwiększenie skali działalności oraz poszerzenie oferty świadczonych 
usług m.in. poprzez planowane przejęcie lub inwestycje w znaczące pakiety akcji bądź udziałów spółki z branży 
instalacji elektrycznych i energetycznych oraz poprzez dokonany w dniu 30 marca 2012 r. zakup udziałów spółki 
Eda-Serwis Sp. z o.o., podmiotu zajmującego się technologią gazowniczą. Działania Spółki, które okażą się 
nietrafione ze względu na niewłaściwą ocenę zapotrzebowania na świadczone usługi, bądź niedostosowanie 
usług do zmiennych warunków otoczenia, mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność oraz sytuację 
finansowo-majątkową Spółki. Współpraca w ramach istniejącej Grupy Kapitałowej oraz planowany zakup 
nowych pomiotów ukierunkowane jest na zwiększenie zakresu usług pod kątem przetargów, w których bierze 
udział Emitent, podniesienie efektywności prac oraz zwiększenie atrakcyjności Emitenta na rynku. Realizacja 
celów strategicznych Emitenta jest także uzależniona m.in. od możliwości ich finansowania i wymaga 
pozyskania kapitału zewnętrznego. Niepozyskanie lub pozyskanie środków finansowych w wysokości 
niewystarczającej na realizację wszystkich celów wpisanych w strategię rozwoju Spółki może spowodować 
konieczność odstąpienia od realizacji części lub wszystkich celów strategicznych, ich modyfikacji czy też 
przesunięcia ich realizacji w czasie. W celu ograniczenia ryzyka nieosiągnięcia zakładanych celów strategicznych 
Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki 
Spółki, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania dostosowujące przyjętą strategię 
do warunków rynkowych. Należy podkreślić również, że rozmowy prowadzone z potencjalnymi celami akwizycji 
są zaawansowane. 

 Ryzyko związane ze współpracą z jednostkami zależnymi 2.1.2.

Emitent jest jednostką dominującą wobec trzech podmiotów: GP Energia Sp. z o.o., BioGP Energia Sp. z o.o. 
oraz Eda - Serwis Sp. z o.o. posiadając w ww. podmiotach odpowiednio 33,33%, 33% oraz 25% udziałów. 
Emitent jest podmiotem dominującym w wymienionych wyżej podmiotach poprzez większość w radach 
nadzorczych oraz poprzez zapisy w umowach spółek. Sprawna współpraca ze wskazanymi podmiotami, a także 
z podmiotami, których przejęcie Emitent planuje, ma istotne znaczenie dla możliwości pozyskiwania klientów 
oraz realizacji zleceń. Współpraca z podmiotami zależnymi daje możliwość świadczenia kompleksowych usług, 
co jest korzystne dla działalności prowadzonej przez Emitenta. Istnieje jednak ryzyko problemów w zarządzaniu 
Grupą Kapitałową wynikające z osobnych struktur organizacyjnych spółek działających w Grupie Kapitałowej 
oraz konfliktu interesów pomiędzy spółkami. Wystąpienie tego typu problemów może wpłynąć na czasowe 
ograniczenie wykorzystywania korzyści synergii oraz współpracy pomiędzy spółkami. Ryzyko to jest tym 
bardziej istotne ze względu na planowane powiększenie Grupy Kapitałowej. 
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 Ryzyko związane z wykorzystywanym przez Emitenta 2.1.3.
oprogramowaniem w zakresie automatyki przemysłowej 

Emitent jako podmiot będący m.in. integratorem automatyki przemysłowej wykorzystuje w swojej działalności 
systemy sterowania i wizualizacji producentów zewnętrznych, które dostosowuje do potrzeb klientów 
i implementuje zgodnie z opracowanym wcześniej wdrożeniem. Spółka jest Autoryzowanym Integratorem 
Systemów Astor Sp. z o.o. (dystrybutora oprogramowania) m.in. w zakresie produktów GE i WONDERWARE. 
Zakończenie współpracy z dostawcą wykorzystywanych systemów mogłoby w istotny sposób wpłynąć 
krótkoterminowo na sytuację Spółki i obniżyć jej przychody. Emitent ocenia przedmiotowe ryzyko jako 
niewielkie, jak i jest przygotowany do skorzystania z innego typu oprogramowania. 

 Ryzyko związane z wielkością Emitenta i modelem prowadzonych 2.1.4.
usług 

Emitent w swoim modelu prowadzenia działalności, koncentruje się na działalności usługowej w zakresie 
automatyki przemysłowej oraz badań termowizyjnych. Zlecenia pozyskiwane są zazwyczaj w drodze 
przetargów. Z uwagi na wielkość zlecanych w drodze przetargów prac, Emitent, dla zleceń powyżej 10 mln zł, 
uczestniczy w przedmiotowych przetargach jako członek konsorcjum. W związku z tym pozyskanie zlecenia 
uzależnione jest także od pozyskania partnerów do wspólnego startu w przetargu. Emitent posiada 
doświadczenie w tego typu działaniach, współpracując ze sprawdzonymi podmiotami, sam jest też często 
zapraszany do uczestnictwa w konsorcjum. Jednocześnie stara się rozszerzać swoje kompetencje oraz 
możliwości realizacji większych projektów – także przez ścisłą współpracę z jednostkami stowarzyszonymi, 
posiadającymi kompetencje uzupełniające ofertę Emitenta. Planowane rozszerzenie Grupy Kapitałowej 
Emitenta, a także zwiększenie kapitału obrotowego Grupy, pozwoli na zwiększenie możliwości pozyskiwania 
zleceń przez samą Grupę a także zwiększenie możliwości konsorcjalnych. 

 Ryzyko związane z pozyskiwaniem zleceń z sektora publicznego 2.1.5.

Sektor publiczny jest dla wielu przedsiębiorstw, w tym również dla Spółki jednym z ważniejszych sektorów 
pozyskiwania odbiorców towarów czy usług. Do instytucji publicznych kierowana jest zarówno oferta usługowa, 
jak i handlowa Spółki. Specjalizacja Emitenta w zakresie świadczenia usług dla gazownictwa powoduje, 
iż większość zleceń zdobywana jest w drodze przetargów publicznych. Przychody z umów zawartych 
w przetargach publicznych stanowią około 85% przychodów Spółki. Najczęstszą drogą pozyskania zamówienia 
publicznego jest udział w przetargach, ogłaszanych i przeprowadzanych w trybie i na zasadach określonych 
w Prawie zamówień publicznych. Udział w ogłoszonych przetargach wymaga spełnienia określonych wymagań, 
których niespełnienie może skutkować wykluczeniem z udziału w przetargu, co jest jednoznaczne z utratą 
możliwości uzyskania danego zamówienia. Nieuzyskanie zamówienia ma z kolei wpływ na wysokość 
przychodów Emitenta ze sprzedaży. Wskazać należy, iż Spółka z powodzeniem brała udział w przetargach 
ogłaszanych między innymi przez takie instytucje jak Ministerstwo Obrony Narodowej (dostawa wózków 
widłowych i paletowych). Podkreślić jednakże należy, iż prócz ryzyk wynikających z konieczności spełnienia 
wymagań określonych Ustawą Prawo zamówień publicznych, wpływ na uzyskanie zamówień z sektora 
publicznego ma również sytuacja gospodarcza i finansowa kraju. Wskazać należy, iż w okresie spowolnienia 
gospodarczego i ograniczeń środków budżetowych, instytucje sektora publicznego, celem ograniczenia 
wydatków, poszukują rozwiązań najbardziej optymalnych, często wstrzymując się czy też rezygnując 
z ogłaszania przetargów. Z tych przyczyn Spółka poszukuje również klientów na rynku komercyjnym. 

 Ryzyko związane z umowami zawieranymi w trybie i na zasadach 2.1.6.
określonych w Prawie zamówień publicznych  

Zasadnicza część umów zawieranych przez Spółkę, w tym tzw. umów istotnych, zawierana jest w trybie 
i na zasadach określonych Prawem zamówień publicznych, w związku z pozyskiwaniem przez Emitenta 
zamówień z sektora publicznego. Umowy te charakteryzują się specyficznym ukształtowaniem relacji 
zamawiający – wykonawca (Emitent), w tym pewną niesymetrycznością zobowiązań stron. Główne ryzyka 
wynikające z niesymetryczności zobowiązań stron, pojawiające się często w zapisach umów to: 
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− uzależnienie wystawienia faktur od zaakceptowania i podpisania przez zamawiającego protokołu 
odbioru prac bez zastrzeżeń, co stwarza ryzyko uznania ewentualnych roszczeń Emitenta o zapłatę 
należności jako przedwczesnych, a tym samym w konsekwencji powstania zaburzeń w przepływach 
finansowych Spółki, 

− obwarowanie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wykonawcy określonych 
w umowie, karami umownymi, w tym w szczególności w przypadku opóźnień w wykonaniu 
zamówienia, co w niektórych przypadkach może prowadzić do powstania znacznych zobowiązań 
Emitenta wobec jednostek zamawiających z tytułu kar umownych, 

− postanowienia umożliwiające zamawiającemu dochodzenia odszkodowań przewyższających wysokość 
kar umownych określonych w umowie, co powoduje, że ograniczenie ryzyka odpowiedzialności 
wykonawcy poprzez wprowadzenie kar umownych nie jest w pełni skuteczne, 

− klauzule upoważniające zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzeniem należnym 
wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, 

− konieczność złożenia zabezpieczenia prawidłowego wykonania prac w postaci polisy 
ubezpieczeniowej, gwarancji należytego wykonania umowy czy też gwarancji usunięcia wad i usterek, 

− rygorystyczne postanowienia dotyczące usuwania wad powstałych w czasie wykonania przedmiotu 
umowy, w tym do usunięcia wad na koszt wykonawcy. 

Wskazać jednakże należy, iż Emitent ma wieloletnie doświadczenie związane z uczestnictwem 
w organizowanych przetargach i znaczący procent wygrywalności przetargów. Emitent prowadzi politykę 
selektywną, polegającą na stosowaniu określonej procedury wyboru przetargów, w których startuje Spółka, 
a mianowicie wybierane są zadania, które są wstępnie rozeznane technicznie pod względem możliwości ich 
zrealizowania przez Spółkę. Ponadto Spółka każdorazowo dokonuje oceny ryzyka niezrealizowania zadania 
we właściwych terminach, co nie może powodować destabilizacji ekonomicznej Spółki. 

Wskazane wyżej zapisy, lub inne zapisy wprowadzone w umowach, mogą m.in. w konsekwencji powodować 
konieczność poniesienia dodatkowych wydatków lub zamrożenia części środków finansowych na dłuższy czas, 
czego następstwem może być powstanie zakłóceń w przepływach finansowych Emitenta. Wskazać należy, 
iż w przeważającej części umów zawieranych przez Emitenta z jednostkami zamawiającymi, funkcjonują zapisy 
dotyczące możliwości odstąpienia, rozwiązania umów ze skutkiem natychmiastowym bądź naliczenia kar 
umownych, zastrzeżone jedynie na korzyść jednostek zamawiających bez zapewnienia analogicznych 
uprawnień po stronie wykonawcy. 

Przy ocenie ryzyka wynikającego z umów realizowanych przez Emitenta, a pozyskanych w drodze zamówienia 
publicznego, należy mieć na względzie uregulowania art. 24 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym 
z postępowań o udzielenie zamówienia w trybie zamówień publicznych, wyklucza się wykonawców, którzy 
w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub nie 
wykonując go należycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona. W związku z czym nienaprawienie 
szkody wyrządzonej przy wykonywaniu jednego zamówienia pozyskanego w trybie określonym w Prawie 
zamówień publicznych, wiąże się z okresowym zakazem udziału w kolejnych przetargach. Niemniej jednak 
wskazać należy, iż pomimo zaistnienia sytuacji określonej w zdaniu poprzedzającym jest możliwość 
uczestniczenia w innych zadaniach jako podwykonawca jednej ze spółek zależnych. 

Poza tym ograniczenie dla Emitenta stanowi bariera finansowa uczestnictwa w przetargach o jednostkowej 
wartości znacząco powyżej 20 mln zł jako główny wykonawca (ang. prime contractor). W celu ograniczenia 
liczby przypadków, które wykluczałby Emitenta z udziału w przetargach z uwagi na zasoby kapitałowe, bierze on 
w nich udział jako współwykonawca. 

Podkreślić należy, iż Emitent przy realizacji wszystkich zamówień, w tym pozyskanych w trybie Prawa zamówień 
publicznych, posługuje się wykwalifikowaną kadrą pracowników i współpracowników posiadających wymagane 
kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie zawodowe, co pozwala na minimalizację opisanych ryzyk, związanych 
z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem (wykonywaniem) przyjętych zobowiązań. Ponadto Emitent 
na bieżąco monitoruje wykonywanie wszystkich pozyskanych zamówień. Emitent wskazuje, że uczestnictwo 
w przetargach organizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych stanowi tylko jedną z form 
pozyskiwania zamówień. Dywersyfikacja metod pozyskania klientów oraz rodzajów działalności pozwala 
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minimalizować ryzyko wpływu negatywnych konsekwencji wynikających z zapisów umów dotyczących realizacji 
zamówień publicznych na sytuację finansową Spółki. 

 Ryzyko związane z istotnymi umowami 2.1.7.

Głównym źródłem przychodów Emitenta są umowy zawarte w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 
(przychody z tych umów stanowiły w latach 2010 - 2011 około 85% przychodów Spółki). Do umów istotnych 
zawartych w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych, a opisanych szczegółowo w pkt 
5.19. odnoszą się również ryzyka opisane w pkt 2.1.6. Wskazać należy, iż wszystkie umowy istotne zawarte 
przez Emitenta w trybie pozyskania zamówienia publicznego, to umowy terminowe, z terminem realizacji 
najczęściej do 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy (umowy na czas nieokreślony podlegają najczęściej 
wypowiedzeniu z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia). W konsekwencji powoduje to, iż Emitent, 
w zasadniczej większości nie ma zagwarantowanego stałego źródła przychodów i aby uzyskać kolejne zlecenia 
musi ubiegać się o kolejne zamówienia biorąc udział w postępowaniach przeprowadzanych na zasadach 
wskazanych w Prawie zamówień publicznych lub poszukiwać odbiorców na rynku komercyjnym. Umowy 
zawierane przez Spółkę, w tym umowy istotne, zawierają zapisy dotyczące kar umownych, które to ustalane są 
w zdecydowanej większości przypadków w relacji procentowej do wskazanego w umowie wynagrodzenia netto 
(powiększonego o należny podatek VAT). W konsekwencji, im wyższe wynagrodzenie przewidziane w umowie, 
tym możliwa wyższa kara. Oznacza to, iż w przypadku umów zastrzegających wynagrodzenie w znacznej 
wysokości, kary umowne w razie spełnienia przesłanek ich naliczenia, mogą wyrażać się w znacznych sumach. 

Podkreślić jednakże należy, iż zawieranie umów na czas określony jest typowe dla umów zawieranych 
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Celem zminimalizowania ryzyka Emitent zdywersyfikuje 
swoją działalność poprzez poszerzanie oferty produktowej i usługowej. Emitent pozyskuje również klientów 
na rynku komercyjnym. 

 Ryzyko związane z dostawcami 2.1.8.

Spółka współpracuje z UP LIFTING S.A. w zakresie dostaw sprzętu do przeładunku kontenerów oraz z Bałkancar 
Polska Sp. z o.o. w zakresie dostaw wózków widłowych, spalinowych i elektrycznych oraz wózków 
platformowych. Współpraca z pierwszym z wymienionych podmiotów opiera się na warunkach cenowych 
ustalonych umową zawartą w 2000 roku (umowa ta jest automatycznie przedłużana na okresy roczne). 
Stosownie do treści umowy, Emitent jest obowiązany w szczególności do niewytwarzania i nieprowadzenia 
dystrybucji jakiegokolwiek produktu, który mógłby konkurować z produktami będącymi przedmiotem umowy, 
nienabywania produktów podobnych do produktów będących przedmiotem umowy do odsprzedaży 
i nabywania produktów jedynie od drugiej strony umowy, nieodsprzedawania produktów będących 
przedmiotem umowy poza terytorium Polski, otwierania oddziałów ani prowadzenia magazynów dla 
dystrybucji poza terytorium Polski, które to warunki umowy ograniczają Emitentowi możliwości dystrybucji 
produktów od konkurencyjnych firm, które mogą charakteryzować się wyższą jakością lub niższą ceną niż 
produkty UP LIFTING S.A. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadkach określonych w umowie. W celu rozwiązania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z umowy 
strony poddadzą się arbitrażowi Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, co może narażać Spółkę na ryzyko 
poniesienia znacznych kosztów związanych w prowadzeniem sporu arbitrażowego. Współpraca z Bałkancar 
Polska sp. z o.o. opiera się na zamówieniach składanych przez Emitenta w miarę potrzeb, brak między stronami 
umowy o współpracy. 

Podkreślić jednakże należy, iż współpraca z podmiotami wymienionymi powyżej jest współpracą długoletnią, 
opartą na dobrych relacjach handlowych. 

 Ryzyko związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu gwarancji 2.1.9.
lub rękojmi 

Z uwagi na specyfikę branży, w której działa Spółka i rodzaju świadczonych usług, w szczególności z zakresu 
automatyki przemysłowej, jest ona narażona na ryzyko związane z roszczeniami klientów z tytułu rękojmi 
lub gwarancji. We wszystkich umowach istotnych Spółka udziela kontrahentom gwarancji na wykonane usługi, 
w tym na wymienione części i materiały (w obrocie gospodarczym udzielanie gwarancji na tego typu usługi jest 
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powszechnie stosowane). Podkreślić należy, iż zapisy dotyczące gwarancji i rękojmi najczęściej są narzucone 
przez zamawiającego (określone w specyfikacji przetargowej) i nie podlegają zmianie. Spółka udziela gwarancji 
na różne okresy, zasadniczo od sześciu do trzydziestu sześciu miesięcy. Mając na względzie fakt, iż Spółka trudni 
się wykonywaniem specjalistycznych usług o wysokim stopniu skomplikowania, wymagających fachowej 
wiedzy, możliwość wystąpienia usterki może pojawić się na każdym etapie wykonywania zobowiązań 
umownych, przede wszystkim zaś z zakresu automatyki przemysłowej. Podniesienie przez kontrahentów 
roszczeń z tytułu gwarancji może być dla Spółki źródłem dodatkowych kosztów wiążących się z usunięciem 
wady, w szczególności zaś kosztów dostarczenia (zakupu) określonych części, materiałów i ich montażu. Nadto 
wskazać należy, iż niezależnie od uprawnień z gwarancji, kontrahenci Spółki mogą wykonywać uprawnienia 
z tytułu rękojmi. W związku z powyższym, w dalszej konsekwencji Spółka może być narażona na ryzyko 
wdrożenia przez kontrahentów postępowań sądowych oraz na odpowiedzialność odszkodowawczą, co z kolei 
wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami związanymi z prowadzeniem postępowań sądowych i ewentualną 
wypłatę odszkodowań. Wskazać należy, iż w dotychczasowej działalności Spółki nie było przypadku postępowań 
sądowych związanych z wypłatą odszkodowań. 

Podkreślić ponadto należy, iż Spółka mając na celu zachowanie jak najwyższej jakości świadczonych usług 
posiada wdrożony system zarządzania jakością w zakresie projektowania i wykonawstwa systemów automatyki 
przemysłowej, w tym do instalacji gazowych, usług termowizyjnych, działalności handlowej w zakresie 
automatyki przemysłowej, informatyki oraz środków transportu. Spółka posiada ISO 9001: 2008 - normę 
stanowiącą podstawę do certyfikacji systemów zarządzania jakością, a także AQAP 2110: 2009 (Allied Quality 
Assurance Publication) - certyfikaty za zgodność z wymaganiami AQAP wydawane są w ramach potwierdzenia 
instytucji narodowej ds. jakości w NATO – Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji). Spółka 
ma świadomość korzyści płynących z wdrożenia systemu zarządzania jakością, a to przede wszystkim z uwagi 
na minimalizację wszelkich niezgodności wewnętrznych, jak również skarg i reklamacji klientów dzięki 
poprawnie funkcjonującym narzędziom, jakimi są działania korygujące i zapobiegawcze, każdorazowe 
kompleksowe podejście do wymagań klientów oraz spełnianie wymogów określonych przepisami prawa. 
Spółka zgodnie z wdrożonymi normami jakości dokłada starań, aby wykorzystywać informacje zwrotne 
od klientów dotyczące świadczonych usług - zarówno pozytywne, jak i negatywne oraz wszelkie istotne 
informacje celem uzyskania jak najlepszej jakości świadczonych usług. 

 Ryzyko związane z udzielaniem ubezpieczeniowych gwarancji 2.1.10.
kontraktowych 

Emitent zawierając kontrakty w zakresie prowadzonej działalności, zasadniczo udziela gwarancji: 

− należytego wykonania kontraktu, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań 
określonych w umowach, 

− usunięcia wad i usterek, tytułem zabezpieczenia usunięcia wad i usterek na podstawie umów 
zawartych przez Spółkę z kontrahentami (beneficjentami gwarancji) w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

Gwarancja usunięcia wad i usterek jest powszechnie stosowana w obrocie gospodarczym jako zabezpieczenie 
roszczeń inwestora w sytuacji, gdy wykonawca kontraktu: 

− nienależycie usunie usterki stwierdzone w zrealizowanym przedmiocie kontraktu, 
− nie usunie lub odmówi usunięcia usterek stwierdzonych w zrealizowanym przedmiocie umowy. 

Gwarancja należytego wykonania umowy również jest powszechnie stosowana w obrocie gospodarczym jako 
zabezpieczenie roszczeń inwestora w sytuacji, gdy wykonawca kontraktu: 

− nienależycie wykona zlecenie wynikające z umowy, 

− zostanie zobligowany do zapłacenia kar umownych i nie ureguluje tego zobowiązania, 

− w ogóle nie wykona zlecenia wynikającego z umowy kontraktu, 

− umowa zostanie rozwiązana z winy wykonawcy. 

W związku z faktem, iż warunkiem pozyskania przez Spółkę większości kontraktów jest przedłożenie przez 
Emitenta ww. gwarancji, Emitent jest stroną umowy generalnej o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji 
kontraktowych z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, 
na podstawie której ubezpieczyciel wystawia gwarancje na rzecz kontrahentów Spółki (beneficjentów 
gwarancji), w miarę pojawiających się potrzeb (nadto Emitent posiada także umowę generalną z Powszechnym 
Zakładem Ubezpieczeń w przedmiocie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC deliktowe 
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i kontraktowe na kwotę 5 mln zł). Spółka jest również stroną umowy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń 
S.A. z dnia 12 sierpnia 2011 r. o okresowe udzielanie gwarancji kontraktowych (umowa obowiązuje do dnia 11 
sierpnia 2012 roku, aktualnie ubezpieczyciel rozpatruje wniosek Spółki o przedłużenie okresu obowiązywania 
umowy). W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w umowie i gwarancji, w tym w szczególności 
nie usunięcia przez Emitenta wad i usterek albo nie uiszczenia kar umownych, ubezpieczyciel zobowiązany jest 
do wypłaty świadczeń z gwarancji na rzecz kontrahenta. W przypadku dokonania przez ubezpieczyciela zapłaty 
na rzecz beneficjenta gwarancji z tytułu udzielonej mu gwarancji, Spółka zobowiązana jest do zwrotu na rzecz 
ubezpieczyciela kwoty wypłaconej na podstawie gwarancji w określonym w umowie terminie. Roszczenia 
regresowe ubezpieczyciela o zwrot wypłaconych na rzecz kontrahentów kwot zabezpieczone są wystawionymi 
przez Spółkę wekslami własnymi in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi. Powyższe generuje ryzyko realizacji 
ustanowionych zabezpieczeń przez ubezpieczyciela w przypadku braku uregulowania należności przez 
Emitenta. W dalszej konsekwencji brak uregulowania należności przez Emitenta może spowodować, 
iż ubezpieczyciel odmówi udzielenia kolejnych gwarancji na podstawie umowy generalnej. Uprawnienie takie 
przysługuje mu na podstawie umowy generalnej i może zostać zrealizowane bez podania przyczyny. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego żaden z kontrahentów Spółki nie skorzystał 
z gwarancji opisanych w akapicie drugim. Emitent dokłada należytej staranności wykonując zawarte umowy 
i minimalizuje ww. ryzyko, w szczególności poprzez odpowiedni dobór osób, którymi posługuje się przy 
wykonywaniu zawartych kontraktów, posiadających należyte kwalifikacje, potwierdzone świadectwami 
odpowiednich organów. 

 Ryzyko związane z prawami autorskimi 2.1.11.

Jednym z kluczowych obszarów aktywności gospodarczej Emitenta jest świadczenie na rzecz podmiotów 
trzecich usług polegających na projektowaniu, uruchamianiu oraz wdrażaniu systemów automatyki 
przemysłowej lub też na dostarczaniu elementów takich systemów. W związku ze świadczeniem wskazanych 
usług, Spółka zobowiązuje się do tworzenia lub też modyfikacji już istniejących programów komputerowych 
oraz do opracowania szeregu innych utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 Poz. 631 z późn. zm.) („Prawo autorskie”), takich jak modyfikacje 
oprogramowania, plany, rysunki. Następnie, prawa autorskie do tych programów (utworów) przenoszone 
są na kontrahentów Spółki wraz z przekazaniem im całości dokumentacji technicznej oraz programów 
komputerowych. W przypadkach dokonywania przez Spółkę, w związku z realizacją umowy na rzecz 
kontrahenta, modyfikacji wykorzystywanego u kontrahenta na zasadzie licencji programu komputerowego, 
Spółka zobligowana jest do uzyskania stosownego tytułu prawnego celem dokonania modyfikacji programu 
komputerowego. Umowy z kontrahentami zawierają postanowienia, zgodnie z którymi Emitent zapewnia 
i gwarantuje m. in., iż w całości zwolni zamawiającego od odpowiedzialności wynikającej z wszelkich roszczeń 
osób trzecich dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej, praw autorskich, jeśli takie roszczenia 
zostaną zgłoszone, a także, iż niezwłocznie zaspokoi lub doprowadzi do cofnięcia lub oddalenia wszelkich 
roszczeń lub zrekompensuje wydatki zamawiającego, jeśli zostanie on zobowiązany do naprawienia szkody. 
Wskazane powyżej postanowienia mogą rodzić odpowiedzialność Spółki w przyszłości w przypadku, gdy 
kwestia przejścia praw własności intelektualnej nie zostanie należycie uregulowana przez Spółkę z podmiotami 
uprawnionymi. 

W przeważającej większości przypadków Spółka jest właścicielem majątkowych praw autorskich 
do wykorzystywanego oprogramowania, ponieważ jest twórcą tego oprogramowania, natomiast do wykonania 
tego oprogramowania wykorzystuje oprogramowanie narzędziowe, które posiada lub kupuje pod konkretny 
projekt. Klientowi zaś przekazywane są licencje wraz z kluczem. Wskazać należy ponadto, iż jest 
to oprogramowanie zrealizowane przez Spółkę konkretnie na dany obiekt, co powoduje, iż brak jest możliwości 
wykorzystania go na innym obiekcie. 

Jeżeli przy realizacji prac konieczny jest zakup licencji innych programów i od innych podmiotów, to są one 
kupowane ze wskazanym użytkownikiem docelowym (klient) i on ponosi odpowiedzialność (rejestracja 
produktu przez użytkownika i akceptacja umowy licencyjnej).  
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 Ryzyko związane z zabezpieczeniami wekslowymi 2.1.12.

Typowym zabezpieczeniem, stosowanym w zawieranych przez Spółkę umowach o udzielanie 
ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych z towarzystwem ubezpieczeniowym, jest wystawienie przez 
Spółkę weksli in blanco, do których jest sporządzana deklaracja wekslowa. Posiadacz weksla jest uprawniony 
do uzupełnienia weksla in blanco w każdym czasie, na sumę zadłużenia Spółki z tytułu zawartej umowy, wraz 
z kosztami i odsetkami oraz do opatrzenia weksla datą płatności według swojego uznania i w większości 
przypadków umieszczenia na wekslu dodatkowego zastrzeżenia „bez protestu”. 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu w obiegu znajduje się 9 (dziewięć) weksli in blanco 
wystawionych przez Spółkę (weksle znajdują się wyłącznie w posiadaniu firm ubezpieczeniowych). 
Po wykonaniu umów, które zabezpieczają, weksle te powinny być Spółce zwrócone ze względu na spełnienie 
przez nią zobowiązań, na zabezpieczenie których weksle te zostały wystawione. 

Jest to o tyle istotne, iż zobowiązanie wekslowe jest zobowiązaniem abstrakcyjnym – tzn. nie jest uzależnione 
od istnienia wierzytelności głównej, w związku z którą weksel został wystawiony. Ponadto, weksel może być 
indosowany (przenoszony) na podmioty trzecie. Zazwyczaj weksel jest związany z deklaracją wekslową, która 
stanowi umowę pomiędzy wystawcą weksla a remitentem (osoba, której wierzytelność zabezpiecza weksel) 
i zawiera warunki i terminy wypełnienia weksla. Jednakże, deklaracja wekslowa nie jest elementem składowym 
weksla jako papieru wartościowego. W wypadku weksli in blanco istnieje szczególne ryzyko, że ich posiadacz 
wypełni je niezgodnie z deklaracją wekslową, jak również, że po jego wypełnieniu będzie go indosować 
na osobę trzecią, co może pozbawić Spółkę możliwości podnoszenia zarzutów, które miałaby w stosunku 
do nierzetelnego kontrahenta. 

Powyższe ryzyko ograniczane jest ze względu na fakt, iż weksle znajdują się w posiadaniu instytucji finansowej 
(towarzystwa ubezpieczeniowego). W celu dalszego ograniczania ryzyka Spółka na bieżąco monitoruje terminy 
zwrotu weksli, których podstawa wystawienia wygasła (tj. zobowiązanie główne zostało spłacone / umorzone / 
potrącone). 

 Ryzyko związane z zawartymi przez Spółkę umowami kredytów 2.1.13.
i pożyczek 

Na dzień przygotowania niniejszego Dokumentu wartość zobowiązań Emitenta z tytułu kredytów bankowych 
wynosi 100 000,00 euro (linia kredytowa, aktualnie Emitent nie ma zadłużenia w ramach ww. linii kredytowej) 
i 27 580,00 zł (kredyt na zakup samochodu). Nadto Emitent posiada wierzytelność z tytułu umów pożyczek 
w stosunku do dwóch podmiotów - BioGP Energia sp. z o.o. w łącznej kwocie 220 000,00 zł (dwieście 
dwadzieścia tysięcy złotych) oraz GP Energia sp. z o.o., w kwocie 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych). 
W związku ze zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek – w przypadku nie wywiązywania się ze spłaty 
zobowiązań z tytułu zwartych umów kredytu lub nie wywiązania się z zobowiązań przez pożyczkobiorców 
Emitenta - może nastąpić uszczuplenie aktywów Emitenta. 

W razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Emitenta zobowiązań wynikających z umów 
kredytowych, Emitent narażony jest na ryzyko związane realizacją przez bank zabezpieczeń ustanowionych 
na rzecz banku (zostały opisane w punkcie 5.19.2). Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent 
nie posiada zaległości płatniczych w ramach umów kredytowych, jak również pożyczkobiorcy nie zalegają 
ze spłatą pożyczek na rzecz Emitenta. 

 Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników i pracowników 2.1.14.
posiadających kwalifikacje wymagane przepisami prawa 

Ze względu na branżę, w której działa Emitent i specyfikę działalności Emitenta istotne jest utrzymanie 
i rozbudowa wysoko wykwalifikowanego i kompletnego zespołu pracowników. Wskazać należy, iż realizacja 
zdecydowanej większości umów zawieranych przez Emitenta, wymaga uczestnictwa osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje, których uzyskanie regulują przepisy prawa. W szczególności dotyczy to projektów, 
których realizacja wiąże się z pracą przy instalacjach i sieciach. Rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji 
i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji określa m.in. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania 
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posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 
828 z późn. zm.). Stosownie do treści § 5 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac 
i stanowisk pracy: 
 1) eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, 
konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym, 
 2) dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace 
w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

W Spółce zatrudnieni są pracownicy posiadający szczególne uprawnienia udokumentowane świadectwami 
kwalifikacyjnymi, potwierdzającymi spełnienie przez pracowników wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania 
pracy na stanowiskach związanych z eksploatacją (np. uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku 
eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, 
instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających 
paliwa gazowe) oraz dozorem (np. uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie 
obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną). 

Podkreślić należy, iż większość akcjonariuszy Spółki (stan na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego) 
pracuje w Spółce i należy do grupy kluczowych pracowników. Dotyczy ich także zakaz zbywalności akcji 
w okresie dwóch lat od dnia pierwszego notowania akcji (zakaz obejmuje wszystkie dotychczas wyemitowane 
akcje serii A - C). 

Nadto Emitent wskazuje grupę pracowników, która ze względu na segmenty działalności takie jak: montaże, 
prefabrykacje, serwis, kontakty z klientami, księgowość, etc., stanowi dla Emitenta grupę pracowników 
kluczowych. Realizacja założeń modelu biznesu Spółki, polegającego na poszerzeniu oferty Spółki wymaga 
posiadania wysokiej klasy specjalistów. Z uwagi na zapotrzebowanie na doświadczonych pracowników, 
posiadających szczególne kwalifikacje, rotacja pracowników Spółki, może np. powodować okresowe trudności 
związane z realizacją działań na zakładaną skalę. Ponadto, utrata kluczowych pracowników może wpłynąć 
na podwyższenie presji na wzrost wynagrodzeń. 

Zarząd Emitenta stara się minimalizować przedmiotowe ryzyko, m.in. stwarzając atrakcyjne warunki pracy – 
pracownicy kluczowi to także osoby zatrudnione na umowę na czas nieokreślony, która stabilizuje ich pozycję 
w Spółce oraz zabezpiecza przed ewentualnym szybkim odejściem pracownika ze Spółki Emitenta, poprzez 
zastosowanie kodeksowych terminów wypowiedzenia, które przy umowie o pracę na czas nieokreślony mogą 
wynosić nawet do 3 miesięcy. Ponadto wskazać należy, iż większość akcjonariuszy świadczy pracę na rzecz 
Spółki i jest mocno zaangażowana w jej rozwój. 

Poza powyższym Spółka prowadzi politykę zatrudnienia w sposób polegający na zatrudnianiu kilku specjalistów 
dla danego działu (pola działalności) tak, ażeby uniknąć koncentracji wiedzy specjalistycznej z danego zakresu 
w rękach jednej osoby – tym samym eliminując ryzyko związane z potencjalnym zakończeniem współpracy 
i wynikającym z tego brakiem wykwalifikowanej kadry. 

 Ryzyko utraty certyfikacji i koncesji 2.1.15.

W związku ze świadczeniem przez Spółkę usług z zakresu termowizji, Spółka uzyskała Świadectwo 
Podwykonawcy Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, które 
potwierdza, że Spółka –została wpisana na listę podwykonawców Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie 
badań laboratoryjnych - badania zbiorników ciśnieniowych, jako jedyny podmiot w kraju. W związku 
z uzyskaniem wymienionego powyżej Świadectwa, Emitent uzyskał również Świadectwo Uznania Laboratorium 
nr LBU – 047/27 wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w dniu 12 lipca 2010 r., potwierdzające, 
iż Laboratorium Badań Termowizyjnych Spółki spełnia kryteria dotyczące wymagań technicznych określonych 
w p. 5 normy PN - EN ISO/IEC 17025:2005 i uzyskało uznanie UDT do wykonywania badań laboratoryjnych 
w zakresie określonym w art. 9 ust. 2 pkt 5) Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. 
Świadectwo jest ważne do dnia 11 lipca 2013 r. Uznanie laboratorium badawczego potwierdza uprawnienie 
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do wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz zakładów uprawnionych przez UDT do wytwarzania, napraw 
lub modernizacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. 

W związku z powyższym Emitent narażony jest na ryzyko zawieszenia lub utraty opisanych powyżej uprawnień, 
w razie naruszenia umowy zawartej z UDT, jak również w przypadku niedopełnienia wymogów określonych 
Informatorem DT – L/09, w tym niezłożenia we właściwym czasie wniosku o przedłużenie obowiązywania 
certyfikatu. Stosownie do treści umowy zawartej przez Spółkę z UDT, zawieszenie ważności Świadectwa może 
nastąpić w przypadku m.in.: 

1) stwierdzenia przez obserwatora UDT obecnego przy badaniach przeprowadzanych przez Spółkę 
istotnych zmian w metodach badawczych objętych świadectwem, 
2) niemożności prowadzenia działalności objętej świadectwem. 

Cofnięcie świadectwa może nastąpić wskutek: 
1) niedotrzymania przez Spółkę warunków umowy zawartej z UDT, 
2) uniemożliwienia przeprowadzenia obserwacji badań przez przedstawiciela UDT, 
3) niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu ważności 
Świadectwa. 

UDT może również ograniczyć zakres podwykonawstwa Spółki wówczas, gdy w wyniku obserwacji stwierdzono 
brak możliwości prowadzenia badań laboratoryjnych w pełnym zakresie podwykonawstwa. 

Podnieść jednakże należy, iż Spółka regularnie odnawia okres ważności Świadectwa Podwykonawcy UDT, a UDT 
nigdy nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń w zakresie usług świadczonych przez Emitenta jako podwykonawcy UDT 
(audyty są przeprowadzane przez UDT w Spółce przynajmniej raz w roku). Wskazać również należy, iż badania 
termowizyjne nie stanowią głównego przedmiotu działalności Emitenta, a tym samym głównego lub znacznego 
źródła przychodu i w związku z tym, nawet utrata czy też nieodnowienie świadectwa, nie miałoby istotnego 
czy też znaczącego wpływu na działalność Emitenta. 

Nadto wskazać należy, iż Emitent posiada również koncesję nr L – 0123/02 na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanego w formie zabezpieczenia technicznego 
wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 12 marca 2002 r. Koncesji udzielono na 50 
lat. Spółka jest uprawniona do świadczenia usług koncesjonowanych na terenie całego kraju. Z powyższym 
wiąże się potencjalne ryzyko utraty przez Emitenta posianej koncesji. Stosownie do treści art. 22 ust. 2 i 3 
Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2005 Nr 145, poz. 1221 j.t. z późn. zm.), organ 
koncesyjny cofa koncesję albo zmienia jej zakres, w przypadku gdy przedsiębiorca: 

1) w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami 
określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność gospodarczą objętą koncesją, 
2) rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej 
działalności gospodarczej, określone przepisami prawa. 

Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres ze względu na zagrożenie obronności 
i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli, a także w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy. 
Ochrona osób i mienia realizowana jest przez Spółkę w formie zabezpieczenia technicznego, polegającego na: 

a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych 
osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania, 
b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, 
naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania. 

Licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia posiada trzech akcjonariuszy Spółki - Pan 
Lucjan Gałecki, Pan Dariusz Gil oraz Pan Marek Przybylski (warunkiem udzielenia koncesji jest m. in. posiadanie 
wymienionej licencji co najmniej przez jedną osobę będącą członkiem zarządu, prokurentem 
lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji). 

Wskazać należy, iż wystąpienie opisanego ryzyka cofnięcia lub ograniczenia posiadanej koncesji jest znikome. 
Spółka, jak już wspomniano, posiada wdrożone systemy zarządzania jakością.  
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 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu 2.1.16.

W wyniku oferty akcji serii D objętych zostało 9 700 akcji oferowanych w ofercie prywatnej. W związku z tym 
dotychczasowi akcjonariusze (tj. akcjonariusze serii A, B i C) posiadają łącznie 99,1% akcji, uprawniających 
łącznie do wykonywania 99,1% ogólnej liczby głosów na WZA. W przypadku działania ww. akcjonariuszy 
w porozumieniu, będą oni mieli znaczący wpływ na działalność Emitenta, łącznie z możliwością 
przegłosowania uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu jego działalności. Ponadto uwzględniając 
okoliczność, iż w organach Emitenta zasiada Pan Dariusz Gil będący Prezesem Zarządu Spółki, dotychczasowi 
akcjonariusze posiadają faktyczną możliwość wpływu na treść uchwał podejmowanych przez Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy we wszystkich istotnych dla Emitenta obszarach. 

Nadmienić jednakże należy, iż każdemu z akcjonariuszy Emitenta obecnemu na Walnym Zgromadzeniu, który 
głosował przeciw i zgłosił sprzeciw do protokołu lub akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału 
w Walnym Zgromadzeniu albo nieobecnemu na Walnym Zgromadzeniu z powodu wadliwego zwołania 
Walnego Zgromadzenia przysługuje prawo zaskarżenia uchwał podjętych niezgodnie z przepisami prawa 
lub sprzecznych ze statutem Emitenta lub dobrymi obyczajami. To samo uprawnienie przysługuje 
akcjonariuszom nieobecnym na Walnym Zgromadzeniu w stosunku do uchwał, które zostały podjęte pomimo, 
iż nie były objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. 

 Ryzyko związane ze zmianą wysokości kapitału zakładowego 2.1.17.

Stosownie do treści Statutu Emitenta, Emitent jest uprawniony w terminie do 1 sierpnia 2014 r. 
do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego o maksymalną kwotę 75.000,00 zł. 
Stosownie do regulacji Kodeksu Spółek Handlowych, uchwałę o podwyższeniu kapitału w ramach kapitału 
docelowego podejmuje Zarząd Spółki, a nie Walne Zgromadzenie. Procedura w tym względzie jest znacznie 
uproszczona w relacji do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego, tj. podwyższenia w drodze uchwały 
Walnego Zgromadzenia. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem w tym trybie 
(z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu i przepisów KSH). W przypadku skorzystania z tego 
uprawnienia i skierowania emisji wyłącznie do dotychczasowych akcjonariuszy (emisja z prawem poboru), 
istnieje ryzyko akumulacji kapitału w rękach dotychczasowych akcjonariuszy, a tym samym minimalizacji 
wpływu inwestorów na sprawy Spółki. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, Zarząd Emitenta 
skorzystał z wymienionego uprawnienia i podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego o kwotę 6.500,00 zł. Uchwalona emisja mająca charakter motywacyjny została skierowana 
do pracowników i współpracowników. Wobec tego Zarząd jest uprawniony do dokonania kolejnych 
podwyższeń o kwotę nie większą niż 68.500,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 685.000 nowych akcji. 

Wskazać jednakże należy, iż instytucja kapitału docelowego umożliwia elastyczne reagowanie przez Emitenta 
na zmieniające się warunki rynkowe, a tym samym zmniejszanie ryzyka niepowodzenia emisji akcji poprzez 
odpowiednie określenie i zmianę terminów, warunków i metod subskrypcji. 

2.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi 
działalność 

 Ryzyko wzrostu konkurencji wśród integratorów automatyki 2.2.1.
przemysłowej 

Istnieje ryzyko wzrostu konkurencji ze strony podmiotów będących integratorami automatyki przemysłowej. 
Wzrost ten może nastąpić poprzez umocnienie pozycji podmiotów, które obecnie funkcjonują na rynku i mają 
na nim silną pozycję lub powstanie konkurencyjnych podmiotów. Wzrost konkurencji może mieć negatywny 
wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta, jego sytuację finansową oraz osiągane wyniki. Rozwój Grupy 
poprzez przejęcia podmiotów uzupełniających swoimi kompetencjami ofertę Emitenta, powoduje wzrost 
konkurencyjności Grupy Kapitałowej Emitenta, a tym samym zwiększenie możliwości pozyskiwania kontraktów 
„pod klucz”. Aby ograniczyć wpływ konkurencji oraz zabezpieczyć sobie oczekiwany poziom przychodów 
Emitent prowadzi stały monitoring rynku, dostosowując swoją ofertę do oczekiwań klientów, tak by móc 
świadczyć usługi na oczekiwanym przez klientów poziomie. Poza tym Emitent specjalizuje się w świadczeniu 
usług dla branży gazowniczej, co powoduje, że jego oferta jest kompleksowa, a doświadczenie w realizacji 
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projektów dla podmiotów z tej branży oraz wiedza na temat specyfiki jej działania stanowi o konkurencyjnej 
przewadze Emitenta. Ponadto kompleksowość usług Grupy Kapitałowej Emitenta polega także - poza 
wdrożeniem systemu - na asyście oraz dokonywaniu okresowych przeglądów itp. co powoduje związanie 
z klientem na dłuższy czas oraz wyższe dla klienta koszty rezygnacji z usług Emitenta. 

 Ryzyko wzrostu konkurencji na rynku badań termowizyjnych 2.2.2.

Badania termowizyjne są powszechnie wykorzystywane w wielu dziedzinach, m.in. budownictwie, 
gazownictwie, ochronie środowiska, medycynie. Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów świadczących tego 
typu usługi. W miarę powstawania nowych firm lub intensywnego rozwoju już funkcjonujących przychody 
Emitenta uzyskiwane z wykonywania badań termowizyjnych mogą ulec zmniejszeniu. Emitent swoją ofertę 
w zakresie badan termowizyjnych kieruje głownie do: przedsiębiorców, instytucji oraz zakładów komunalnych. 
Stąd też usługi wykonuje głównie dla takich branż jak: gazownictwo, budownictwo oraz energetyka. Emitent 
specjalizuje się w badaniach dla ww. branż dostosowując swoją ofertę do ich specyfiki, m.in. poprzez 
wykorzystywanie samolotów do badań linii energetycznych. Do podmiotów ze wskazanych branż Emitent 
kieruje także inne usługi, stąd też dobrze zna ich specyfikę oraz oczekiwania, tym samym konkuruje na znanym 
sobie od wielu lat rynku. Zaznaczyć należy, że długi okres działalności Emitenta na rynku badań termowizyjnych 
zaowocował pozyskaniem dużej liczby stałych klientów. Poza tym Emitent współpracuje z firmami 
ubezpieczeniowymi, co wpływa na stały dopływ nowych klientów, gdyż wyniki badań termowizyjnych dają 
możliwość zmniejszenia składki za ubezpieczenie majątku firm. 

 Ryzyko związane z szybkim rozwojem technologii oraz możliwością 2.2.3.
utrzymania wysokiego standardu usług 

Grupa Kapitałowa Emitenta świadczy usługi w sektorze, który charakteryzuje się dynamicznym rozwojem 
technologii oraz wysokim stopniem specjalizacji. W związku z tym może wystąpić ryzyko konieczności 
ponoszenia przez Spółkę znacznych nieplanowanych nakładów na dostosowanie istniejącej infrastruktury 
lub zakup nowej, a także specjalistyczne szkolenia pracowników - zgodnie z tendencjami pojawiającymi się 
na rynku. Może wystąpić ryzyko nie sprostania nowym wymaganiom stawianym przez zmieniającą się 
technologię, a infrastruktura, którą dysponuje Grupa Kapitałowa Emitenta, może być niewystarczająca 
dla utrzymania dotychczasowych i pozyskania nowych klientów. Wystąpienie takiej sytuacji może mieć 
negatywny wpływ na wyniki oraz sytuację finansową Spółki. Emitent dąży do zminimalizowania wyżej 
wymienionego ryzyka poprzez ciągłą obserwację rynku, wykorzystywanych technologii i stosowanie 
najnowszych i sprawdzonych rozwiązań technologicznych spełniających oczekiwania klientów. Poza tym 
podnoszenie kwalifikacji pracowników jest istotnym i stale realizowanym elementem strategii firmy. 

 Ryzyko związane z pogorszeniem się sytuacji w branży gazowniczej 2.2.4.

Głównym odbiorcą usług Grupy Kapitałowej Emitenta są podmioty z branży gazowniczej. Prognozuje się
1
, 

że w najbliższych latach gazownictwo będzie jedną z lepiej rozwijających się dziedzin polskiej gospodarki (gaz 
łupkowy, rozwój energetyki w oparciu o paliwo gazowe - zielona energia itp.). Tym niemniej pogorszenie 
sytuacji w tej branży mogłoby wpłynąć na liczbę i wartość uzyskiwanych przez Emitenta zleceń, co z kolei 
mogłoby mieć negatywny wpływ na uzyskiwane przez niego przychody. Aby ograniczyć ryzyko przełożenia się 
sytuacji w branży gazowniczej na wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta kieruje on swoją ofertę także do innych 
branż, tj. energetyka i budownictwo czy sektor wodno-kanalizacyjny. Innym sposobem ograniczenia tego ryzyka 
jest kompleksowość świadczonych usług oraz konieczność wykonywania części z nich przez podmioty zlecające 
niezależnie od koniunktury, gdyż są to: w zakresie badan termowizyjnych - działania związane z wykrywaniem 
wad, usterek i nieszczelności systemów przesyłowych oraz w zakresie automatyki – związane z budową 
systemów przesyłowych oraz integracją pracy sterowników. Tym samym świadczone przez Emitenta usługi 
stają się kluczowe dla zleceniodawców, a ich ograniczenia w czasach dekoniunktury są nieznaczne. 

                                                                 
1
 Ministerstwo Gospodarki (2009) Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku, Warszawa 
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 Ryzyko związane z brakiem stabilności polskiego systemu prawnego 2.2.5.

Przepisy prawa w Polsce podlegają dość częstym zmianom. Zmieniają się także interpretacje prawa oraz 
praktyka jego stosowania. Normy prawne mogą podlegać zmianom na korzyść przedsiębiorców, lecz mogą 
także powodować negatywne skutki dla ich działalności. Ewoluujące przepisy prawa, a także odmienne jego 
interpretacje, zwłaszcza w odniesieniu do prawa podatkowego, norm regulujących prowadzenie działalności 
gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy też regulacji z zakresu papierów wartościowych, 
mogą wywołać negatywne konsekwencje dla Spółki. Szczególnie częste i niebezpieczne są zmiany 
interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest jednolitości w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie 
sądowym w sferze opodatkowania. Przyjęcie przez organy podatkowe interpretacji prawa podatkowego innej 
niż stosowana przez Emitenta może implikować pogorszenie jego sytuacji finansowej, a w efekcie ujemnie 
wpłynąć na osiągane wyniki i perspektywy rozwoju. 

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, podatku 
od nieruchomości czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego 
traktowanie podatników przez organy podatkowe cechuje pewna niekonsekwencja i nieprzewidywalność. 
Obowiązujące regulacje zawierają również sprzeczne przepisy i niejasności, które powodują różnice w opiniach 
co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między poszczególnymi organami państwowymi, 
jak i między organami państwowymi i podatnikami. Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli 
władz, które w razie wykrycia nieprawidłowości uprawnione są do obliczania zaległości podatkowych wraz 
z odsetkami. Deklaracje podatkowe mogą zostać poddane kontroli władz skarbowych przez okres pięciu lat, 
a niektóre transakcje przeprowadzane w tym okresie, w tym transakcje z podmiotami powiązanymi, mogą 
zostać zakwestionowane na gruncie skutków podatkowych przez właściwe władze skarbowe. W efekcie kwoty 
wykazane w sprawozdaniach finansowych mogą ulec zmianie w późniejszym terminie, po ostatecznym 
ustaleniu ich wysokości przez władze skarbowe. W celu minimalizacji opisanego wyżej ryzyka, Emitent 
na bieżąco monitoruje zmiany przepisów prawa oraz korzysta z profesjonalnej pomocy prawnej. 

 Ryzyko związane z jednoosobową reprezentacją Spółki 2.2.6.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd składa się z jednej osoby. Akcjonariusze Spółki 
wybierając jednoosobowy Zarząd kierowali się dobrem Spółki, gdyż, w ich opinii Zarząd działając jednoosobowo 
może sprawnie i szybko podejmować decyzje, a jego utrzymanie nie stanowi znaczącego obciążenia 
finansowego dla Spółki. Jednocześnie jednak powstaje ryzyko, że sprawność operacyjna Spółki jest uzależniona 
od dyspozycyjności jednej osoby. 

2.3. Czynniki ryzyka związane z ofertą, papierami wartościowymi objętymi ofertą oraz 
wprowadzeniem oferowanych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku NewConnect 

 Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności instrumentów 2.3.1.
finansowych Emitenta 

Akcje Spółki nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym czy w alternatywnym systemie 
obrotu. Nie ma żadnej pewności, co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Spółki po ich wprowadzeniu 
do obrotu na rynku NewConnect. Kurs akcji i płynność spółek notowanych na rynku NewConnect zależy 
od liczby oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Kurs rynkowy akcji Spółki może 
podlegać znaczącym wahaniom w związku z licznymi czynnikami, które nie są uzależnione od Spółki, w tym 
wahań kursów wymiany walut, poziomu inflacji, zmian globalnych, regionalnych lub krajowych czynników 
ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów wartościowych. Rynek 
NewConnect jest rynkiem, w którym uczestniczy niewiele instytucji finansowych i dużych graczy giełdowych 
w związku z tym są okresy o niskim poziomie obrotów, czyli ograniczona możliwością nabywania i zbywania 
akcji. Nie można więc zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie 
po satysfakcjonującej cenie.  
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 Ryzyko zawieszenia notowań akcji Emitenta na rynku NewConnect 2.3.2.

Stosownie do postanowień art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie, do akcji notowanych w alternatywnym systemie 
obrotu organizowanym przez spółkę prowadzącą rynek regulowany znajdują zastosowanie przepisy art. 78 
ustęp 2 – 4 tejże ustawy. 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu 
w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda Papierów Wartościowych 
będąca organizatorem alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie 
instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie 
obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

Stosownie zaś do art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami 
finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 
funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym 
alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda Papierów 
Wartościowych będąca organizatorem alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami 
finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie 
dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:  

 na wniosek emitenta,  

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

 jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

Zgodnie z § 11 ust.2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu 
zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc w przypadkach określonych 
przepisami prawa. 

Zgodnie z § 17 c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli Emitent: 

 nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu lub 

 nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu 
Obrotu, w szczególności obowiązki określone w: 
a) § 15a Regulaminu ASO (obowiązek sporządzenia i przekazania kopii dokumentów oraz udzielenia 

pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta, jak również 
dotyczącym działalności Emitenta, jego organów lub ich członków na żądanie Organizatora 
Alternatywnego Systemu Obrotu),  

b) § 15b Regulaminu ASO (zobowiązanie Emitenta przez Organizatora Alternatywnego Systemu 
Obrotu do zlecenia firmie inwestycyjnej lub innemu podmiotowi będącemu spółką prawa 
handlowego świadczącemu usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym usługi doradztwa 
finansowego, doradztwa prawnego lub audytu finansowego, dokonania analizy sytuacji 
finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia 
dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia 
lub kontynuowania przez Emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia 
w przyszłości, wraz z obowiązkiem opublikowania tego dokumentu), 

c) § 17 - 17b Regulaminu ASO (obowiązek przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu 
Obrotu informacji bieżących i okresowych o sytuacji Emitenta, zakaz udostępniania informacji 
poufnych przed publikacją informacji bieżących i okresowych, zobowiązanie Emitenta do zawarcia 
umowy z Autoryzowanym Doradcą),  

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

 upomnieć emitenta, 



Dokument Informacyjny  Techmadex S.A. 

 22  

   

 nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 20.000 zł,  

 zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, 

 wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.  

Zgodnie z §17 c ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu do terminu zawieszenia, o którym mowa 
powyżej nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (tj. okres nie 
dłuższy niż 3 – miesiące). Stosownie do treści § 17c ust. 4 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego 
Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą zawieszenia obrotu albo karą wykluczenia 
z obrotu.  

Na podstawie §18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu 
może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo obrotu 
w alternatywnym systemie lub interes uczestników tego obrotu, w przypadku: 

 rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą Emitenta przed upływem co najmniej 
jednego roku od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych Emitenta w alternatywnym 
systemie obrotu, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w §18 
ust. 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,  

 wyrażenia sprzeciwu przez Autoryzowanego Doradcę o którym mowa w §18 ust 6 Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu,  

 zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,  

 skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy prowadzonej przez Organizatora Alternatywnego Systemu 
Obrotu. 

Na podstawie § 20 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu 
w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa 
do działania Animatora Rynku w alternatywnym systemie lub wykluczenia go z tego działania, może zawiesić 
obrót instrumentami finansowymi Emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Animatorem 
Rynku albo umowy z Market Makerem, przy czym w przypadku zawarcia umowy z Market Makerem 
wznowienie notowań może nastąpić wyłącznie na rynku kierowanym cenami.  

W przypadku, gdy Emitent korzysta z usług Market Makera, zgodnie z § 21 ust.2 Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 
z Market Makerem, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania Market Makera w alternatywnym 
systemie lub wykluczenia go z tego działania, może (i) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta 
do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Market Makerem albo umowy z Animatorem Rynku 
przy czym w przypadku zawarcia umowy z Animatorem Rynku wznowienie obrotu może nastąpić wyłącznie 
na rynku kierowanym zleceniami, w systemie notowań określonym przez Organizatora Alternatywnego 
Systemu, (ii) w uzasadnionych przypadkach postanowić o zmianie rynku i kontynuowaniu notowania danych 
instrumentów finansowych na rynku kierowanym zleceniami, w systemie notowań określonym przez 
Organizatora Alternatywnego Systemu, bez zawierania umowy z Animatorem Rynku.  

W przypadku zawieszenia obrotu Akcjami może dojść do utraty przez nie płynności (przez okres zawieszenia). 

 Ryzyko wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect 2.3.3.

Stosownie do postanowień art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie, do akcji notowanych w alternatywnym systemie 
obrotu organizowanym przez spółkę prowadzącą rynek regulowany znajdują zastosowanie przepisy art. 78 
ustęp 2 – 4 tejże ustawy. Na podstawie art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie na żądanie Komisji, Giełda Papierów 
Wartościowych będąca organizatorem alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez 
Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 
funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym 
alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 
 
Zgodnie z § 17 c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli Emitent: 

 nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu lub 
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 nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu 
Obrotu, w szczególności obowiązki określone w: 

a) § 15a Regulaminu ASO (obowiązek sporządzenia i przekazania kopii dokumentów 
oraz udzielenia pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych 
Emitenta, jak również dotyczącym działalności Emitenta, jego organów lub ich członków 
na żądanie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu),  

b) § 15b Regulaminu ASO (zobowiązanie Emitenta przez Organizatora Alternatywnego Systemu 
Obrotu do zlecenia firmie inwestycyjnej lub innemu podmiotowi będącemu spółką prawa 
handlowego świadczącemu usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym usługi 
doradztwa finansowego, doradztwa prawnego lub audytu finansowego, dokonania analizy 
sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także 
sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię 
co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez Emitenta działalności operacyjnej oraz 
perspektyw jej prowadzenia w przyszłości, wraz z obowiązkiem opublikowania tego 
dokumentu), 

c) § 17 - 17b Regulaminu ASO (obowiązek przekazywania Organizatorowi Alternatywnego 
Systemu Obrotu informacji bieżących i okresowych o sytuacji Emitenta, zakaz udostępniania 
informacji poufnych przed publikacją informacji bieżących i okresowych, zobowiązanie 
Emitenta do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą). 

Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia 
lub uchybienia, niezależnie od innych sankcji, wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu 
w alternatywnym systemie.  

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na podstawie §12 ust. 2 Regulaminu ASO wyklucza z obrotu 
instrumenty finansowe Emitenta: 

 w przypadkach określonych przepisami prawa,  

 jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  

 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, 
obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie 
tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego 
Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.  

Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na podstawie §12 ust. 1 Regulaminu ASO może wykluczyć 
instrumenty finansowe z obrotu: 

 na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia 
przez emitenta dodatkowych warunków,  

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

 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,  

 wskutek otwarcia likwidacji emitenta.  

 Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez 2.3.4.
KNF 

Niedopełnienie przez Emitenta obowiązku zgłoszenia w ciągu 14 dni faktu wprowadzenia do alternatywnego 
systemu obrotu instrumentów finansowych do ewidencji prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego 
może, zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie pociągać za sobą karę administracyjną to jest karę pieniężną 
do wysokości 100 000 zł (sto tysięcy złotych) nakładaną przez KNF. 

Ponadto KNF może nałożyć na Emitenta inne kary administracyjne za niewykonanie obowiązków wynikających 
z powołanej powyżej Ustawy o Ofercie.  
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3. OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE 
W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM  

3.1. Emitent 

Tabela 5. Podstawowe dane Emitenta 

Firma: Techmadex Spółka Akcyjna 
Nazwa skrócona: Techmadex S.A. 
Forma prawna: spółka akcyjna 
Siedziba: Warszawa 
Adres: ul. Migdałowa 91, 02-796 Warszawa 
Telefon: +48 22 625 18 56 
Faks: +48 22 628 10 85 
Adres poczty elektronicznej: techmadex@techmadex.com.pl 
Strona internetowa: www.techmadex.com.pl 
NIP: 5260214249 

Regon: 001368943 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Data rejestracji: 6 września 2011 

Numer KRS: 0000394861 

Źródło: Emitent 

 

W imieniu Emitenta działa: 
Dariusz Gil – Prezes Zarządu 

 
 
Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w treści Dokumentu Informacyjnego. 
 
 
 
Oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy oraz przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki 
stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 
faktycznym, oraz, że nie pominięto w jego treści niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie i wycenę 
instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także, że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka 
związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami. 
 
 

 
Dariusz Gil 

Prezes Zarządu 
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4. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 

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

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect wprowadzanych jest: 

1) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 48.500,00 zł (czterdzieści osiem 
tysięcy pięćset złotych 00/100), 

2) 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych 
00/100), 

3) 9.700 (dziewięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 970,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt 
złotych 00/100). 

Akcje Emitenta serii B, C i D nie są uprzywilejowane, jak również z akcjami Emitenta nie są związane żadne 
świadczenia dodatkowe. Ograniczenia w zakresie zbywalności akcji zostały opisane w pkt 4.3. poniżej. 

 Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych 4.1.1.
będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie  

Spośród akcji będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, w okresie ostatnich sześciu miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie ww. akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
na rynku NewConnect miała miejsce subskrypcja 9.700 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 970,00 zł. Informacje o ofercie akcji serii D: 

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii D.  

Subskrypcja 150 000 akcji serii D miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w terminie 
od 16 marca 2012 r. do 23 kwietnia 2012 r.  

2. Przydział akcji serii D. 
 
Zarząd Spółki nie dokonywał przydziału akcji serii D, ponieważ akcje serii D oferowane były w trybie określonym 
w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w drodze subskrypcji prywatnej, tj. w drodze złożenia oferty 
przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata.  

3. Liczba akcji objętych subskrypcją. 
 
Subskrypcją objętych było 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 15 000,00 zł. 

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba 
przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy. 

  
Emisja akcji serii D przeprowadzana była w ramach subskrypcji prywatnej, a to w trybie określonym w art. 431 § 
2 pkt 1) KSH, wobec czego akcje tej serii nie były oferowane w transzach. W związku z tym nie dokonywano 
również redukcji.  

5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.  
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W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało objętych 9 700 (dziewięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych 
na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 970,00 zł 
(dziewięćset siedemdziesiąt złotych).  

6. Cena, po jakiej akcje serii D były nabywane. 
 
Akcje serii D były obejmowane po 26,00 zł (dwadzieścia sześć złotych 00/100) za każdą akcję.  

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii D objęte subskrypcją w poszczególnych transzach.  
 
Akcje serii D nie były oferowane w transzach, nie przyjmowano również zapisów na akcje serii D, ponieważ 
oferowane były w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D objęło łącznie 15 osób.  

8. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów 
o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli wraz z faktyczną ceną 
jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za 
objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez 
subemitenta).  

 
Emitent nie zawierał umów o subemisję. W związku z tym akcje serii D Emitenta nie były obejmowane przez 
subemitentów.  

9. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem 
wysokości kosztów według ich tytułów. 

 
Łączna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji wyniosła 64.021,12 zł. Kwota wskazana powyżej 
obejmuje w szczególności koszty: 

(i) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 10.075,12 
(ii) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - wobec faktu, iż Emitent nie zawierał 

żadnych umów o subemisję, żadne wynagrodzenie dla subemitentów nie było wypłacane,  
(iii) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, 

z uwzględnieniem kosztów doradztwa – koszty sporządzenia Dokumentu Informacyjnego i doradztwa 
w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu na rynku NewConnect, dla wszystkich akcji Emitenta, wyniosły 50.210,00 zł. 

(iv) promocji oferty - Emitent nie prowadził promocji oferty, 
(v) notarialne i sądowe – 3.736,00 zł 

10. Metody rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 9 powyżej w księgach rachunkowych 
i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta.  

Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009 Nr 152, poz. 1223 
t. j. z późn. zm.), rozliczenie kosztów emisji akcji serii D w księgach Emitenta odbędzie się poprzez zmniejszenie 
nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte 
w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy".  

4.1.1.1. Akcje serii C 

Akcje serii C zostały zaoferowane wybranej przez Zarząd kadrze kluczowych pracowników i współpracowników 
(5 osób) w ramach subskrypcji prywatnej. Umowy objęcia akcji zostały zawarte w dniu 30 grudnia 2011 r. 
Wszystkie akcje serii C zostały objęte i pokryte wkładami pieniężnymi przed rejestracją kapitału zakładowego. 
Osoby, które objęły akcje serii C wyraziły zgodę na treść zmiany uchwały Zarządu nr 1/12/11 z dnia 30 grudnia 
2011 r. dokonanych przez Zarząd uchwałą nr 1/01/12 z dnia 10 stycznia 2012 r. oraz na brzmienie uchwały 
Zarządu nr 2/01/12 z dnia 10 stycznia 2012 r. 
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4.2. Podstawa prawna emisji 

 Akcje serii B 4.2.1.

Akcje serii B są akcjami wydanymi w związku z przekształceniem spółki Przedsiębiorstwo Przemysłowo – 
Handlowo - Usługowe Techmadex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PPHU Techmadex sp. z o.o.) 
w spółkę akcyjną. Podstawą prawną emisji akcji serii B były przepisy Tytułu IV Działu III Kodeksu Spółek 
Handlowych regulujące proces przekształcenia spółek kapitałowych. Przekształcenie poprzednika prawnego 
Spółki nastąpiło na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PPHU Techmadex spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 sierpnia 2011 roku o przekształceniu spółki PPHU Techmadex sp. 
z o.o. w spółkę akcyjną, objętej aktem notarialnym sporządzonym przez Renatę Izdebską – Skwarę, notariusza 
w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Pańskiej 96/33 (rep. A nr 2339/2011). 
Wszyscy dotychczasowi wspólnicy uczestniczyli w spółce przekształconej. W dniu 6 września 2011 rok Sąd 
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu 
przekształcenia Spółki do Rejestru Przedsiębiorców KRS (sygn. akt. WA. XIII NS-REJ.KRS/30020/11/667). Spółka 
została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394861. 
Treść uchwały nr 1 przyjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą PPHU 
Techmadex sp. z o.o. w przedmiocie przekształcenia tej spółki w spółkę akcyjną: 

„Uchwała Nr 1 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „TECHMADEX" Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością o przekształceniu Spółki Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe 

„TECHMADEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną  
 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, prowadzącej działalność pod firmą Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „TECHMADEX" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Migdałowej 
numer 91, niniejszym zgodnie z postanowieniami art. 562 § 1 w związku z art. 563 ustawy z dnia 15 września 
2000 roku, Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z póź. zm.), postanawia: 
 
1) dokonać przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo-U sług owe „TECHMADEX" sp. z o.o. w spółkę akcyjną 
prowadzącą działalność pod firmą TECHMADEX S.A., 

2) ustanowić kapitał zakładowy spółki akcyjnej w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). Kapitał 
zakładowy Spółki Przekształconej zostaje pokryty w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) kapitałem 
zakładowym Spółki Przekształcanej, 

3) Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej dzieli się na:  

a) 515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od A 000.001 
do A 515.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

b) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych 
numerach od B 000.001 do B 485.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 
akcja, 

4) Akcje serii A oraz B są akcjami objętymi przez Wspólników Spółki Przekształcanej w wyniku 
przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o której mowa w § 1 Statutu 
i zostają objęte w następujący sposób: 

c) Lucjan Gałecki - obejmie 515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości 
nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 51.500,00 zł 
(pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), stanowiących 51,5 % wartości kapitału zakładowego, 

d) Dariusz Gil - obejmie 174.000 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii 
B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 17.400,00 
zł (siedemnaście tysięcy czterysta złotych), stanowiących 17,4% wartości kapitału zakładowego, 

e) Jerzy Kamecki - obejmie 124.000 (sto dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii 
B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 12.400,00 
zł (dwanaście tysięcy czterysta złotych), stanowiących 12,4% wartości kapitału zakładowego,  

f) Marek Przybylski - obejmie 124.000 (sto dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela 
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serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 
12.400,00 zł (dwanaście tysięcy czterysta złotych), stanowiących 12,4% wartości kapitału 
zakładowego, 

g) Henryk Cukier - obejmie 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości 
nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy 
złotych), stanowiących 5% wartości kapitału zakładowego,  

h) Marian Wynimko - obejmie 13.000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.300,00 zł 
(jeden tysiąc trzysta złotych), stanowiących 1,3% wartości kapitału zakładowego, 

5) nie wskazywać kwoty przeznaczonej na wypłaty, o której mowa w art. 563 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych, z uwagi na fakt, iż wszyscy Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą 
uczestniczyć w spółce przekształconej, 

6) nie przyznawać praw osobistych wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, 

7) wskazać, iż w skład pierwszego Zarządu spółki przekształconej, mającej prowadzić działalność w formie 
spółki akcyjnej wchodzi Dariusz Gil – Prezes Zarządu, 

8) wskazać, iż w skład pierwszej Rady Nadzorczej spółki przekształconej, mającej prowadzić działalność 
w formie spółki akcyjnej wchodzą: Jan Jeżak, Janina Nitka, Rafał Jagniewski, Zbigniew Szepieniec, 

9) wyrazić zgodę na brzmienie statutu spółki akcyjnej w ramach, której będzie prowadzone dotychczasowe 
przedsiębiorstwo Spółki po przekształceniu, w niżej przedstawionym brzmieniu,  

10) zobowiązać i upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych 
wymaganych dla dokonania przekształcenia Spółki w Spółkę Przekształconą”. 

W chwili przekształcenia kapitał zakładowy Emitenta wynosił 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzielił się 
na 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela, z czego: 

1) 515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda akcja (akcje serii A nie są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect); 

2)  485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 

 Akcje serii C 4.2.2.

Akcje serii C są akcjami wyemitowanymi na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1/12/11 z dnia 30 grudnia 
2011 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, powziętej 
na podstawie art. 444 – 454 Kodeksu Spółek Handlowych i § 7 ust. 10 Statutu Spółki, zawierającego 
upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze kapitału 
docelowego. Uchwała Zarządu została objęta aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego 
Roberta Kuskowskiego, zastępcę Renaty Izdebskiej – Skwary, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię 
Notarialną w Warszawie, ul. Pańska 96/33 (rep. A nr 5591/2011). Na podstawie przedmiotowej uchwały Zarząd 
uchwalił podwyższenie kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego z kwoty 100.000 zł (sto tysięcy 
złotych) do kwoty 106.500,00 zł (sto sześć tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset 
złotych), poprzez emisję 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy zostało 
wyłączone za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale z dnia 27 października 2011 r. Rada Nadzorcza 
wyraziła zgodę na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii C na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą 
akcję serii C (uchwała Rady Nadzorczej z dnia 27 października 2011 r.). Zgodnie z treścią uchwały Zarządu nr 
1/12/11, postanowiono, że akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2012 r. 

Uchwała Zarządu Spółki nr 1/12/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. została zmieniona uchwałą Zarządu Spółki 
nr 1/01/12 z dnia 10 stycznia 2012 r. objętą aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego 
Roberta Kuskowskiego, zastępcę Renaty Izdebskiej – Skwary, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię 
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Notarialną w Warszawie, ul. Pańska 96/33 (rep. A nr 121/2012), w ten sposób, iż akcje serii C uczestniczyć będą 
w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r. Ponadto Zarząd Spółki w dniu 10 stycznia 2012 r. podjął 
uchwałę nr 2/01/12 w przedmiocie zmiany § 7 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki będącą konsekwencją podwyższenia 
kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego. 

Akcje serii C zostały zaoferowane wybranej przez Zarząd kadrze kluczowych pracowników i współpracowników 
(5 osób) w ramach subskrypcji prywatnej. Umowy objęcia akcji zostały zawarte w dniu 30 grudnia 2011 r. 
Wszystkie akcje serii C zostały objęte i pokryte wkładami pieniężnymi przed rejestracją kapitału zakładowego. 
Osoby, które objęły akcje serii C wyraziły zgodę na treść zmiany uchwały Zarządu nr 1/12/11 z dnia 30 grudnia 
2011 r. dokonanych przez Zarząd uchwałą nr 1/01/12 z dnia 10 stycznia 2012 r. oraz na brzmienie uchwały 
Zarządu nr 2/01/12 z dnia 10 stycznia 2012 r. 

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w ramach kapitału docelowego oraz zmiana 
§ 7 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, zostały zarejestrowane przez sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 stycznia 2012 r., 
na podstawie postanowienia Sądu z dnia 12 stycznia 2012 r. (sygn. akt WA.XIII NS – REJ.KRS/000488/12/187). 

Treść uchwały Zarządu Spółki nr 1/12/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz treść uchwał Zarządu Spółki nr 1/01/12 i 2/01/12 z dnia 10 
stycznia 2012 r.: 

„UCHWAŁA nr 1/12/11 
Zarządu Spółki pod firmą TECHMADEX Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 30 grudnia 2011 roku 

 
Zarząd Spółki TECHMADEX SA, działając na podstawie art. 446 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 
7 ust. 10 Statutu Spółki oraz Uchwałą nr 2/10/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27 października 2011 roku, 
w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, na 
poziomie 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, postanowił podjąć uchwałę nr 1/12/11, w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego, w ramach Kapitału Docelowego, do kwoty 106.500,00 zł, nadając jej następujące 
brzmienie: 
 
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych), tj. z kwoty 
100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), do kwoty 106.500,00 zł, w drodze emisji 65.000 (sześćdziesięciu pięciu 
tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii C, o numerach od C 00001 (jeden) do C 65.000 (sześćdziesiąt pięć 
tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda. 
2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela. 
3. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2012 (dwa tysiące 
dwunastego) roku. 
4. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. 
5. Akcje serii C zostaną zaoferowane wybranej przez Zarząd kadrze kluczowych pracowników 
i współpracowników w ramach subskrypcji prywatnej. 
6. Zawarcie umów o objęcie akcji nowej emisji nastąpi w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 
2011 (dwa tysiące jedenastego) roku. 
7. Wszystkie akcje nowej emisji zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne i opłacone przed rejestracją 
podwyższenia kapitału zakładowego.” 
 

„UCHWAŁA Nr 2/12/11 
Zarządu Spółki pod firmą TECHMADEX Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 30 grudnia 2011 roku 

 
Zarząd, działając na podstawie art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 7 ust. 10 Statutu Spółki 
oraz w związku z Uchwałą nr 1 /10/2011 Rady Nadzorczej z dnia 27 października 2011 roku, w sprawie zgody 
na wyłączenie prawa poboru w całości, pozbawia niniejszym dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru, 
w odniesieniu do wszystkich akcji serii C, emitowanych w ramach Kapitału Docelowego. 
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W dalszej kolejności Dariusz Gil złożył oświadczenie o poniższej treści: 
„Zarząd Spółki uzasadnia podjęcie powyższych działań potrzebą dodatkowego umotywowania kadry 
kluczowych pracowników i współpracowników spółki, do których emisja akcji serii C zostanie skierowana. 
Ponadto zaoferowanie kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki akcji serii C jest w pełni 
uzasadnione kierunkami i planami rozwoju Spółki, pozwoli na zwiększenie zaangażowania wyżej wymienionych 
w dłuższym okresie. W opinii Zarządu, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C 
umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów 
prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Ponadto pozwoli na uzyskanie nowych 
powiązań kapitałowych i stworzy możliwość dalszego dynamicznego rozwoju Spółki do czego niezbędnym jest 
doświadczona kadra pracowników i współpracowników. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa 
poboru akcji serii C leży w interesie Spółki, jest bowiem zgodne z jej przyszłym długookresowym rozwojem i nie 
jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki." 
 

„UCHWAŁA nr 1/01/12 Zarządu Spółki 
pod firmą TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 10 stycznia 2012 roku 
 
Zarząd Spółki TECHMADEX SA, działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 
ust. 10 statutu Spółki oraz w związku z podjętą w dniu 30 grudnia 2011 roku uchwałą Zarządu nr 1/12/11, 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, do kwoty 106.500,00 zł, 
zaprotokołowaną przez czyniącego asesora notarialnego, za Rep. A numer 5591/2011, postanowił powziąć 
uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały Zarządu nr 1/12/11 i w związku z tym pkt.3 uchwały nr 1/12/11 z dnia 
30 grudnia 2011 roku otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„3. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2011 (dwa tysiące 
jedenastego roku)." 

„UCHWAŁA nr 2/01/12 Zarządu Spółki 
pod firmą TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 stycznia 2012 roku 

 
Zarząd Spółki TECHMADEX S.A., działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 
ust. 10 statutu Spółki oraz w związku z podjętą w 30 grudnia 2011 r. uchwałą Zarządu nr 1/12/11 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego do kwoty 106.500,00 zł, a także w związku 
z uchwałą numer 1/01/12 Zarządu z dnia dzisiejszego, postanowił podjąć uchwałę w przedmiocie zmiany 
Statutu Spółki, w ten sposób, że: 
1)§ 7 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: 
„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106.500,00 zł (sto sześć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na: 

a) 515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od A 000.001 do A 
515.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
b) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych 
numerach od B 000.001 do B 485.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
c) 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C 
000.001 do C 065.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja." 

2)§ 7 ust. 3 Statutu Spółki, otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: 
 
„3. Akcje Spółki serii A i serii B pokryte zostały w całości majątkiem Spółki Przekształcanej - Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno - Handlowo – Usługowego „TECHMADEX" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie, którego wartość bilansowa, zgodnie z bilansem sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 
01 kwietnia 2011 roku, wynosi 9.780.969,44 zł (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset 
sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze). 

 Akcje serii D 4.2.3.

Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 04/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 lutego 2012 r. objętej aktem notarialnym sporządzonym przez asesora 
notarialnego Roberta Kuskowskiego, zastępcę Renaty Izdebskiej – Skwary, notariusza w Warszawie, 
prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, ul. Pańska 96/33 (rep. A nr 1139/2012). Walne Zgromadzenie 
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Emitenta działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1) i § 7, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych 
w zw. z § 13 ust. 1 pkt 11 i 12 Statutu Spółki, podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 
106.500,00 zł (sto sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) do kwoty nie większej niż 121.500,00 zł (sto dwadzieścia 
jeden tysięcy pięćset złotych 00/100), to jest o kwotę nie większą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 
00/100), poprzez emisję nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 
D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek 
Handlowych Walne Zgromadzenie udzieliło upoważnienia Zarządowi Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji 
nowej emisji serii D. 

Zgodnie z treścią uchwały Walnego Zgromadzenia akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy 
od dnia 1 stycznia 2011 roku, tj. od wypłaty dywidendy za 2011 rok oraz nie będą miały formy dokumentów 
i będą podlegały dematerializacji, zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obrocie. 
Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki został upoważniony przez Walne 
Zgromadzenie do zawarcia umów objęcia akcji serii D w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2012 r. 

Akcje serii D były oferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu 
Spółek Handlowych, to jest w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. 
Oferta objęcia akcji serii D, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, była kierowana do nie więcej niż 99 
podmiotów i nie stanowiła oferty publicznej ani publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych 
w rozumieniu Ustawy o Ofercie.. 

Treść uchwały nr 04/02/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku przedstawia się następująco: 

„UCHWAŁA NR 04/02/2012 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą TECHMADEX Spółka Akcyjna z dnia 15 lutego 2012 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, 
przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez 
oznaczonego adresata, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie 
ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 
NewConnect, dematerializacji akcji serii B, C i D, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy 
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii B, C i D oraz do podjęcia 
wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii B, C i D do obrotu w Alternatywnym Systemie 
Obrotu 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Techmadex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 
431 § 1 i § 2 pkt. 1) i § 7, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 13 ust. 1 pkt 11 i 12 Statutu 
Spółki, postanawia co następuje: 

§ 1 
[Podwyższenie kapitału zakładowego] 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 106.500,00 zł (sto sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) 
do kwoty nie większej niż 121.500,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych 00/100), to jest o kwotę 
nie większą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 150.000 (sto 
pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 
akcja („Akcje serii D”).  

2. Objęcie Akcji serii D Spółki, z uwzględnieniem brzmienia § 2 niniejszej Uchwały, w ramach emisji, o której 
mowa w ustępie poprzedzającym, nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) 
KSH, to jest w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Oferta objęcia 
Akcji serii D, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie skierowana do nie więcej niż 99 
(dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób (podmiotów) i nie stanowi oferty publicznej ani nie stanowi publicznego 
proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz.1439 z późn. zm.). 
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3. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego. 

4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2011 (dwa tysiące 
jedenastego) roku, tj. od wypłaty dywidendy za 2011 rok. 

5. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji, zgodnie z postanowieniami 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2010 Nr 211, poz. 1384 
z późn. zm.). 

6. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 4) KSH upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do oznaczenia ceny 
emisyjnej akcji nowej emisji serii D. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji 
serii D stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

7. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6) KSH upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia 
akcji serii D w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 (trzynastego) sierpnia 2012 (dwa tysiące dwunastego) 
roku. 

8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości 
podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego 
do rejestru sądowego - w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH. 

9. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd 
w formie aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, o którym 
mowa w ustępie poprzedzającym. 

§ 2 
[Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D] 

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji serii, D tj. wyłącza się w całości 
prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii D. 

2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona 
na podstawie art. 433 § 2 KSH, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii D leży 
w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne 
Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa 
w ustępie poprzedzającym, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 KSH. 

§ 3 
[Zmiana Statutu Spółki] 

Wobec treści § 1 niniejszej Uchwały i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na zasadzie art. 430 § 1 KSH 
i § 13 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, 
następujące brzmienie: 

„§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 121.500,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych 
00/100) i dzieli się na: 

a) 515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od A 000.001 do A 515.000, 
o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

b) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od B 
000.001 do B 485.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
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c) 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C 000.001 
do C 065.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

d) nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.” 

§ 4 
[Dematerializacja akcji serii B, C i D, wprowadzenie akcji serii B, C i D do Alternatywnego Systemu Obrotu 
na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.] 

1. Wyraża się zgodę i postanawia się o ubieganiu się o dematerializację akcji serii B, C i D w trybie i na zasadach 
przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.  

2. Wyraża się zgodę i postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu 
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A.  

§ 5 
[Upoważnienie dla Zarządu] 

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych 
do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, 
a w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do: 

a) zaoferowania Akcji serii D wybranym przez Zarząd podmiotom (osobom) oraz podjęcia wszelkich 
czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, 

b) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego 
w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH,  

c) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B, C i D, w tym 
w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, umów 
dotyczących rejestracji akcji serii B, C i D, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi, 

d) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu 
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., a w szczególności zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, 
złożenia wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. w związku z wprowadzeniem do Alternatywnego Systemu Obrotu. 

§ 6 

[Wejście w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 04/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Techmadex S.A. z siedzibą 
w Warszawie z dnia 15 lutego 2012 roku. 

„Opinia Zarządu Spółki pod firmą Techmadex S.A. z siedzibą w Warszawie 
w przedmiocie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz uzasadniająca wyłączenie w całości prawo 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji serii D 

Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D w sposób odzwierciedlający wartość rynkową 
Spółki. Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd w oparciu o deklaracje nabycia akcji serii D 
składane Spółce przez potencjalnych inwestorów. Zarząd podejmie stosowną uchwałę w przedmiocie określenia 
ceny emisyjnej akcji serii D.  
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Wyłączenie prawa poboru akcji na okaziciela serii D w całości uzasadnione jest interesem Spółki, a tym samym 
jej akcjonariuszy. Spółka zainteresowana jest bowiem pozyskaniem zewnętrznego finansowania w celu realizacji 
przyjętej strategii rozwoju i modelu biznesu. Zdaniem Zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego 
w drodze oferty prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii D dotychczasowych akcjonariuszy, 
umożliwi Spółce realizację planów inwestycyjnych i zwiększenie przychodów Spółki, przy wykorzystaniu 
optymalnej pod względem kosztów procedury podwyższenia kapitału. Celem emisji akcji serii D jest pozyskanie 
w drodze oferty prywatnej akcji środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności pozyskane środki pozwolą Spółce na dalszą ekspansję 
i budowanie wartości firmy. Zdaniem Zarządu tylko zewnętrzny inwestor umożliwi pozyskanie finansowania 
na założonym poziomie w odpowiednio krótkim czasie.” 

Subskrypcja 150 000 akcji serii D miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w terminie 
od 16 marca 2012 r. do 23 kwietnia 2012 r.  

Cena emisyjna akcji serii D uchwałą Zarządu Emitenta nr 01/03/2012 z dnia 16 marca 2012 r. została ustalona 
na 26,00 zł. Treść wymienionej uchwały Zarządu została przytoczona poniżej.  

„UCHWAŁA ZARZĄDU NR 01/03/2012 

spółki pod firmą TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) 

z dnia 16 marca 2012 r. 

 

 

Działając na podstawie art. 432 § 1 pkt 4) k.s.h. oraz § 1 punkt 6 Uchwały nr 04/02/2012 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą TECHMADEX Spółka Akcyjna z dnia 15 lutego 2012 r., Zarząd Spółki, 
na podstawie księgi popytu akcji Spółki przez potencjalnych inwestorów, postanawia ustalić cenę emisyjną akcji 
serii D na kwotę 26,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych) za jedną akcję.” 

Ustalenie wysokości ceny emisyjnej akcji było poprzedzone badaniem zainteresowania wśród inwestorów 
(budową księgi popytu).  

Akcje zostały objęte na podstawie Umów objęcia akcji zawartych w dniu 23 kwietnia 2012 r. W dniu 10 maja 
2012 r. Emitent złożył do sądu rejestrowego - Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, wniosek 
o rejestrację akcji serii D. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji 
zwykłych na okaziciela serii D nastąpiła w dniu 27 czerwca 2012 roku na podstawie postanowienia Sądu 
Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego (sygn. akt WA.XIII NS – REJ.KRS/23432/12/403). 

Oferta objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D została złożona 17 inwestorom. 

W wyniku oferty objętych zostało 9 700 akcji serii D. Akcje objęło 15 z 17 inwestorów do których Zarząd 
skierował imienne zaproszenia do objęcia akcji. Objęcie akcji nastąpiło na podstawie Umów objęcia akcji, 
w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu Spółek Handlowych. 

W dniu 27 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji akcji serii D. 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego całkowite koszty poniesione przez Emitenta z tytułu emisji 
i oferty akcji serii D oraz wprowadzenia akcji serii B, C i D do Alternatywnego Systemu Obrotu wyniosły 104 
406,12 zł ( sto cztery tysiące czterysta sześć złotych 12/100 netto i obejmowały koszty doradztwa (w tym koszty 
doradztwa finansowego, prawnego i biegłego rewidenta) oraz przygotowania dokumentów dla inwestorów, 
w tym Dokumentu Informacyjnego. 

Szczegółowe koszty emisji oraz wprowadzenia akcji serii B, C i D do Alternatywnego Systemu Obrotu wskazano 
w poniższym rozbiciu: 
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 64 021,12 zł ( sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia jeden złotych 12/100) - z tytułu uplasowania 
akcji serii D oraz sporządzenia Dokumentu Informacyjnego; 

 40 385,00 zł ( czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) pozostałych kosztów. 

Poniesione koszty zostały rozliczone w następujący sposób: 

 40 381,00 zł z wynikiem 2011,  

 4,00 zł z wynikiem 2012,  

 64 021,12 – zostały odniesione na kapitał zapasowy po rejestracji podwyższenia kapitału w KRS 
z tytułu emisji akcji serii D.  

4.3. Ograniczenia w zakresie przenoszenia praw z instrumentów finansowych 

Treść Statutu Emitenta nie zawiera żadnych ograniczeń dotyczących przenoszenia akcji. Zbywalność akcji 
imiennych serii A oraz akcji na okaziciela serii B i C jest jednak ograniczona wskutek zawarcia pomiędzy Spółką 
a akcjonariuszami umów ograniczających zbywalność wymienionych akcji (umowy lock - up). Emitent wskazuje, 
iż z akcjonariuszami Spółki posiadającymi akcje imienne serii A (jeden akcjonariusz) oraz tymi, którym 
przysługują akcje na okaziciela serii B i serii C (łącznie jedenastu akcjonariuszy), zostały zawarte wymienione 
wyżej umowy typu lock-up. 

Akcjonariusze posiadający akcje serii A, B i C zobowiązali się, iż w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy 
od daty pierwszego notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect (okres 
lock - up), nie obciążą, nie zastawią, nie zbędą ani w inny sposób nie przeniosą własności, jak również nie 
zobowiążą się do dokonania takich czynności, co do całości lub części akcji w żaden sposób, na rzecz 
jakiejkolwiek osoby, chyba że zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności na dokonanie takiej czynności 
wyrazi Spółka. Przez wyrażenie zgody przez Spółkę należy rozumieć wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą 
Spółki w formie uchwały, przy czym zgoda może obejmować całość lub części Akcji. Umowy ograniczające 
zbywalność akcji serii B i C zawierają ponadto klauzule stanowiące, iż za naruszenie umów lock-up nie będzie 
traktowana sprzedaż akcji objętych lock-up’em w liczbie nie większej niż 10% wszystkich akcji objętych umową 
lock-up w drodze transakcji zawieranych poza alternatywnym systemem obrotu organizowanym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (tj. poza tzw. rynkiem NewConnect), jak również poprzez platformę 
transakcyjną Alternatywnego Systemu Obrotu w drodze transakcji pozasesyjnych pod warunkiem: 

a) zawarcia przez nabywcę akcji umowy w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji, 
z zastrzeżeniem, iż umowa z nabywcą zawierać będzie analogiczne postanowienia jak umowa 
lock-up w zakresie ograniczenia zbywalności akcji i  

b) złożenia przez nabywcę akcji dyspozycji blokady akcji. 

4.4. Decyzje związane z wprowadzeniem instrumentów finansowych do obrotu 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w uchwale nr 04/02/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. wyraziło zgodę 
i postanowiło o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także wyraziło 
zgodę na dematerializację akcji serii B, C i D w trybie i na zasadach przewidzianych w Ustawie o Obrocie. Treść 
powyższej uchwały została zamieszczona w pkt 7.3.3. Wobec powyższego, w celu wykonania wyżej przywołanej 
uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta udzieliło stosownych upoważnień dla Zarządu Spółki. 
Zarząd Spółki został upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych 
do prawidłowego wykonania uchwały, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: 

a) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B, C i D, w tym 
w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, umów 
dotyczących rejestracji akcji serii B, C i D, o której mowa w art. 5 Ustawy o Obrocie, 

b) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu 
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., a w szczególności zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, 
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złożenia wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. w związku z wprowadzeniem do Alternatywnego Systemu Obrotu. 

4.5. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Akcje na okaziciela serii B uczestniczą w dywidendzie na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych 
i Statucie Spółki (§ 10 Statutu Spółki). Stosownie do treści art. 347 § 1 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału 
w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został 
przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zgodnie zaś z art. 348 § 2 KSH. 
uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia 
uchwały o podziale zysku. Stosownie zaś do treści art. 348 § 1 KSH kwota przeznaczona do podziału między 
akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat 
ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą 
być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz 
o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy 
na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Stosownie do treści § 10 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Spółki jest 
uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 
obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Analogiczne zasady znajdują zastosowanie 
do opisanych poniżej akcji serii C i D. W związku z faktem, iż Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 września 2011 roku (dzień przekształcenia), akcje serii B będą 
uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2011 tj. od wypłaty dywidendy za 2011 rok. 

Akcje na okaziciela serii C, stosownie do treści uchwały Zarządu Spółki 1/01/12 z dnia 10 stycznia 2012 r. objętej 
aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Roberta Kuskowskiego, zastępcę Renaty 
Izdebskiej – Skwary, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, ul. Pańska 
96/33 (rep. A nr 121/2012) zmieniającej uchwałę Zarządu nr 1/12/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku, objętą aktem 
notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Roberta Kuskowskiego, zastępcę Renaty Izdebskiej – 
Skwary, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, ul. Pańska 96/33 (rep. 
A nr 5591/2011), będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r., tj. od wypłaty 
dywidendy za 2011 r. 

Akcje na okaziciela serii D, zgodnie z treścią uchwały nr 04/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Emitenta z dnia 15 lutego 2012 r. objętej aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Roberta 
Kuskowskiego, zastępcę Renaty Izdebskiej – Skwary, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię 
Notarialną w Warszawie, ul. Pańska 96/33 (rep. A nr 1139/2012), będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy 
od dnia 1 stycznia 2011 roku, tj. od wypłaty dywidendy za 2011 rok. 

Wobec powyższego, akcje serii B, C i D są tożsame w prawie do dywidendy. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2012 roku podjęło uchwałę nr 06/06/2012 o podziale zysku 

za rok obrotowy 2011, o następującej treści: 

„UCHWAŁA NR 06/06/2012 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą TECHMADEX Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 §2 
pkt.2) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:  

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 
rok 2011, w oparciu o przedstawioną ocenę Rady Nadzorczej przedmiotowego wniosku, postanawia 
przeznaczyć zysk netto za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w wysokości 1.568.892,36 zł 
(jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy) 
w następujący sposób: 
- dywidendy wspólników - 0,00 zł (zero złotych), 
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- kapitał rezerwowy - 1.321.860,23 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt 
złotych dwadzieścia trzy grosze), 

- kapitał zapasowy-8% obligatoryjne - 125.511,39 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset jedenaście złotych 
trzydzieści dziewięć groszy), 

- ZFŚS - 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), 
- pokrycie straty z lat ubiegłych na utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy i odprawy 71.520,7- zł 

(siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt cztery grosze). 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.”  

4.6. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

 Prawo pierwszeństwa do akcji 4.6.1.

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru) przy 
zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH. Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa 
w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 
co najmniej czterech piątych głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie 
stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte 
w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom 
celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała 
stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo 
poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji 
może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

 Prawa związane z akcjami Emitenta 4.6.2.
4.6.2.1. Prawo do dywidendy 

Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH). Zysk 
rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, 
co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy 
za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może zostać 
wyznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie 
kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, 
dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą (art. 348 § 4 KSH). Ustalając dzień 
dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. 

Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, oraz 
o terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty, przesyłając niezwłocznie, lecz nie później niż 10 dni roboczych 
przed dniem dywidendy uchwałę właściwego organu spółki w tych sprawach. Dzień wypłaty może przypadać 
najwcześniej dziesiątego dnia roboczego po dniu dywidendy. KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim 
uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, 
znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach. 

Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane 
uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy; łącznej kwocie należnego podatku dochodowego od osób 
prawnych, który powinien zostać pobrany przez Emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem 
uczestnika; liczbie rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób będących podatnikami podatku 
dochodowego od osób prawnych. 

W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację prawa 
do dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). 
W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie 
o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale 
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Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, 
po którym wygasa prawo do dywidendy. 

Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą Polską umowy w sprawie zapobiegania 
podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów 
z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia 
zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację 
podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł 
polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, 
czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też ze względu 
na istniejące wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, 
jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy 
międzynarodowej, które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia 
włącznie), będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio 
od urzędu skarbowego. Poza tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane 
z dywidendami w przypadku akcjonariuszy będących nierezydentami. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku 
kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy 
pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być 
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 §1 KSH). Przepisy 
prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości 
oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat. 

4.6.2.2. Prawo do udziału w WZ i prawo głosu 

1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH). Prawo do uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed 
datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). 

2. Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Akcjonariusz może głosować 
odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art.411 

3
KSH). 

3. Z prawem do udziału w Walnym Zgromadzeniu związane jest prawo zwołania i prawo do żądania zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad i zgłaszania projektów uchwał (art. 399 - 401 KSH). 

4. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyznane zostało akcjonariuszom 
reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów 
w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. (art. 399 § 3 KSH). 

5. Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje 
akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 
KSH). We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. 
Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego 
tego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH). 

6. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
Spółki przysługuje prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 1 KSH). W spółce publicznej żądanie to powinno zostać 
zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem 
zgromadzenia. We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy zamieścić uzasadnienie lub projekt 
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci 
elektronicznej (art. 401 § 1 KSH). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania 
Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić 
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do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd 
wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH). 

7. Akcjonariuszom lub akcjonariuszowi spółki publicznej reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego Spółki zostało przyznane prawo do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego 
Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał 
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają 
zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH). Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego 
zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 
KSH). 

8. Każdy akcjonariusz ma ponadto prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych 
porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH). 

9. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 KSH. 
Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes 
spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego 
przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały 
walnego zgromadzenia przysługuje: 

a) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, 
b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 

sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemych, 
c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu, 
d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem 
obrad. 

W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania 
wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 KSH). 
Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie 
nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności 
uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej 
ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 § 3 KSH). 

10. Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek 
akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady 
Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami. Podczas wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za wyjątkiem 
akcji niemych) przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń. 

11. Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki 
publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) – art. 84 ust. 1 Ustawy 
o Ofercie; uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza 
lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; jeżeli 
Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy 
mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia 
uchwały (art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie). 

12. Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, 
w szczególności zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany 
do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione 
dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej 
informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć 
wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH). 

13. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie (art. 328 § 6 KSH). Na żądanie 
posiadacza rachunku papierów wartościowych, podmiot prowadzący ten rachunek wystawia mu 
na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. 
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Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych 
wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów 
na rachunku papierów wartościowych (art. 9 Ustawy o Obrocie). Świadectwo zawiera: 

1) firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa; 
2) liczbę papierów wartościowych; 
3) rodzaj i kod papieru wartościowego; 
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta; 
5) wartość nominalną papieru wartościowego; 
6) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów 

wartościowych; 
7) informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub 

o ustanowionych na nich obciążeniach; 
8) datę i miejsce wystawienia świadectwa; 
9) cel wystawienia świadectwa; 
10) termin ważności świadectwa; 
11) w przypadku, gdy poprzednio wystawione świadectwo, dotyczące tych samych papierów 

wartościowych, było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu 
swojej ważności - wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa; 

12) podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony 
pieczęcią wystawiającego. 

14. Uprawnionemu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej przysługuje prawo 
do żądania od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego 
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie winno zostać zgłoszone 
nie wcześniej niż po ogłoszeniu o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu 
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406 

3
 § 2 KSH). Zaświadczenie 

zawiera: 

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 
2) liczbę akcji, 
3) rodzaj i kod akcji, 
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje, 
5) wartość nominalną akcji, 
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 
8) cel wystawienia zaświadczenia, 
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. 
11) Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia 

powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów 
wartościowych (art. 406

3
 § 4 KSH). 

15. Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej 
na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH). 

16. Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Lista 
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, 
zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), 
liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu 
zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej 
może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który 
lista powinna być wysłana (art. 407 § 1

1
 KSH). 

17. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym 
celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną 
dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają 
prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH). 
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18. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów 
uchwał (art. 421 § 3 KSH). Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz 
z pełnomocnictwami udzielonym przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. W protokole 
należy stwierdzić prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, 
wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. 
Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody 
zwołania walnego zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. 

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

Akcjonariuszowi Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 
posiadanych akcji (prawo poboru) przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH. Akcjonariusz 
może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego 
Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów; przepisu o konieczności uzyskania 
większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, 
że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania 
ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych 
w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy 
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie 
akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia. Stosownie do treści art. 447 § 1 KSH pozbawienie prawa poboru w całości lub w części 
dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga uchwały 
walnego zgromadzenia powziętej zgodnie z art. 433 § 2. Statut może upoważniać zarząd do pozbawienia prawa 
poboru w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej. Stosownie do treści § 7 ust. 10 Statutu Spółki Zarząd 
jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej. 

4.6.2.4. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji 

Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej 
likwidacji; Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 

4.6.2.5. Postanowienia w sprawie umorzenia akcji 

Prawo do dobrowolnego umorzenia akcji (art. 359 § 1 KSH). Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, akcje 
mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 
Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, 
a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi 
akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału 
zakładowego. 

4.6.2.6. Pozostałe główne prawa korporacyjne 

− Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych 
w art. 486 i 487 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody 
w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Jeżeli powództwo okaże się 
nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, 
obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu. 

− Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów 
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH 
(przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki). 

− Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia 
(art. 341 § 7 KSH). 

− Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), 
do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo 
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adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także na wniosek osoby uprawnionej, wpis 
o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu. 

− Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy 
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni 
będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz 
może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka 
handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi 
osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 
KSH). 

− Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy 
wykup akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie 
z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami 
zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej 
osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 ustawy o ofercie publicznej). 

− Prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął 
lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 Ustawy o Ofercie). Takiemu żądaniu są 
zobowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzenia, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, 
w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również 
solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, 
o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, 
co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. 

− Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa (art. 334 § 2 KSH). Stosownie do brzmienia § 8 ust. 3 Statutu Emitenta, 
zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela nie jest dopuszczalna. 

4.7. Wskazanie obowiązków i ograniczeń związanych z instrumentami finansowymi 

 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie  4.7.1.

Zgodnie z art. 161a ust. 1 Ustawy o Obrocie opisane poniżej zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160 
tejże ustawy, mają zastosowanie między innymi do instrumentów finansowych wprowadzonych 
do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 39 ust. 4 pkt 3 Ustawa 
o Obrocie). 
Art. 156 Ustawy o Obrocie ustanawia zakaz wykorzystywania informacji poufnej. Obowiązek ten ciąży na każdej 
osobie, która pozyskała informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem 
w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania 
zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. W szczególności 
restrykcjami objęci są: 

1) członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego 
pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą 
w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub 

2) akcjonariusze spółki publicznej, lub 
3) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym 

lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych 
do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie 
do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym 
stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub 

4) maklerzy lub doradcy. 

Ponadto zakaz wykorzystywania informacji poufnej ciąży na osobach, które pozyskały taką informację w wyniku 
popełnienia przestępstwa lub w inny sposób, jeżeli wiedziały lub przy dołożeniu należytej staranności mogły się 
dowiedzieć, że jest to informacja poufna. 

W art. 156 ust. 4 ustawodawca precyzuje, co oznacza pojęcie wykorzystywania informacji poufnej. Zgodnie 
z postanowieniami ustawy: wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek 
własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej 
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osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub 
mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te: 

a) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie 
do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany 
instrument, jest dokonywana na tym rynku, albo 

b) nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
lub innego państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny 
instrumentu finansowego określonego w pkt 1; 

c) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, 
czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym 
systemie obrotu, albo 

d) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny 
instrumentu finansowego określonego w pkt 3. 

Wszystkie osoby, których dotyczy zakaz wykorzystywania informacji poufnych nie mogą również ujawniać 
informacji poufnej lub udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej 
do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja. 

Na podstawie art. 159 Ustawy o Obrocie w czasie trwania okresu zamkniętego (definicja „okresu zamkniętego” 
poniżej), członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego 
pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia 
lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą: 

a) nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych 
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych 
albo dokonywać na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynności prawnych, 
powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, 
w czasie trwania okresu zamkniętego; 

b) działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie 
do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, 
praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 
powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie 
takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, 
z zastrzeżeniem iż powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

i) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba objęta ww. ograniczeniami 
z art. 159 Ustawy o Obrocie, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób 
wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo 

ii) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych 
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej 
na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 

iii) w wyniku złożenia przez osobę objętą ww. ograniczeniami z art. 159 Ustawy o Obrocie, zapisu 
w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie 
z przepisami Ustawy o Ofercie, albo 

iv) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę objętą ww. ograniczeniami z art. 159 Ustawy 
o Obrocie, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami 
Ustawy o Ofercie, albo 

v) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo 
vi) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych 

organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna 
przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. 

Okresem zamkniętym, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie, jest: 
a) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta 

lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie, 
do momentu przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 
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b) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 
lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała 
dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

c) w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 
lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej 
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna nie 
posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport, 

d) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu 
do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, że osoba 
fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony 
raport. 

Zapisy dotyczące okresu zamkniętego opisane w pkt c) powyżej nie powstają w przypadku nabycia akcji spółki, 
której akcje są notowane w alternatywnym systemie obrotu. 

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne 
osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp 
do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie 
podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności 
gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko 
z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie, na własny rachunek, transakcjach 
nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów 
finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 
lub będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na takim rynku. 
Podstawę prawną obowiązywania w alternatywnym systemie obrotu przepisów dotyczących okresów 
zamkniętych stanowi art. 161a w zw. z art. 39 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Obrocie. 

 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie 4.7.2.

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie każdy: 
a) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33

1
/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej albo, 
b) kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33

1
/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w tej spółce a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 
25%, 33%, 33

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

kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% 
ogólnej liczby głosów, jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę 
w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej 
staranności mógł się o niej dowiedzieć. 

Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której 
dotyczy zawiadomienie, o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale 
zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, a także 
o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów 
z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, podmiotach zależnych od akcjonariusza 
dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki oraz osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 
lit. c Ustawy o Ofercie, tj. osobach trzecich, z którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

W przypadku, gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 
zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać także informacje o liczbie akcji posiadanych przed 
zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich 
procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; oraz o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym 
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udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej 
liczbie głosów odrębnie dla akcji każdego rodzaju. 

Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, powinno dodatkowo 
zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 
miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku każdorazowej zmiany 
tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych 
od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął 
lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 
2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo 

lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 
3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

W przypadku, o którym mowa w pkt 2 zawiadomienie zawiera również informacje o: 
a) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu 

finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji; 
b) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; 
c) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane 
z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, 
na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar 
wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz 
którego ustanowiono zabezpieczenie. 

Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o Ofercie z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w przepisach, spoczywają: 

1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby 
głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku 
z akcjami spółki publicznej; 

2) na funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego 
progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem 
akcji łącznie przez: 
(i) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, 
(ii) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzane przez ten sam podmiot; 
3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 
(i) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, 

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

(ii) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład 
których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie 
z przepisami Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych - w zakresie 
akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których 
podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo 
głosu na walnym zgromadzeniu, 

(iii) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest 
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym 
zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli 
akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 
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5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych 
podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki 
publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów określonego w tych przepisach. 

Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z: papierami 
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według 
własnego uznania. W przypadkach wskazanych w pkt 5 i 6, obowiązki mogą być wykonywane przez jedną 
ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia (art. 87 ust 3 Ustawy o Ofercie). Istnienie 
porozumienia, o którym mowa w pkt 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: 

1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii 
lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 
3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego 

do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 
wartościowych; 

4) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: 
a) po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty 

zależne; 
b) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 1 

pkt 4 - wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; 
wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone 
lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków 
określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o Ofercie nie może do dnia ich wykonania 
bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony 
w tych przepisach próg ogólnej liczby głosów (art. 88a Ustawy o Ofercie). 

Zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej 
będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie 
lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło 
z naruszeniem wyżej opisanych obowiązków. 

Zakaz wykonywania prawa głosu, dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty 
zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 
1 lub art. 74 ust. 1 albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5. 
Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew wyżej określonemu zakazowi, nie jest uwzględniane przy 
obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 

Stosownie do art. 90 Ustawy o Ofercie, przepisów rozdziału 4 tej ustawy dotyczącego znacznych pakietów akcji 
spółek publicznych nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji 
określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie, 
zadań związanych z organizacją rynku regulowanego. 

Przepisu art. 69 Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę 
inwestycyjną w celu realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, które łącznie z akcjami już 
posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, 
o ile: 

1) prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz 
2) firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację 

zadań, o których mowa w ust. 1, zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym mowa w art. 
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55a, właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku 
regulowanego, oraz 

3) firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań związanych 
z organizacją rynku regulowanego. 

Stosownie do art. 90 ust 1b i ust 3 Ustawy o Ofercie, przepisów rozdziału 4 tej ustawy dotyczącego znacznych 
pakietów akcji spółek publicznych za wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 Ustawy o Ofercie w zakresie 
dotyczącym art. 69 tejże ustawy nie stosuje się w przypadku: 

a) nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 Ustawy o Obrocie, 
b) udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotyczącego wyłącznie jednego 

walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem 
takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu 
po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu. 

Ponadto, przepisów rozdziału 4 dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek publicznych nie stosuje się 
w przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach 
określonych przez: 

1) Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie; 
2) spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których 

mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej 
ustawy; 

3) spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy 
o Obrocie. 

Wyżej opisanych regulacji rozdziału 4 Ustawy o Ofercie nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których 
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, pod warunkiem, że: 

c) spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi 
portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego; 

d) podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu 
głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej; 

e) podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt 
1 i 2, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm 
inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych 
podmiotów. 

Ponadto, przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, za wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 
ust. 1 pkt 1 - w zakresie dotyczącym art. 69 tejże ustawy, nie stosuje się również w przypadku porozumień 
dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy 
mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 ustawy 
oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 KSH (art. 90 ust. 2 Ustawy o Ofercie). 

Obowiązki dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji wskazane w art. 72-74 Ustawy o Ofercie czyli: 
1) nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów 

o więcej niż: 
a) 10% ogólnej liczby głosów - w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział 

w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33% lub 
b) 5% ogólnej liczby głosów - w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego 

udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%; 
c) wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych 

akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10 % lub 5 % ogólnej liczby głosów; 
2) przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej wyłącznie w wyniku ogłoszenia 

wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej 
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej 
liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w pkt c); 
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3) przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania 
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki; 

nie powstają w przypadku nabycia akcji spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego 
systemu obrotu. 

Art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie zawiera postanowienia dotyczące ograniczenia obrotu akcjami obciążonymi 
zastawem. Akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem obrotu, 
z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia 
finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. 
2004, Nr 91 poz. 871 z późn. zm.). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w Rozporządzeniu 
Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, 
banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o Obrocie oraz banków powierniczych. 

 Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji 4.7.3.
i Konsumentów 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorców obowiązek zgłoszenia zamiaru 
koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), o ile łączny obrót na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym 
rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro (pięćdziesiąt milionów). Przy badaniu wysokości 
obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak 
i pozostałych przedsiębiorców należących do grup zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma być przejęta 
kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 
2) przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów 

lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 

przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
równowartość 10 000 000 euro (dziesięć milionów). 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez 
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy: 

a) nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, 
b) którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte, 
c) z którego akcji lub udziałów ma nastąpić wykonywanie praw, 
d) nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych 

poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro (dziesięć milionów). 

Zwolnienia tego nie stosuje się w przypadku koncentracji, w wyniku których powstanie lub umocni się pozycja 
dominująca na rynku, na którym następuje koncentracja (a contrario art. 18 Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów). 

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone 
na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem 
że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia oraz że: 
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji. 
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć 
w drodze decyzji termin, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona 
ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia. 

3) polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, 
pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich 
sprzedaży, 

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 
przedsiębiorcy przejmowanego, 

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy 
biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę lub przedsiębiorca 
nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. 
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 
2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 

Sposób wyliczenia wysokości obrotu decydującego o konieczności zgłoszenia koncentracji do urzędu 
antymonopolowego (Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 
2007 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących koncentracji (Dz.U. 07.134.935). 
Rozporządzenie to w §3 wskazuje, iż obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji oblicza się jako 
sumę przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym ze sprzedaży produktów oraz sprzedaży towarów 
i materiałów, składających się na operacyjną działalność przedsiębiorców, po odliczeniu udzielonych rabatów, 
opustów i innych zmniejszeń oraz podatku od towarów i usług, a także innych podatków związanych z obrotem, 
jeżeli nie zostały odliczone, wykazanych w rachunku zysków i strat sporządzonym na podstawie przepisów 
o rachunkowości. Sumę przychodów powiększa się o wartość uzyskanych dotacji przedmiotowych. 

Do momentu podjęcia decyzji przez Prezesa UOKiK lub do upływu terminu, w którym decyzja powinna ta zostać 
wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są zobowiązani do wstrzymania się 
od dokonania koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie 
koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez 
powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 
Ponadto, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających 
dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

a) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 
b) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez 

zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

c) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, zakazuje dokonania koncentracji, w wyniku, której konkurencja na rynku 
zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 
Jednak w przypadku, gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się 
ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ 
na gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji. 
Prezes UOKiK może uchylić powyższe decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które 
są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają 
określonych w decyzji warunków. 

Jednakże, jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe 
w inny sposób, Prezes UOKiK może w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach 
określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

a) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji, 
b) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy, 
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c) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami 
lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem, 
że decyzja taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym 
rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego 
zgody. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji 
karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50 000 000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we 
wniosku, o którym mowa w art. 22 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru 
koncentracji, podał nieprawdziwe dane. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji 
karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10 000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 
m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję 
kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę 
pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, 
jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania 
na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad 
przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną 
kontrolę. 
Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku 
niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać 
podziału przedsiębiorcy. 

Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych 
środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia 
w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy, a także w okresie 5 
lat od dnia 1 kwietnia 2001 r. - okoliczność naruszenia przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. 
o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. 
z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm.). 

 Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia dotyczącego 4.7.4.
Koncentracji 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych 
w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorców (Dz. UE. L 24/1, zwanego dalej Rozporządzenie dotyczące Koncentracji). 
Rozporządzenie dotyczące Koncentracji zawiera uregulowania odnoszące się do tzw. Koncentracji o wymiarze 
wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają 
określone progi obrotu towarami i usługami. 
Rozporządzenie dotyczące Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany 
struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji 
Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

a) zawarciu umowy, 
b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 
c) przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji można również 
dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji 
o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. 
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Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 
a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

5 000 000 000 euro (pięć miliardów), oraz 
b) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego, z co najmniej dwu przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 000 000 euro (dwieście pięćdziesiąt milionów), 
chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim. 
Koncentracja przedsiębiorstw ma również wymiar wspólnotowy, gdy: 

a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 
2 500 000 000 euro (dwa miliardy pięćset milionów), oraz 

b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 euro (sto milionów), 

c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 euro (sto milionów), z czego łączny 
obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 
25 000 000 euro (dwadzieścia pięć milionów), oraz 

d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego, z co najmniej dwu przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 euro (sto milionów), 

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Łączny obrót w rozumieniu Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji obejmuje kwoty uzyskane przez 
zainteresowane przedsiębiorstwa w poprzednim roku finansowym ze sprzedaży. 

Uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, 
bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu 
papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadają papiery 
wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że nie wykonują one praw 
głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych 
przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości 
lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka 
sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia. 

4.8. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

Statut Spółki nie ustanawia żadnego uprzywilejowania w zakresie prawa do dywidendy. Statut nie zawiera 
szczególnych postanowień dotyczących zasad podziału zysku. Dywidenda wypłacana będzie w polskich złotych 
lub specjalnie wyemitowanych w tym celu akcjach nowych serii. 

Zgodnie z art. 395 KSH. organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz 
o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy 
po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku 
za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty 
dywidendy (art. 348 § 3 KSH). Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy 
posiadają na swoim rachunku akcje na zakończenie dnia (to jest o godzinie 24:00), który Walne Zgromadzenie 
określi w swojej uchwale, jako dzień ustalenia prawa do dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzień prawa 
do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego 
zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana 
w dniu określonym przez radę nadzorczą (art. 348 § 4 KSH). 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty dla nich. Zysk rozdziela się 
w stosunku do liczby akcji. Zgodnie z art. 347§2 KSH jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się 
w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może 
przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty 
przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone 
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na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które 
zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy 
lub rezerwowe. 

Statut Emitenta przewiduje możliwość wypłaty zaliczki na dywidendę. Warunki i termin przekazania dywidendy, 
w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o jej wypłacie, ustalane będą zgodnie z zasadami 
przyjętymi dla spółek publicznych. 

Zgodnie z § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent 
jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy 
(określonym w przepisach KSH jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 106 ust. 
2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty 
dywidendy musi upływać, co najmniej 10 dni roboczych. Wypłata dywidendy będzie następować 
za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom 
posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z § 122 Szczegółowych Zasad Działania 
KDPW, następuje poprzez pozostawienie, przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa 
do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie 
rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunki pieniężne lub rachunki bankowe 
uczestników bezpośrednich KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy. 

Zgodnie z przyjętą przez Emitenta polityką dywidendy wypracowane przez Emitenta zyski będą przeznaczone 
na inwestycje oraz/lub wypłatę dywidend dla akcjonariuszy. Wypłata dywidendy zależy w szczególności 
od: zysku netto Emitenta, jego sytuacji finansowej, istniejących zobowiązań, zdolności zarządzania zasobami 
kapitałowymi oraz perspektyw i rozwoju. W konsekwencji nie ma gwarancji, że w danym roku Emitent będzie 
w stanie wypłacić dywidendę zgodnie ze swoją polityką dywidendy lub w ogóle dywidendę wypłacić. Zarząd 
rekomendował będzie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niewypłacanie dywidendy w latach 
2012-2013. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 18 czerwca 2012 roku, podjęło uchwałę nr 06/06/2012 
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, o następującej treści: 

UCHWAŁA NR 06/06/2012 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą TECHMADEX Spółka Akcyjna z dnia 18 czerwca 2012 roku  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 §2 
pkt.2) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:  
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za 
rok 2011, w oparciu o przedstawioną ocenę Rady Nadzorczej przedmiotowego wniosku, postanawia 
przeznaczyć zysk netto za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w wysokości 1.568.892,36 zł 
(jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy) 
w następujący sposób: 
- dywidendy wspólników - 0,00 zł (zero złotych), 
- kapitał rezerwowy - 1.321.860,23 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt 

złotych dwadzieścia trzy grosze), 
- kapitał zapasowy-8% obligatoryjne - 125.511,39 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset jedenaście złotych 

trzydzieści dziewięć groszy), 
- ZFŚS - 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), 
- pokrycie straty z lat ubiegłych na utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy i odprawy 71.520,7- zł 

(siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych siedemdziesiąt cztery grosze). 
 

§ 2 
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Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.”  

Przedmiotowa uchwała została objęta protokołem ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzonym 
w formie aktu notarialnego przez asesora notarialnego Roberta Kuskowskiego, zastępcę Renaty Izdebskiej – 
Skwary, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Pańskiej numer 
96 lokal 33 (repertorium A nr 3652/2012). 

4.9. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 
instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie 
płatnika podatku 

 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskiwanych z tytułu 4.9.1.
dywidendy 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się 
według następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych: 

a) podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 
b) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych 

w art. 27 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (art. 30a ust. 7 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych), 

c) podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych), 

d) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku 
z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu 
skarbowego. 

Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz osób fizycznych jest 
emitent. 

 Opodatkowanie dochodów osób prawnych uzyskiwanych z tytułu 4.9.2.
dywidendy 

W przypadku akcjonariusza będącego podatnikiem na gruncie Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych, dywidenda wypłacana przez Spółkę akcyjną stanowi, zgodnie z art. 7 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych, przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 22 tej 
ustawy. Stosownie do art. 22 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatek dochodowy 
od dochodów (przychodów) oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę 
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 4 tej ustawy zwalnia się od podatku dochodowego dochody z dywidend, jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę 
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) uzyskującym przychody z dywidend jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej 
lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziału w kapitale 
zakładowym spółki, o której mowa w pkt 1, 

4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych jest: 
a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo 
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2, 

5) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem 
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 
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Zwolnienie, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 22 ust. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend 
wypłacanych przez osoby prawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada 
akcje spółki wypłacającej te należności w wysokości, określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres 
dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego 
posiadania akcji, w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą przychody z tytułu udziału 
w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu 
uzyskania tych przychodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania akcji, w wysokości określonej 
w pkt 3 powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana 
do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend wypłacanych przez 
spółkę mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 19% dochodów 
(przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki 
nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

Przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w pkt 3 powyżej, 
wynika z tytułu własności albo innego niż tytułu własności, pod warunkiem że te dochody (przychody) 
korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione. 

Zasady opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska, które mogą wprowadzać odmienne regulacje. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, spółki, które dokonują wypłat 
należności z tytułów dywidend są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, 
zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej 
z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie 
z taką umową jest możliwe pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu 
zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez 
właściwy organ administracji podatkowej oraz zaświadczenia, że podatnik nie korzysta ze zwolnienia 
z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, spółka zobowiązana jest 
do przekazania kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano 
podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwego według 
siedziby podatnika, a w przypadku podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 
opodatkowania osób zagranicznych. Spółka jest obowiązana przesłać podatnikom mającym siedzibę lub zarząd 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej informację o wysokości pobranego podatku a podatnikom niemającym 
siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz urzędowi skarbowemu informacje 
o dokonanych wypłatach i pobranym podatku – sporządzone według ustalonego wzoru. 

 Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym 4.9.3.
ze zbycia papierów wartościowych 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę 
pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania 
przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód 
ze sprzedaży papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach 
ogólnych. 

Zgodnie z art. 25 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, osoby prawne, które sprzedały papiery 
wartościowe, zobowiązane są wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy 
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek 
należnych za poprzednie miesiące. Natomiast na podstawie art. 26a tej samej ustawy w terminie do końca 
pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, 
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płatnicy i podatnicy są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu 
skarbowego właściwy według siedziby podatnika, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru. 

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. 

Zasady opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska, które mogą wprowadzać odmienne regulacje do zagranicznych osób 
prawnych osiągających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochody ze sprzedaży papierów wartościowych. 

 Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym 4.9.4.
ze zbycia papierów wartościowych 

Dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających 
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód. Stawka podatku wynosi 19%. 

Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest, zgodnie z art. 30b ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Fizycznych odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych 
oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej. Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami 
opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, jest 
osiągnięta w roku podatkowym: 

a) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 
1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

b) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 
wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy o Obrocie, a kosztami uzyskania 
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

c) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, 

d) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 
mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, kreślonymi na podstawie art. 22 ust. 
1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38, 

e) różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość 
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi 
na podstawie art. 22 ust. 1e oraz 

f) różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej 
powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę 
kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł. 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 
45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku 
podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych 
instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających 
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 



Dokument Informacyjny  Techmadex S.A. 

 57  

   

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie 
za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 
podatkowej. 

 Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób zagranicznych 4.9.5.

Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie 
prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy kwoty związane 
z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają 
w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli: 

− osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 
ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych) i 

− osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 
3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych 
udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione 
postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską 
i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. 

W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania 
dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej 
umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych. 

Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zastosowanie stawki 
podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo 
niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby 
podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez 
właściwy organ administracji podatkowej oraz zaświadczeniem, że zagraniczny podatnik nie korzysta 
ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło 
ich osiągania. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu 
opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu 
rezydencji. 

Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z art. 22 ust.4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwalnia 
się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę 
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej 
lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziału w kapitale 
zakładowym spółki, o której mowa w pkt 1, 

4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych jest: 
a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo 
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2, 

5) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem 
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 
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 Podatek od spadków i darowizn 4.9.6.

Prawa i obowiązki majątkowe akcjonariuszy spółki akcyjnej podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. 
Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) o podatku od spadków 
i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również 
praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków 
i darowizn, jeżeli: 

− w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był 
obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

− prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa 
lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy 
darczyńcą i obdarowanym. Stopień pokrewieństwa zostaje ustalony w oparciu o art. 14 ustawy o podatku 
od spadków i darowizn. Ponadto zgodnie z art. 4a tej samej ustawy małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, 
rodzeństwo, ojczym i macocha, zostali zwolnieni od przedmiotowego podatku. Zwolnienie to jest obwarowane 
jednak określonymi przepisami obowiązkami informacyjnymi. 

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolny od podatku 
dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny – 
w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. 

 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4.9.7.

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych zwolniona jest od podatku 
od czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi 
w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie firmom inwestycyjnym i zagranicznym firmom inwestycyjnym, 
sprzedaż dokonywana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej, sprzedaż 
tych praw dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, czyli dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie np. NewConnect (art. 3 pkt 9 Ustawy 
o Obrocie) oraz sprzedaż poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego. 

Zgodnie z art. 2 Ustawy o Obrocie, instrumentami finansowymi są papiery wartościowe, a ponadto niebędące 
papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, instrumenty rynku 
pieniężnego; opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty 
pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik 
rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które są wykonywane 
przez dostawę lub rozliczenie pieniężne ;opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę 
procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które 
są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru 
jednej ze stron; opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem 
bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu 
na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu; niedopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward 
oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą być wykonane przez 
dostawę, które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych 
instrumentów finansowych; instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego; kontrakty 
na różnicę; opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne 
instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnień do emisji 
oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie 
pieniężne albo mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także 
wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązań, indeksów 
oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych. 
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Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiuje pojęcia "sprzedaż za pośrednictwem" firmy 
inwestycyjnej. Organy podatkowe prezentują stanowisko, zgodnie z którym pośrednictwo firmy inwestycyjnej 
dotyczyć musi sprzedaży, a nie innej czynności dokonywanej w związku ze sprzedażą, np. w celu jej wykonania. 
Pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży zachodzi w sytuacji, gdy dom maklerski lub bank prowadzący 
działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Zdaniem organów pojęcie pośrednictwa 
obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez dom maklerski w imieniu jednej ze stron transakcji, 
a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 Ustawy o Obrocie 
tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie. (por. 
interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 czerwca 2010 r. (sygn. IBPBII/1/436-
85/10/MZ), interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 7 stycznia 2011 r. (IPPB2/436-442/10-2/MZ)). 
Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na odmienne stanowiska organów podatkowych prezentowane 
w przedmiotowym zakresie (część organów podatkowych stoi na stanowisku, że znalezienie przez dom 
maklerski nabywcy na oferowane akcje, stanowi kluczowy element pośrednictwa. Co więcej, zdaniem organów 
podatkowych, ze zwolnienia z PCC nie korzysta sprzedaż akcji bezpośrednio dokonywana pomiędzy zbywcą 
a nabywcą). Tym samym dla bezpieczeństwa podatkowego i zastosowania omawianego zwolnienia z PCC, 
należy stwierdzić, iż transakcje obrotu instrumentami finansowymi powinna odbywać się przy jak największym, 
czynnym udziale podmiotu prowadzącego działalność maklerską (obejmującym nie tylko doradztwo 
inwestycyjne, ale również znalezienie kontrahenta oraz zawarcie z nim przedmiotowej umowy). 

W innych przypadkach zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności 
cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. 
b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt 1 wskazanej ustawy, 
kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 (czternaście) 
dni od dokonania transakcji. 

 Odpowiedzialność płatnika podatku 4.9.8.

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 137, poz. 926 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania 
od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu - odpowiada za podatek 
niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. 
Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się 
wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy 
podatnika.  
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5. DANE O EMITENCIE 

5.1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami 
telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks, adres poczty elektronicznej i adres głównej strony 
internetowej), identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według 
właściwej identyfikacji podatkowej 

Tabela 6. Podstawowe informacje o Emitencie 

Firma: Techmadex Spółka Akcyjna 
Nazwa skrócona: Techmadex S.A. 
Forma prawna: spółka akcyjna 
Siedziba: Warszawa 
Adres: ul. Migdałowa 91, 02-796 Warszawa 
Telefon: +48 22 625 18 56 
Faks: +48 22 628 10 85 
Adres poczty elektronicznej: techmadex@techmadex.com.pl 
Strona internetowa: www.techmadex.com.pl 
NIP: 5260214249 

Regon: 001368943 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Data rejestracji: 6 września 2011 

Numer KRS: 0000394861 

Źródło: Emitent 

5.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta 

Stosownie do treści § 2 ust. 2 Statutu Spółki, czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

5.3. Przepisy prawa na podstawie których został utworzony Emitent 

Emitent został utworzony na podstawie powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
przepisów prawa, a w szczególności Emitent został utworzony i obecnie działa na podstawie Kodeksu Spółek 
Handlowych oraz w oparciu o Statut. 

5.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz 
z podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku, gdy Emitent jest podmiotem, którego 
utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – podmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem 
organu, który je wydał 

Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 września 2011 
roku, na podstawie postanowienia z dnia 5 września 2011 roku w przedmiocie przekształcenia Spółki w spółkę 
akcyjną wydanego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394861 (sygn. akt WA.XIII NS – REJ.KRS/30020/11/667). 
Dla utworzenia Emitenta nie było wymagane uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia. Poprzednik prawny 
Emitenta – Techmadex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został wpisany do rejestru handlowego w dniu 
12 czerwca 1991 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy – Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem 27501, a następnie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego w dniu 15 lutego 2002 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000092042 (sygn. akt WA.XIII NS – 
REJ.KRS/14564/11/330).  
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5.5. Historia Emitenta 

 Najważniejsze zdarzenia o charakterze formalnoprawnym 5.5.1.

Poprzednikiem prawnym Spółki Techmadex Spółka Akcyjna była spółka działająca pod firmą Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Techmadex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie. Spółka ta została zawiązana w dniu 11 kwietnia 1989 r. aktem założycielskim sporządzonym przez 
Waldemara Leśniewskiego, notariusza Państwowego Biura Notarialnego w Piasecznie (rep. A nr 2187/89). 

Spółka w dniu 12 czerwca 1991 r. została wpisana do Rejestru Handlowego (RHB) przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie - Sąd Gospodarczy, XIX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 27501. 

1) W chwili zawiązania Spółki kapitał zakładowy wynosił 15.900.000,00 zł (piętnaście milionów dziewięćset 
tysięcy złotych) i dzielił się na 318 (trzysta osiemnaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 
nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) każdy. W związku z wejściem w życie w dniu 
1 stycznia 1995 r. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. 1994 Nr 84, poz. 386) kapitał 
zakładowy, po przeliczeniu wynosił 1.590,00 zł (tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt złotych), a wartość 
nominalna jednego udziału wynosiła 5,00 zł (pięć złotych). 

2) W dniu 25 czerwca 1998 r. Zgromadzenie Wspólników PPHU Techmadex sp. z o.o. podjęło uchwałę 
nr 2/1998 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 11.130,00 zł (jedenaście tysięcy 
sto trzydzieści złotych). Stosownie do treści ww. uchwały podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiło 
poprzez przesunięcie kwoty 9.540,00 zł (dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych) z funduszu 
zapasowego na kapitał zakładowy. 

3) W dniu 21 czerwca 2001 r. Zgromadzenie Wspólników PPHU Techmadex sp. z o.o. podjęło uchwałę 
nr 5/2001 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 50.015,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy 
piętnaście złotych) tj. o kwotę 38.885,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych) 
poprzez utworzenie 1.111 (jeden tysiąc sto jedenaście) udziałów. Zgromadzenie Wspólników dokonało 
zmniejszenia liczby udziałów do 100 (sto) i zwiększenia wartości nominalnej każdego z udziałów do kwoty 
500,00 zł (pięćset złotych). 

4)  W dniu 16 października 2002 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę nr 1, mocą której 
dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 50.015,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy piętnaście 
złotych) do kwoty 100.000,000 zł (sto tysięcy złotych), tj. o kwotę 49.985,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy 
dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych).  

W dniu 8 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – 
Handlowe Techmadex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka 
Przekształcana”), podjęło uchwałę nr 1 w przedmiocie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną („Spółka 
Przekształcona”), objętą aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Renatę Izdebską – Skwarę, 
notariusza w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Pańskiej 96/33 (rep. A nr 
2339/2011). Wszyscy dotychczasowi wspólnicy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w Spółce Przekształconej. 
Wysokość kapitału Spółki została ustalona na kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) mocą uchwały 
w przedmiocie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną i przyjęcia Statutu Spółki Przekształconej (akcyjnej). 
Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej został pokryty kapitałem zakładowym Spółki Przekształcanej. Kapitał 
zakładowy Spółki Przekształconej dzieli się na:  

a) 515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach od A 000.001 do A 515.000, 
o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

b) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy)akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach 
od B 000.001 do B 485.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 

Akcje serii A oraz B są akcjami objętymi przez wspólników Spółki Przekształcanej w wyniku przekształcenia 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i zostały objęte w sposób wskazany w Statucie 
Spółki, który został zamieszczony w pkt 7.2.1 niniejszego Dokumentu Informacyjnego.  

Przekształcenie spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Techmadex spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w spółkę Techmadex S.A. zostało zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru 
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Sądowego w dniu 6 września 2011 roku. Spółka Techmadex S.A. została wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394861. 

W dniu 15 lutego 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, 
przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez 
oznaczonego adresata, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie 
ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect, dematerializacji akcji serii B, C i D, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy 
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii B, C i D oraz do podjęcia 
wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii B, C i D do obrotu w Alternatywnym Systemie 
Obrotu. Zakończenie niepublicznej oferty akcji serii D nastąpiło w dniu 23 kwietnia 2012 roku. Rejestracja 
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta nastąpiła w dniu 27 czerwca 2012 roku na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego. 

 Najważniejsze zdarzenia dotyczące działalności operacyjnej 5.5.2.
Emitenta 

 
Tabela 7. Najważniejsze zdarzenia w działalności operacyjnej Emitenta 

Data Wydarzenie 

1982 r. Powstanie firmy Techmadex (jednostka gospodarki uspołecznionej) jako zrzeszenia przedsiębiorstw 
modernizacji przemysłu maszynowego, zajmującej się handlem środkami transportu wewnętrznego 
oraz usługami konsultingowymi. 

11.04.1989 r. Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

1993 r. Rozpoczęcie przez Spółkę działalności w dziedzinie automatyki przemysłowej i termowizji. 

1995 r. Rozpoczęcie wykonywania serwisów agregatów tłoczących gaz w Tłoczni Gazu Hołowczyce. 

od 1997 r. Pozyskiwanie i realizacja przez Emitenta dużych projektów w dziedzinie automatyki przemysłowej 
przede wszystkim dla gazownictwa (obsługa kompleksowa projektów - od projektowania, 
programowania, tworzenia aplikacji SCADA aż do uruchomienia). Stworzenie systemu sterowania 
i wizualizacji obiektu przemysłowego jakim jest tłocznia gazu. 

od 1999 r. do 
chwili obecnej 

Świadczenie usług serwisowych kompletnych obiektów przemysłowych (systemy sterowania, 
automatyki, turbiny lotnicze i gazowe, zestawy tłoczące). 

2000 r. Wykonanie modernizacji trzech betoniarni, w tym wykonanie oprogramowania sterowników 
sterujących procesem produkcyjnym i wykonanie oprogramowania aplikacyjnego centralnego 
komputera PC umożliwiającego raportowanie procesów produkcyjnych dla PATER FIRMA A i E 
Daniluk z siedzibą w Siemiatyczach. 

25.05.2000 r. Laboratorium Badań Termowizyjnych „TECHMADEX” sp. z o.o. jako pierwsze w Polsce uzyskuje 
certyfikat UDT w zakresie badania szczelności metodą termowizyjną urządzeń technicznych oraz 
rurociągów przesyłowych i technologicznych podlegających dozorowi technicznemu. 

10.2000-06.2001 Dostarczenie 17 podnośników spalinowych do przeładunku kontenerów typ TH 20-1200 firmy Luna 
Eqiuipos Industriales S.A. o łącznej wartości 11.654.470 zł brutto dla Departamentu Zaopatrywania Sił 
Zbrojnych w ramach dwóch dostaw. 

01.12.2000 r. Spółka została wyłącznym autoryzowanym przedstawicielem na terenie Polski producenta urządzeń 
transportowych Luna Equipos Industriales S.A. 

2005 r. do chwili 
obecnej 

Nawiązanie współpracy z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 4 w Warszawie w zakresie 
modernizacji i serwisu stanowiska prób silników lotniczych. 

2008 r. Wykonanie remontu 5 zestawów tłoczących w tłoczniach Gazu Krzywa i Jeleniów, opartych na silniku 
Waukesha VHP 9390 GSI wraz ze sprężarką DRESSER RAND 6H0S2 o mocach 1,5 MW każdy o łącznej 
wartości netto 5.056.000 zł. 

2008-2011 Wykonywanie czynności obsługowo-eksploatacyjnych gazociągów wysokiego ciśnienia oraz stacji 
gazowych dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. 

2009-2011 do 
chwili obecnej 

Dywersyfikacja działalności spółki poprzez wejście na rynek w sektorze wodno-ściekowym – system 
monitoringu MRM-GPRS pracy przepompowni pozwalający na łatwe zarządzanie obiektami, szybkie 
i bezbłędne lokalizowanie awarii (do końca sierpnia 2011 r. Spółka odnotowała ponad 100% wzrost 
sprzedaży licencji w stosunku do roku 2010). 

08. 2010-09.2011 Modernizacja systemu automatyki tłoczni Gazu Wronów (system sterowania, nadzoru i wizualizacji 
pracy tłoczni w zakresie czterech motosprężarek GMVH-8) o łącznej wartości 5.920.000 zł. 
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21.10.2010 r. Zakup 33,33% udziałów w spółce GP Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Spółka działającej 
głównie w segmencie gazowniczym, energetycznym, wodno-kanalizacyjnym uzupełniając działalność 
Emitenta. 

04.04.2011 r. 
01.09.2011 r. 

Zakup 33 % udziałów w spółce BioGP Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Firma złożyła wniosek 
o dofinansowanie z funduszu unijnego. W pierwszej fazie działalności spółka planuje rozpocząć 
produkcję ekologicznego paliwa – pelletu, a alternatywnie również brykietu. 

26.05.2011 r. Spółka uzyskała Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 oraz AQAP 2110:2009. 

06-09.2011 Udział w próbach przedrozruchowych i ruchu 72-godzinnym tłoczni Gazu Jarosław na zlecenie firmy 
Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu. 

06.09.2011 r. Przekształcenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo - Usługowego Techmadex sp. z o.o. 
w spółkę akcyjną pod firmą Techmadex Spółka Akcyjna. 

13.01.2012 r.  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w kwocie 106.500 zł w drodze emisji akcji 
zwykłych na okaziciela serii C. 

30.03.2012 r.  Objęcie przez Emitenta 600 udziałów w spółce Eda – Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

27.06.2012 r.  Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w kwocie 107.470,00 zł w drodze emisji akcji 
zwykłych na okaziciela serii D. 

Źródło: Emitent 

5.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich 
tworzenia 

Kapitał zakładowy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynosi 107.470 zł 
(sto siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych). W Spółce, stosownie do treści § 22 Statutu Spółki i art. 
396 KSH, tworzone są następujące kapitały: 

a) kapitał podstawowy, 
b) kapitał zapasowy (zgodnie z zapisami KSH), 
c) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe z mocy przepisów prawa, lub o których 

utworzeniu postanowi Walne Zgromadzenie (kapitały rezerwowe). 

Kapitał zapasowy tworzony jest z corocznych odpisów wykazywanego w bilansie czystego zysku rocznego 
Spółki. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) czystego zysku Spółki za dany rok 
obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego. 
Do kapitału zapasowego przelewane są również nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości 
nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. Kapitał zapasowy wykorzystywany jest na pokrycie 
ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki. Kapitał rezerwowy 
tworzy się z zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub 
inne cele. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części 
kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie 
straty bilansowej. 

Tabela 8. Wysokość kapitału własnego Emitenta na dzień 30.06.2012 r. oraz 31.12.2011 r., dane w zł 

KAPITAŁ WŁASNY 30.06.2012 r.* 31.12.2011 r.** 

Kapitał (fundusz) własny 9 984 034,27 9 994 644,21 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 107 470,00 100 000,00 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 400 860,78 2 082 930,51 

V. Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 7 636 202 6 314 342,08 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 -71 520,74 

VIII. Zysk (strata) netto -160498,82 1 568 892,36  

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

* Na podstawie niezbadanych jednostkowych informacji finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2012 r. 

** Na podstawie zbadanych jednostkowych informacji finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2011 r. 

Źródło: Dane Emitenta  
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5.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Zgodnie z treścią wpisów dokonanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał 
zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 

5.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez 
obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub obligacji dających pierwszeństwo 
do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez 
posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw 
podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji 

Spółka nie emitowała obligacji zamiennych ani obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości 
nowych emisji akcji. Spółka nie emitowała także warrantów subskrypcyjnych. 

5.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu 
przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach 
kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji 
i wartości kapitału zakładowego, o które może być podwyższony kapitał zakładowy w tym 
trybie 

Stosownie do brzmienia § 7 ust. 10 Statutu Spółki, Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego do kwoty 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 
00/100), na zasadach określonych w art. 444 – 454 KSH poprzez emisję nie więcej niż 750.000 (siedemset 
pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). Upoważnienie do podwyższenia 
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zostało udzielone na okres do dnia 1 sierpnia 2014 roku. 
Zarząd jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału 
docelowego za zgodą Rady Nadzorczej. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania 
akcji w zamian za wkłady niepieniężne również wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki, wobec braku 
odmiennych regulacji w Statucie Spółki. W dniu 30 grudnia 2011 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/12/11 
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego, objętą aktem notarialnym 
sporządzonym przez asesora notarialnego Roberta Kuskowskiego, zastępcę Renaty Izdebskiej – Skwary, 
notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, ul. Pańska 96/33 (rep. A nr 
5591/2011). Na podstawie przedmiotowej uchwały Zarząd uchwalił podwyższenie kapitału zakładowego 
w drodze kapitału docelowego z kwoty 100.000 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 106.500,00 zł (sto sześć tysięcy 
pięćset złotych), tj. o kwotę 6.500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję 65.000 (sześćdziesiąt pięć 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 
Stosownie do treści ww. uchwały Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, ustalił cenę emisyjną akcji serii C 
na kwotę odpowiadającą cenie nominalnej akcji Spółki, a to na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję. 
Zarząd Spółki, działając w oparciu o art. 447 § 2 KSH i § 7 ust. 10 Statutu Spółki, po uprzednim uzyskaniu zgody 
Rady Nadzorczej, podjął uchwałę nr 2/12/11 w przedmiocie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 
prawa poboru akcji serii C w całości. Stosownie do treści opinii Zarządu Spółki uzasadniającej wyłączenie prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisja ta ma charakter motywacyjny i skierowana jest do kadry 
kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. Celem emisji jest przede wszystkim zwiększenie 
zaangażowania wymienionych osób w pracę na rzecz Spółki i jej dalszego rozwoju, a także umocnienie pozycji 
Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną. 

Wskazać należy, iż podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C zostało zarejestrowane 
przez Sąd rejestrowy w dniu 13 stycznia 2012 roku. Po rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego 
w drodze kapitału docelowego, Zarząd Emitenta, zgodnie z treścią Statutu Spółki jest uprawniony 
do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 68.500,00 zł 
(sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 685.000 (sześćset osiemdziesiąt pięć 
tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 



Dokument Informacyjny  Techmadex S.A. 

 65  

   

5.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane 
instrumenty finansowe Emitenta lub wystawione, w związku z nimi, kwity depozytowe 

Instrumenty finansowe Emitenta nie są i nie były notowane na jakimkolwiek rynku finansowym. Nie były 
również wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe. 

5.11. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny 
wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek Grupy Kapitałowej, z podaniem 
w stosunku do każdej z nich, co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu 
działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

Schemat powiązań Emitenta przedstawia poniższy rysunek. 

Schemat 1. Powiązania Emitenta 

 

 
Źródło: Emitent 

 Powiązania kapitałowe Emitenta  5.11.1.

Emitent posiada trzy podmioty zależne GP Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, BioGP Energia Sp. z o.o. 
z siedzibą w Białymstoku oraz Eda - Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

5.11.1.1. GP Energia sp. z o.o.  

Spółka GP Energia sp. z o.o. została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
w dniu 10 grudnia 2009 r. przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
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Sądowego pod numerem KRS 0000344186 (sygn. akt BI.XII NS-REJ.KRS/7006/11/907). Emitent posiada 1.400 
(jeden tysiąc czterysta) udziałów w GP Energia sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) 
każdy i łącznej wartości nominalnej 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 33,33% udziału 
w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. 

Spółka objęła 1.400 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym GP ENERGIA sp. z o.o., zgodnie z uchwałą 
nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GP ENERGIA sp. z o.o. z dnia 21 października 2010 r. 
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego. Stosownie do postanowień Umowy spółki GP ENERGIA sp. 
z o.o. Rada Nadzorcza tej spółki składa się z 3 (trzech) osób, natomiast stosownie do brzmienia § 20 ust. 2 
Umowy tej spółki, Techmadex S.A. jest uprawniony do powoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. 
Aktualnie w Radzie Nadzorczej GP Energia sp. z o.o. zasiada Pan Dariusz Gil – Prezes Zarządu Emitenta oraz Pan 
Marek Przybylski – akcjonariusz Emitenta posiadający akcje Spółki stanowiące 12,70% udziału w kapitale 
zakładowym Spółki.  

GP Energia Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie wykonawstwa, integracji i projektowania w obszarze 
automatyki przemysłowej, aparatury kontrolno-pomiarowej, wykonywania pomiarów i telemetrii, oraz usług 
z zakresu ochrony katodowej oraz telekomunikacji. 

5.11.1.2. BioGP Energia sp. z o.o. 

W dniu 4 kwietnia 2011 roku została zawiązana spółka pod firmą BioGP Energia sp. z o.o. z siedzibą 
w Białymstoku. Kapitał zakładowy spółki wynosi 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 800 
(osiemset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy 
udział. Spółka posiada 264 (dwieście sześćdziesiąt cztery) udziały spółki BioGP Energia sp. z o.o. stanowiące 33% 
udziału w kapitale zakładowym i ogólnej licznie głosów. 

Stosownie do treści § 20 ust. 1 i 2 Umowy spółki, Rada Nadzorcza składa się z 4 (czterech) członków, przy czym 
Techmadex S.A. jest uprawniony do powoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej BioGP Energia sp. 
z o.o., w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej, któremu, zgodnie z brzmieniem § 20 ust. 9 zdanie drugie 
Umowy spółki, w razie równości głosów, przysługuje głos rozstrzygający. 

Aktualnie w Radzie Nadzorczej GP Energia sp. z o.o. zasiada Pan Dariusz Gil – Prezes Zarządu Emitenta oraz Pan 
Henryk Cukier – akcjonariusz Spółki, posiadający akcje Spółki stanowiące 6,61% udziału w kapitale zakładowym 
Spółki. 

BioGP Energia sp. z o.o. to spółka o krótkim okresie działalności. Głównym przedmiotem działalności spółki 
BioGP Energia sp. z o.o., jest produkcja pelletu w strefie ekonomicznej dla energetyki. 

5.11.1.3. Eda - Serwis sp. z o.o. 

Spółka Eda - Serwis Sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydział XIII Gospodarczy KRS 22 stycznia 2004 roku, 
pod numerem KRS 0000189524. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.200.000,00 (jeden milion dwieście tysięcy) 
złotych i dzieli się na 2.400 (dwa tysiące czterysta) udziałów po 500,00 (pięćset) złotych każdy udział. Emitent 
posiada 600 (sześćset) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) każdy. W dniu 30 
marca 2012 roku Emitent złożył oświadczenie o objęciu 600 (sześćset) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł 
(pięćset złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100) 
w spółce Eda – Serwis sp. z o.o. Objęte udziały stanowią 25% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie 
głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Ponadto, stosownie do treści umowy spółki, Emitent jest 
uprawniony do powoływania i odwoływania dwóch spośród trzech członków Rady Nadzorczej Eda – Serwis sp. 
z o.o. Jest to uprawnienie osobiste Emitenta, gwarantujące mu status podmiotu dominującego względem tej 
spółki.  

Spółka w swojej działalności zajmuje się w szczególności: 
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− wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych: aplikacji nowych i regeneracji starych powłok 
ochronnych w rurociągach, zbiornikach, korpusach maszyn i innych konstrukcjach stalowych 
i żelbetonowych; 

− czyszczeniem strumieniowo-ściernym konstrukcji stalowych i żelbetowych, w tym również 
bezpyłowego czyszczenia sprzętem pneumatycznym; 

− izolacją rurociągów; 

− remontami konstrukcji żelbetonowych; 

− ochroną katodową; 

− sieciami elektroenergetycznymi; 

− wykonywaniem nowych i remontem starych posadzek przemysłowych; 

− sprzedażą i wynajmem środków transportu. 

 Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne 5.11.2.
 

5.11.2.1. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem 
a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 
Emitenta 

Istnieją następujące powiązania kapitałowe i osobowe członków organów zarządzających i nadzorczych 
Emitenta: 

1) Pan Dariusz Gil – Prezes Zarządu Emitenta, jest jednocześnie: 
a) Członkiem Rady Nadzorczej spółki GP Energia sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 344186, 
b) Członkiem Rady Nadzorczej spółki BioGP Energia sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 383951,  
c) Członkiem Rady Nadzorczej spółki EO Networks S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 332547, 
d) Akcjonariuszem spółki EO Networks S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 332547, (3,91% akcji) 
e) Akcjonariuszem spółek giełdowych, którego udział w kapitale zakładowym tych spółek nie 

przekracza 5%, 
 

2) Pan Jan Adam Jeżak – członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie: 
a) Członkiem Rady Nadzorczej spółki LSI SOFTWARE S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59150, 
b) Członkiem Rady Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 57880, 
c) Członkiem Rady Nadzorczej spółki „SFINKS POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 16481, 
d) Członkiem Rady Nadzorczej spółki „LINEPOL” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 97183.  
 

3) Pan Rafał Iwo Jagniewski - członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie: 
a) Członkiem Rady Nadzorczej spółki FUTURIS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 349562, 
b) Wiceprezesem Spółki EO NETWORKS S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 332547  
 

4) Pan Błażej Piech – członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie: 
a) Członkiem Rady Nadzorczej spółki EO NETWORKS S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 332547 
b) Współwłaścicielem Comtech Błażej Piech, Sylwester Kominek Sp.J. Warszawa KRS 0000238560 
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5.11.2.2. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem 
lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 
Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta  

1) Pan Dariusz Gil będący Prezesem Zarządu Emitenta: 

 jest jednocześnie znacznym akcjonariuszem Emitenta posiadającym łącznie 184 500 akcji Emitenta 
uprawniających do wykonywania 184 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 
i stanowiących 17,2 % akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta; 

 jest powiązany więzami rodzinnymi (jest zięciem) ze znacznym akcjonariuszem Emitenta - 
Lucjanem Gałeckim, posiadającym 515 000 akcji Emitenta, uprawniających do wykonywania 
515 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowiących 47,92 % akcji w kapitale 
zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Pan Lucjan Gałecki, akcjonariusz posiadający 515 000 akcji Emitenta, uprawniających do wykonywania 515 000 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowiących 47,92 % akcji w kapitale zakładowym i ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest powiązany więzami rodzinnymi (jest teściem) 
z Prezesem Zarządu Emitenta i znacznym akcjonariuszem Emitenta – Dariuszem Gilem, posiadającym łącznie 
184 500 akcji Emitenta uprawniających do wykonywania 184 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 
i stanowiących 17,2 % akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

5.11.2.3. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem, 
osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, 
znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami 
wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) 

Jedna z osób wchodzących w skład zarządu Autoryzowanego Doradcy posiada nieznaczny pakiet akcji Emitenta. 
Poza powiązaniem wskazanym powyżej pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów 
zarządzających i nadzorczych Emitenta, znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą 
(lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) nie ma powiązań osobowych 
i organizacyjnych. 

5.12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, 
wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup 
produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej 
i Emitenta w podziale na segmenty działalności 

 Profil działalności Emitenta 5.12.1.

Emitent prowadzi działalność handlowo-usługową w branży automatyki przemysłowej. Na rynku działa od 1982 
roku. 

Działalność usługowa koncentruje się na: 

− projektowaniu i wdrażaniu systemów automatyki przemysłowej, służących do sterowania i wizualizacji 
procesami technologicznymi; 

− serwisie i eksploatacji urządzeń gazowniczych (tj. sprężarek gazu, silników tłokowych) oraz 
wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych urządzeń i izolacji rurociągów; 

− badaniach termowizyjnych. 

Poza tym Spółka prowadzi działalność w zakresie logistyki – sprzętu do transportu wewnętrznego 
w przedsiębiorstwach m.in. wózków widłowych oraz dystrybuuje kamery termowizyjne. 

Specyfika działalności Emitenta powoduje, że odbiorcami jego produktów i usług są zazwyczaj zakłady 
przemysłowe, firmy energetyczne, instytucje oraz przedsiębiorstwa komunalne. Duże zaawansowanie 
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technologiczne usług świadczonych przez Emitenta, zwłaszcza w zakresie integracji systemów automatyki 
przemysłowej - oraz konieczność uwzględnienia specyfiki branży ich odbiorców, wymuszają jego specjalizację. 
Emitent specjalizuje się w usługach dla gazownictwa. Obecnie rozwija równolegle projekt z zakresu automatyki 
przemysłowej kierowany do podmiotów zarządzających infrastrukturą komunalną (wodno-kanalizacyjną). Także 
badania termowizyjne, - umożliwiające tanie i szybkie wykrywanie usterek, nieszczelności etc. - realizowane są 
głównie dla podmiotów z branży gazowniczej, energetycznej oraz budowlanej. 

Działalność handlowa Spółki koncentruje się na sprzedaży sprzętu do transportu wewnętrznego, m.in. wózków 
widłowych i platformowych oraz kamer termowizyjnych. 

Obecnie Emitent koncentruje się na rozwijaniu i poszerzaniu oraz zwiększaniu skali działalności usługowej, 
widząc w niej największy potencjał i możliwości czerpania zysków. Dlatego też, w celu zapewnienia 
kompleksowości świadczonych usług – 30 marca 2012 r. dokonał zakupu 25% udziałów w Spółce Eda-Serwis 
Sp. z o.o. a ze środków pozyskanych z emisji akcji - planuje powiększenie kapitału obrotowego. 

Większość przychodów Emitenta generowana jest z produktów i usług świadczonych na rynku polskim. Spółka 
rozpoczęła działania za granicą niemniej jednak z uwagi na fakt, że działania te są realizowane od niedawna –
aktualnie Emitent bierze udział w 2 przetargach w Bułgarii jako podwykonawca kwalifikowany. Poza tym, 
Spółka zawarła kontrakt z firmą EDS Gazpetro Poland Sp. z o. o., w ramach realizacji którego część prac będzie 
wykonywana w Uzbekistanie. 

5.12.1.1. Struktura sprzedaży 

Działalność usługowa stanowi domenę Emitenta. Przychody z niej generowane stanowią nieco ponad 75% 
przychodów ogółem. W 2011 r. największą część przychodów Emitenta stanowiły przychody uzyskiwane 
z wdrażania systemów automatyki 36,34% oraz logistyka - 22,02% (stanowiąca działalność handlową). Usługi 
związane z serwisowaniem maszyn i turbin gazu zapewniają przychody na poziomie 21,36%. Przychody 
uzyskiwane z serwisu systemów automatyki stanowiły - 17,97%, natomiast badania termowizyjne -2,31%. 
Struktura przychodów Emitenta w 2011 r. w ujęciu wartościowym przedstawiona została na wykresie. 

Wykres 1. Struktura przychodów Emitenta w ujęciu wartościowym w 2011 r., dane w %  

 
Źródło: Emitent 

Na przestrzeni ostatniego roku spadł udział przychodów uzyskiwanych z wdrażania oraz serwisowania 
systemów automatyki. Natomiast udział przychodów z serwisu maszyn i turbin gazu oraz z logistyki wzrósł rok 
do roku dwukrotnie. Wpływy uzyskiwane z wykonywania badań termowizyjnych także znacznie wzrosły 
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niemniej jednak ich udział w przychodach ogółem nadal pozostaje niewielki. Wzrost udziału przychodów 
z logistyki jest związany z jednej strony ze zwiększoną ilością zamówień na produkty w ramach realizowanych 
usług, a z drugiej strony zmianą klasyfikacji przychodów z tego tytułu w umowach z kontrahentami. Obecnie 
Emitent wyszczególnia w umowach z odbiorcami wartość produktów kupowanych od Spółki w ramach realizacji 
zlecenia, co pozwala Spółce na prezentację struktury przychodów z tego tytułu w bardziej adekwatny sposób. 

Wykres 2. Struktura przychodów Emitenta w latach 2009 - 2011 

 
Źródło: Emitent. 

Tabela 9. Struktura przychodów Emitenta w latach 2009 – 2011 

Rok 2009 2010 2011 

Usługa/produkt 
Wartość 
(tys. zł) 

Udział 
(%) 

Wartość 
(tys. zł) 

Udział (%) 
Wartość 
(tys. zł) 

Udział 
(%) 

Systemy automatyki 2 462 25,87 8 501 54,91 5 290 36,34 

Serwis systemów 
automatyki 

3 822 40,17 3 741 24,16 2 615 17,97 

Serwis maszyn i turbin 
gazu 

2 311 24,29 1 530 9,88 3 109 21,36 

Logistyka (dział. handl.) 667 7,01 1 500 9,69 3 205 22,02 

Termowizja 253 2,66 210 1,36 336 2,31 
Źródło: Emitent 

Działalność handlowa, w zakresie sprzedaży urządzeń transportu wewnętrznego tj. np. wózków widłowych 
w 2011 r. stanowiła 22,02% przychodów ogółem. Działalność ta – nie wchodząca w główny nurt działań 
Emitenta, koncentrujących się na automatyce przemysłowej - jest kontynuowana ze względu na wieloletnie 
doświadczenie, posiadane referencje oraz posiadanie statusu wyłącznego przedstawiciela firmy UPLIFTING. 

 Obszary działalności Emitenta 5.12.2.

W działalności Emitenta możemy wyróżnić działalność usługową oraz handlową. Działalność usługowa jest 
podstawową działalnością Emitenta - skupia się na działaniach w obrębie automatyki przemysłowej – Emitent 
zajmuje się projektowaniem, wdrożeniami oraz serwisowaniem systemów integracji przemysłowej, a także 
serwisowaniem urządzeń gazowniczych oraz realizacją badań termowizyjnych. Emitent specjalizuje się 
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w realizacji systemów automatyki przemysłowej dla gazownictwa i posiada wieloletnie doświadczenie w tym 
zakresie. Stąd oferta Spółki kierowana jest głównie do podmiotów z branży gazowniczej. Obecnie Emitent 
wdraża na rynku nowy produkt z zakresu automatyki przemysłowej skierowany do sektora wodno-
kanalizacyjnego. Jest to system pozwalający na zdalne monitorowanie oraz zarządzanie pracą sieci (obejmującą 
maksymalnie 99 punktów) przepompowni. 

Działalność handlowa (logistyka) jest uzupełnieniem działalności usługowej. Na koniec 2011 r. Emitent 
uzyskiwał z niej ok. 23% przychodów. W ramach działalności handlowej Emitent oferuje do sprzedaży 
urządzenia do transportu wewnętrznego tj. wózki widłowe różnego typu, kamery termowizyjne, urządzenia 
przemysłowe oraz sprzęt IT. 

Aktualnie około 85% zleceń Emitent pozyskuje biorąc udział w przetargach publicznych. Ta forma pozyskiwania 
zleceń uwarunkowana jest przepisami jakie obowiązują wiele podmiotów zleceniodawców w branży 
gazowniczej, w której koncentruje się działalność Emitenta. Szczegółowe przepisy (omówione szczegółowo 
w pkt 2.1.6.) warunkują proces pozyskiwania zlecenia, który zazwyczaj przedstawia się zgodnie ze schematem 
poniżej. 

Schemat 2. Proces pozyskiwania i realizacji zleceń w trybie zamówień publicznych – przebieg 

 
Źródło: Emitent 

5.12.2.1. Działalność usługowa 

Wśród usług oferowanych przez Emitenta możemy wskazać następujące kategorie: 

− projektowanie, wdrażanie i eksploatacja oraz serwis systemów automatyki przemysłowej – służących 
do sterowania i wizualizacji procesów technologicznych – usługa ta świadczona jest głównie dla 
podmiotów z branży gazowniczej; 

− serwis i eksploatacja urządzeń gazowniczych, np. silników turbinowych, tłokowych, sprężarek gazu; 

− badania termowizyjne - mające na celu wykrywanie usterek instalacji elektrycznych, gazowych, 
ciepłowniczych, budowlanych. 

Automatyka przemysłowa – integrator systemów 

przygotowanie 

- ok 2 miesiące

•ogłoszenie zamówienia przez zleceniodawcę;

•weryfikacja czy Emitent spełnia warunki ekonomiczne, finansowe i techniczne stawiane uczestnikom 
przetargu;

•ewentualne rozmowy z potencjalnymi partnerami tworzącymi konsorcjum;

•decyzja o ubieganiu  się (samodzielnym lub w konsorcjum)  o zamówienie;

•przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku;

weryfikacja i 
rozstrzygniecie 

- ok 2 miesiące

•odrzucenie oferty zamawiającego lub "przejście" do kolejnego etapu 
weryfikacji;

•rozstrzygnięcie - otrzymanie zamówienia do realizacji;

•wypełnienie formalności oraz podpisanie umowy;

realizacja 

- ok. 1-3 lata

•realizacja projektu zgodnie z zapisami umowy;

•odbiór prac przez zlecającego, lub brak odbioru - zastrzeżenia do  jakości wykonanych usług  - konieczność 
dokonania modyfikacji,  akcpetacja wykonanych prac;

•zapłata wynagrodzenia (w tranaszach lub całościowo).
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Systemy automatyki przemysłowej służą usprawnieniu i automatyzacji procesów w ramach jednego bądź kilku 
obiektów przedsiębiorstwa. Możliwość zdalnego kontrolowania procesów oraz połączenia zależnych procesów 
pozwala osiągnąć znaczną oszczędność przedsiębiorstwom w zakresie wydatków ponoszonych 
na wynagrodzenia, serwisowanie i kontrolę procesów i urządzeń. Automatyzacja wpływa także istotnie 
na funkcjonalność oraz daje możliwość efektywnego zarządzania i szybkiego reagowania na zmiany. 

Integracja systemów automatyki przemysłowej to ogół działań związanych z automatyzacją procesów 
przemysłowych, w zakres której wchodzi: projektowanie systemu (zgodnie z wymaganiami i potrzebami 
klienta), dobór urządzeń i elementów systemu, montaż, oraz wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów 
do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych. Poza tym integracja obejmuje włączanie tych 
urządzeń lub systemów do funkcjonujących już systemów nadrzędnych. 

Głównymi odbiorcami tego typu usług są zakłady przemysłowe z branż: gazowniczej, energetycznej, ochrony 
środowiska a także budowlanej, co związane jest z wykorzystaniem automatyki do kierowania pracą całej sieci 
urządzeń takich jak np. rozdzielnie, przepompownie. Ponieważ budowa i wdrożenie systemu dla konkretnego 
przedsiębiorstwa wymaga gruntownego poznania specyfiki jego działania, integratorzy z reguły specjalizują się 
w wybranych branżach. Domeną Emitenta jest integracja systemów dla branży gazowniczej i energetycznej. 

Realizowane przez Emitenta procesy budowy systemu automatyki przemysłowej można podzielić na dwa 
główne etapy, którymi są: projektowanie oraz wdrożenie. Konsekwencją wykonania systemu bywa zazwyczaj 
zlecanie wykonania serwisowania oraz okresowych przeglądów i ewentualnych napraw systemu. 
 
Schemat 3. Schemat procesu realizacji systemu automatyki przemysłowej 

 
Źródło: Emitent 

Projektowanie jest realizowane przez zespół projektowy Emitenta lub jest wykonywane przez zewnętrzne biura 
projektowe. Rozdzielenie procesu projektowania od wdrożenia ma miejsce głównie w przypadku dużych 
projektów, rozstrzyganych w drodze przetargu, w których Emitent nie startuje samodzielnie lecz występuje jako 
członek konsorcjum i realizuje jedynie część działań w ramach projektu. Realizacja oraz wdrożenie to etap 
w którym następuje połączenie w funkcjonalną całość urządzeń, oprogramowania i licencji. Na tym etapie 
odbywają się także konsultacje, szkolenia użytkowników systemu oraz tworzenie dokumentacji technicznej. 
Usługi dodatkowe to serwis powdrożeniowy czy np. rozwoju aplikacji. Zakres usług wykonywany na etapie 
wdrożenia bywa różny w zależności od typu projektu oraz ustaleń pomiędzy integratorem (Emitentem) 
a klientem. Zwłaszcza w mniejszych projektach, zarówno projektowanie jak i wdrożenie jest wykonywane przez 
Emitenta, który zapewnia klientowi kompleksową usługę, włącznie z serwisem i szkoleniem pracowników 

Projektowanie

•opracowanie koncepcji systemu automatyki dla przedsiębiorstwa;

•realizowane przez zespół projektowy Emitenta lub  wykonywane przez zewnętrzne biura 
projektowe;

Realizacja i 
Wdrożenie

•wykonanie oprogramowania  sterowników;

•wykonanie aplikacji SCADA;

•połączenie - w funkcjonalną całość  - urządzeń tworzących system, oprogramowania 
(sterowników i wizualizacji) i licencji;

•montaż - zaimplementowanie systemu w przedsiębiorstwie (w tym połaczenie z już 
funkcjonujacymi systemami) oraz testy;

•konsultacje, szkolenia użytkowników systemu, tworzenie dokumentacji technicznej;

Serwisowanie

•okresowe przeglądy, sprawdzanie funkcjonalności systemu;

•ewentualne naprawy i modyfikacje.
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w zakresie obsługi systemu. Taki kompleksowy model działania Emitent stosuje w przypadku oferty integracji 
rozproszonych obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

Emitent specjalizuje się w systemach dedykowanych dla podmiotów z branży gazowniczej. Poza tym opracował 
i wdraża system stworzony specjalnie na potrzeby zarządzania rozproszoną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, 
który umożliwia monitorowanie i integrację pracy 99 obiektów tj. np. przepompownie. Możliwość 
funkcjonowania jako integrator oraz realizacji projektów systemów automatyki zależy w dużej mierze 
od posiadanych przez integratora zasobów kadrowych. Emitent posiada kadrę kilkudziesięciu 
wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów pracowników (zatrudnionych na umowę o pracę) oraz wiele 
osób na stałe współpracujących (zatrudnianych na umowy o dzieło, zlecenie itp.) specjalizujących się w branży 
gazowniczej, co pozwala na świadczenie specjalistycznych usług dla tej branży. Poza zasobami własnymi 
Emitent może korzystać z zasobów ludzkich spółki zależnej – GP Energia sp. z o.o. – współpracując z nią podczas 
realizacji wybranych zleceń (aktualnie jest to kilkanaście osób). 

W ramach usług z zakresu automatyki przemysłowej Emitent oferuje: 
1. usługi związane z projektowaniem i wdrożeniami systemu,  
2. serwis systemów. 

Usługi związane z projektowaniem i wdrożeniem wykonywane przez Emitenta: 

− projektowanie i przygotowanie koncepcji oraz projektów układów automatyki przemysłowej; 

− projektowanie elektrycznych układów zasilania; 

− oprogramowanie sterowników PLC dla maszyn, urządzeń i linii technologicznych; 

− oprogramowanie cyfrowych systemów zbierania danych o procesie wykorzystywanych do sterowania 
nim, nadzorowania i jego wizualizacji (ang. SCADA -Supervisory Control And Data Acquisition); 

− skompletowanie i dostawę aparatury kontrolno-pomiarowej i elektrycznej; 

− systemy napięć gwarantowanych (falowniki, prostowniki, baterie stacyjne); 

− instalacje odgromowe i ochronne; 

− prefabrykację szaf sterowniczych; 
� montaż systemu w obiekcie; 
� rozruchy, monitoring i nadzór; 
� szkolenia obsługi w zakresie wdrażanego systemu; 
� serwis układów i systemów automatyki przemysłowej. 

Ponieważ funkcjonowanie systemu automatyki przemysłowej wymaga serwisowania, wdrożenie systemu 
zazwyczaj wiąże się z kontynuacją współpracy z klientem, w postaci świadczenia usług serwisowych 
czy ewentualnej rozbudowy systemu etc. Taki model działania zazwyczaj zapewnia lojalność klienta, który 
zlecając kolejne usługi z reguły wybiera znanego już sobie integratora, który zna system „od podszewki”. 

Emitent jest Autoryzowanym Integratorem Systemów ASTOR sp. z o.o. (dystrybutora oprogramowania tj. GE, 
Wonderwere, iFIX) w zakresie produktów GE i WONDERWARE – sterowników PLC oraz oprogramowania 
wykorzystywanych w układach automatyki przemysłowej. 

Dotychczas, dla podmiotów prywatnych i komunalnych z branży gazowniczej, zrealizował kilkadziesiąt 
projektów. Zazwyczaj zlecenia te obejmowały generalne wykonawstwo projektu i obejmowały projektowanie, 
wdrażanie i eksploatację systemów sterowania i wizualizację procesów technologicznych. Podczas realizacji 
większych projektów Emitent często wykonywał tylko część działań polegającą np. na wdrożeniu już 
zaprojektowanego systemu lub realizacji zadań w ramach konsorcjum czy też jako podwykonawca. 

Serwis i eksploatacja urządzeń gazowniczych oraz usługi wykonawcze 

W ramach usług serwisowych oraz eksploatacyjnych Emitent oferuje: 

− remonty, naprawy oraz bieżącą obsługę silników turbinowych lotniczych i turbin gazowych; 

− serwis i obsługę silników tłokowych w gazownictwie i energetyce; 

− serwis i obsługę sprężarek w tym gazowych (tłokowych i przepływowych); 

− obsługę gazowych stacji redukcyjnych wysokiego ciśnienia; 
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− serwisy, remonty i eksploatacja innych obiektów (tłocznie gazu, sprężarkownie, rozdzielnie 
elektryczne, stacje uzdatniania wody, mleczarnie, papiernie, wytwórnie kostki brukowej, betoniarnie, 
przepompownie itp.). 

Emitent świadczy usługi wykonawcze, z zakresu: 

− ochrony katodowej – mającej na celu określenie jakości powłok izolacyjnych, stopnia zagrożenia 
korozją oraz skuteczności ochrony katodowej. Usługi związane z ochroną katodową to: okresowe 
pomiary potencjałowe, kontrola parametrów pracy systemów ochrony katodowej, tworzenie 
i prowadzenie baz danych, naprawy i wymiany elementów systemów ochrony katodowej; 

− sieci elektroenergetycznych – polegające na projektowaniu, wykonawstwie i remontach instalacji 
silnoprądowych wewnętrznych i zewnętrznych; 

− zabezpieczeń antykorozyjnych, w zakres których wchodzi aplikacja nowych i regeneracji starych 
powłok ochronnych na rurociągach, zbiornikach, korpusach maszyn i innych konstrukcjach stalowych 
i żelbetowych; 

− izolacji rurociągów, która wykonywana jest w różnych technologiach; 

− remontów konstrukcji żelbetowych (fundamentów, podpór itp.); 

− wykonywania i remontów posadzek przemysłowych. 

Badania termowizyjne 

Badania termowizyjne (wykorzystujące zjawisko promieniowania podczerwonego) dzięki swoim właściwościom 
pozwalającym min. na szerokie możliwości zastosowania, bezinwazyjną diagnozę urządzeń oraz stosunkowo 
niskie koszty realizacji są popularnie wykorzystywane w przemyśle. Pomiary termowizyjne znajdują 
zastosowanie w tych przypadkach, w których na podstawie wartości oraz rozkładu temperatury na powierzchni 
badanego obiektu można oceniać jego stan techniczny. Obraz termowizyjny pozwala zobaczyć usterki, których 
nie widać gołym okiem. Pomiar odbywa się zdalnie i bezdotykowo, to sprawia, że jest bezpieczny i wygodny. 
Stąd badania termowizyjne znajdują szerokie zastosowanie m.in. w: 

− elektroenergetyce, gdzie najpopularniejszym sposobem wykorzystania badań termowizyjnych jest 
wykrywanie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych;  

− budownictwie, w którym dzięki wysokiej dokładności i precyzji, pozwalają wykryć np. uszkodzenia 
w izolacji cieplnej, zawilgocenia, nieprawidłowości w montażu stolarki budowlanej a także 
nieszczelności w rurach CO i CW; 

− energetyce cieplnej - w tym przypadku główną zaletą pomiaru jest możliwość obejrzenia rozkładu 
temperatur wzdłuż rurociągu, co pozwala na wykrycie miejsc o niewystarczającej izolacji oraz 
dokonanie na tej podstawie selektywnej naprawy jej odcinków.  

− gazownictwie, gdzie służy do wykrywania nieszczelności wysokociśnieniowej instalacji gazowej. 
Metoda termowizyjna jest szybsza, wygodniejsza, tańsza i równie skuteczna jak metody tradycyjnie stosowane 
w takich przypadkach.  

Poniżej przedstawione zostało kilka zdjęć wykonanych podczas badań termowizyjnych. 

Rysunek 1. Zdjęcia obiektów zrobione podczas badań termowizyjnych. 
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Słup linii energetycznej – pomiary z pokładu śmigłowca Uchodzenie gazu na podłączeniu zaworu 
  

  
Budynek niedocieplony Budynek docieplony 

Źródło: Emitent 

Usługi wykorzystujące zjawisko termowizji oferowane przez Emitenta to: 

− Badania urządzeń elektrycznych, sieci przesyłowych, urządzeń automatyki w poszukiwaniu usterek; 
w tym badania z pokładu śmigłowca lub samolotu; 

− Diagnostyka instalacji elektrycznych w zakładach przemysłowych i w budynkach mieszkalnych; 

− Wykrywanie nieszczelności w wysokociśnieniowej instalacji gazowej, zbiornikach i gazociągach – 
metodą zaakceptowaną przez Urząd Dozoru Technicznego przy przedłużaniu dopuszczeni 
do eksploatacji; 

− Wczesne wykrywanie usterek mechanicznych; 

− Wskazywanie nieprawidłowości w konstrukcji i izolacji budynków: określanie miejsc uchodzenia ciepła 
w budynkach, lokalizacja miejsc o niewłaściwej izolacji w magazynach chłodniczych, wykrywanie 
uszkodzeń w instalacji ogrzewania podłogowego itp. 

− Badania specjalne urządzeń i procesów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego, 
chemicznego, hutniczego i innych.  

W badaniach termowizyjnych Emitent wykorzystuje własne wyposażenie, w tym m. in. 

− Nowoczesny system pomiarów termowizyjnych Thermovision 550 firmy Flir Systems AB (dawniej 
Agema); 

− Specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do obróbki i analizy termogramów; 

− System nawigacji satelitarnej GPS wykorzystywany do lokalizacji niesprawności i usterek systemów 
przy prowadzeniu badań z powietrza (np. diagnostyka wysokociśnieniowych gazociągów przesyłowych 
czy sieci elektroenergetycznych). 

Wykonanie każdego badania (realizacja sesji termowizyjnej) kończy się sporządzeniem raportu z pomiarów. 
Sprawozdanie z sesji termowizyjnej zawiera wyniki badań oraz przedstawia istotne informacje towarzyszące 
badanych obiektów a także ewentualne wnioski. Wyniki badań są zilustrowane odpowiednio oznaczonymi 
i opisanymi termogramami, fotografiami, tabelami lub wykresami. Klient otrzymuje raport w postaci 
papierowej oraz płyty CD zawierającej zebrane w badaniu materiały źródłowe. Emitent może także na życzenie 
klienta sporządzić film termiczny: nagranie wideo przedstawiające obraz termowizyjny równolegle 
z normalnym filmem. Wówczas klient otrzymuje kasetę VHS lub film Video CD. 

5.12.2.2. Działalność handlowa 

Działalność handlowa Emitenta koncentruje się na logistyce - sprzedaży sprzętu wykorzystywanego 
w transporcie wewnętrznym w przedsiębiorstwach oraz kamer termowizyjnych. Działalność handlowa 
nie stanowi dla Emitenta działalności strategicznej. Emitent angażuje się w działalność handlową jedynie jeśli 
jest uzasadniona możliwością realizacji jednorazowych, rentownych, dużych kontraktów na dostawy towarów 
oraz kiedy daje możliwość uzyskania odpowiednio wysokich opłat serwisowych. 
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Oferowane produkty 

Emitent posiada w swojej ofercie sprzedażowej następujące produkty: 

− sprzęt do transportu wewnętrznego:  
� wózki widłowe wysokiego i niskiego podnoszenia o napędzie spalinowym (także 

gazowym), elektrycznym i ręcznym;  
� wózki platformowe o napędzie elektrycznym i ręcznym; 

− maszyny do przenoszenia kontenerów i innych podnośników o udźwigu do 50 ton. 
 

Rysunek 2. Wózki widłowe sprzedawane przez Emitenta 

   

Wózek widłowy o napędzie 
spalinowym o udźwigu do 2 ton 

Wózek widłowy o napędzie 
elektrycznym o udźwigu do 8 ton 

Wózek widłowy o napędzie 
spalinowym o udźwigu do 32 ton 

Źródło: Emitent. 

Partnerzy 

Spółka jest przedstawicielem handlowym: 

− Up Lifting S.A. grupy Gaypu – producenta ciężkiego sprzętu do przeładunku kontenerów – wyłączność 
na terenie Polski; 

− Bałkancar Polska sp. z o.o. – producenta wózków widłowych spalinowych i elektrycznych oraz wózków 
platformowych; 

− Infratec GmbH – producenta systemów termowizyjnych. 

 Certyfikaty i licencje 5.12.3.

Spółka posiada następujące certyfikaty: 

− Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie badania metodą termowizyjną szczelności urządzeń 
technicznych oraz rurociągów przesyłowych i technologicznych podlegających dozorowi technicznemu 
– jest jedynym podmiotem w Polsce posiadającym taki certyfikat; 

− Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie projektowania i wykonawstwa systemów automatyki 
przemysłowej, w tym do instalacji gazowych, usług termowizyjnych, działalności handlowej w zakresie 
automatyki przemysłowej, informatyki oraz środków transportu; 

− Certyfikat AQAP 2110:2009 w zakresie projektowania i wykonawstwa systemów automatyki 
przemysłowej, w tym do instalacji gazowych, usług termowizyjnych, działalności handlowej w zakresie 
automatyki przemysłowej, informatyki oraz środków transportu –zgodnie z wymaganiami NATO 
dotyczącymi zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji.  

Emitent posiada również koncesję (nr L – 0123/02) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 
ochrony osób i mienia realizowanego w formie zabezpieczenia technicznego wydaną przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w dniu 12 marca 2002 r. Spółka jest uprawniona do świadczenia usług 
koncesjonowanych na terenie całego kraju przez 50 lat. Ochrona osób i mienia realizowana jest przez Spółkę 
w formie zabezpieczenia technicznego, polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów 
alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach 
w miejscach ich zainstalowania oraz montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich 
eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania. 

Licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia posiada trzech akcjonariuszy Spółki - Pan 
Lucjan Gałecki, Pan Dariusz Gil oraz Pan Marek Przybylski (warunkiem udzielenia koncesji jest m. in. posiadanie 
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wymienionej licencji co najmniej przez co najmniej jedną osobę będącą członkiem zarządu, prokurentem 
lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością określoną w koncesji). 

 Doświadczenie Emitenta 5.12.4.

Automatyka przemysłowa - doświadczenie 

W ostatnich latach Emitent zrealizował kilkanaście projektów z zakresu automatyki przemysłowej, w tym 
znaczną część dla podmiotów działających w branży gazowniczej. Do najważniejszych projektów zrealizowanych 
w latach 2008 – 2011 w dziedzinie automatyki można zaliczyć:  

Rok 2008: 
− Wykonanie remontu 5 zestawów tłoczących w tłoczniach Gazu Krzywa i Jeleniów, opartych na silniku 

Waukesha VHP 9390 GSI wraz ze sprężarką DRESSER RAND 6H0S2 o mocach 1,5 MW każdy o łącznej 
wartości netto 5 056 000 zł.; 

− Remont AKPiA Halberstadt 1-8 TG Hołowczyce; 
− Remont układów sterowania i sygnalizacji urządzeń gazowniczych i armatury węzła Wronów; 
− Remont urządzeń monitora wielkoformatowego w dyspozytorni TG Hołowczyce. 

Od 2009 r.: 
− Dywersyfikacja działalności spółki poprzez wejście na rynek w sektorze wodno-kanalizacyjny – system 

monitoringu MRM-GPRS pracy przepompowni pozwalający na łatwe zarządzanie obiektami, szybkie 
i bezbłędne lokalizowanie awarii; 

− Wykonanie prac programistycznych i rozbudowa systemu umożliwiająca monitorowanie w NSSiW 
parametrów pracy zmodernizowanych urządzeń w oknach wizualizacyjnych w obiektach Hołowczyce I 
i Hołowczyce II; 

− Modernizacja węzła rozdzielczego Wronów w zakresie systemu sterowania węzłem SCS; 
− Naprawa awaryjna systemu monitoringu spalin turbiny GT10 w Tłoczni Gazu Hołowczyce II; 
− Remont systemu automatyki i sterowania agregatów Halberstadt nr 1-8 w TG Hołowczyce I. 

Rok 2010: 
− Badania przemysłowe i prace rozwojowe w ramach projektu „Budowa laboratorium wzorcowania 

gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołwowczyce w zakresie opracowania wymagań 
do branżowych projektów wykonawczych stanowiska”; 

− Modernizacja systemu SCS na Tłoczni Gazu Wronów w zakresie komunikacji, sterowania i wizualizacji; 
− Remont urządzeń automatyki filtrów gazu FILTAN zainstalowanych Tłoczni Gazu Hołowczyce I; 
− Modernizacja układu wzbudzania silników synchronicznych Gykp 1716 napędzających sprężarki 

Halberstadt w Tłoczni Gazu Hołowczyce I; 
− Przebudowa Tłoczni Hołowczyce w zakresie systemu gaszenia agregatów GPA-2, GPA-3, GT-10 

i kolumny wydmuchowej Tłocznia Gazu Hołowczyce; 
− Wykonanie prac związanych z remontem urządzeń automatyki filtrów gazu nr 1, 2, 3 zainstalowanych 

w TG Wronów; 
− Przebudowa systemu SCS (Nadrzędny System Sterowania i Wizualizacji) w Tłoczni Gazu Wronów. 

Rok 2011: 
− Modernizacja systemu automatyki tłoczni Gazu Wronów (system sterowania, nadzoru i wizualizacji 

pracy tłoczni w zakresie czterech motosprężarek GMVH-8) o łącznej wartości 5 920 000 zł. 
− Udział w próbach przedrozruchowych i ruchu 72-godzinnym tłoczni Gazu Jarosław na zlecenie firmy 

Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, 
− Wykonanie systemu automatyki dwóch sztucznych rzek wraz z systemem sterowania, trójosiowego 

pozycjonowania urządzeń pomiarowych oraz wizualizacją procesów dla Wydziału Inżynierii 
i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie 
oprogramowania, montaż i uruchomienie systemu); 

− Projekt, wykonanie i montaż systemu zabezpieczeń przed pompażem dwóch turbossaw TS 680A 
w firmie Frantschach Świecie S.A. (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie oprogramowania, 
montaż i uruchomienie systemu); 
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− Wykonanie kompleksowej automatyzacji trzech wytwórni kostki brukowej dla firmy "Pater Firma" 
w Siemiatyczach (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie oprogramowania, montaż 
i uruchomienie systemu); 

− Wykonanie nadrzędnego systemu sterowania i automatyki agregatu tłoczącego oraz jego pola 
technologii gazu w Tłoczni Gazu Hołowczyce (projektowanie, dostawy urządzeń, wykonanie 
oprogramowania, montaż i uruchomienie systemu); 

− Remont systemu automatyki i sterowania agregatów GPA 2 i 3 w tłoczni gazu (projektowanie, dostawy 
urządzeń, wykonanie oprogramowania, montaż i uruchomienie systemu). 

− Remont węzła Wronów w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz zabezpieczenia 
antykorozyjnego filtrów gazu. 

Termowizja - doświadczenie 

Emitent wykonuje badania termowizyjne od 1997 roku. Rocznie wykonuje i analizuje ponad dwa tysiące 
termogramów wykonanych dla zleceniodawców z różnych dziedzin. 

Zespół Emitenta opracował unikalną metodę wykrywania nieszczelności zbiorników gazowych, która została 
zaakceptowana przez UDT. Natomiast we wrześniu 2001 r., jakość prowadzonych badań urządzeń 
elektroenergetycznych nagrodzona została Rekomendacją Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 
Wśród klientów i kooperantów Emitenta znajduje się około trzydziestu firm z całej Polski, a wśród nich: 

− zakłady gazownicze, dla których realizowane są badania szczelności instalacji gazowych; 

− zakłady energetyczne – zleceniodawcy badań linii energetycznych i stacji GPZ; 

− duże i średnie zakłady produkcyjne w których wykonywane są badania urządzeń 
elektroenergetycznych; 

− instytucje rządowe; 

− właściciele i administracje budynków - zleceniodawcy badań szczelności instalacji i izolacji cieplnej 
budynków. 

W ostatnich kilku latach w ramach usług opartych na termowizji, Emitent wykonał między innymi następujące 
zlecenia: 

Rok 2008: 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych szaf elektrycznych i sterowniczych urządzeń technologicznych 
w Zakładach Produkcji Gazów Technicznych w Oświęcimiu, Kędzierzynie-Koźlu, Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Sandomierzu, Gliwicach, Częstochowie i Strzemieszycach na zlecenie Air Products Sp. 
z o.o.; 

− Wykonanie badań termowizyjnych na terenie hipermarketu Real w CH Fort Wola; 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych urządzeń elektroenergetycznych w Lajkonik Snacks GmbH 
Spółka komandytowa w Skawinie 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych maszyn i instalacji elektrycznych w Cooper Standard Sp. z o.o. 
w Bielsku – Białej; 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych urządzeń elektroenergetycznych dla Żywiec Zdrój S.A. Zakład 
Produkcyjny w Jeleśni; 

− Wykonanie badań termowizyjnych rozdzielni elektrycznych średniego i niskiego napięcia w zakładzie 
Polser Sp. z o.o. w Siemiatyczach; 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych kanałowej sieci cieplnej CO zgodnie na zlecenie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej GIGA Sp. z o.o.; 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych urządzeń elektroenergetycznych w zakładzie Hewlett-Packard 
Sękocin Nowy; 

− Wykonanie kontroli szczelności metodą termowizyjną urządzenia ciśnieniowego Butla antypulsacyjna 
oraz urządzenia ciśnieniowego separator przeprowadzonej na terenie Tłoczni Gazu Rembelszczyzna; 

− Wykonanie badań termowizyjnych w zakładzie Nordkalk Sp. z o.o. w Wolicy. 

Rok 2009: 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych ścian w 6 mieszkaniach na poddaszu Wspólnoty Mieszkaniowej 
Nieruchomości Drewnicka 2; 
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− Wykonanie pomiarów termowizyjnych lokali, elewacji i dachów Wspólnoty Mieszkaniowej Kasztanowa 
Aleja II; 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych mieszkań na poddaszach Wspólnoty Mieszkaniowej TTK 
w Mysiadle; 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych urządzeń elektrycznych w Zakładzie Pipelife w Strzałkowie 
k. Radomia; 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych urządzeń elektroenergetycznych w Zakładzie Produkcyjnym 
Onduline w Mielcu; 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych urządzeń elektroenergetycznych w Zakładzie Produkcyjnym 
Torex Sp. z o.o w Janowicach; 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych urządzeń elektroenergetycznych w magazynie JYSK 
w Radomsku; 

− Wykonanie metodą termowizyjną pomiaru szczelności płaszcza grzewczo chłodzącego mieszalnika 
procesowego OPP 1-5 na zlecenie Oriflame Products Poland Sp. z o. o. w Warszawie; 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych w Elektrociepłowni Żerań na zlecenie Vattenfall Heat Poland 
S.A.; 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych w zakładzie ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. 
w Żywcu; 

− Wykonanie kontroli szczelności metodą termowizyjną filtra przeprowadzonej na terenie Stacji Gazowej 
Drewnik. 

Rok 2010: 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych urządzeń elektroenergetycznych w dwóch obiektach The British 
School Sp. z o.o.; 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych urządzeń w stacjach elektrycznych w Curver Poland Sp. z o.o. 
w Słupsku 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych rozdzielni elektrycznych w Centrum Logistycznym PRE Logistics 
k/Strykowa (magazyny Tesco i Spedimex) na zlecenie Biura Usług Technicznych Smartec; 

− Badanie termowizyjne fasady Katedry w Lublinie przy ul. Królewskiej w ramach festiwalu Open City – 
praca Detekcja p. Rocha Forowicza 

− Wykonanie badań termowizyjnych urządzeń elektroenergetycznych i mechanicznych na terenie 
zakładu MAPS na zlecenie Cooper - Standard Automotive Piotrków Sp. z o.o. 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych urządzeń elektroenergetycznych w zakładzie Graham Packaging 
Sp. z o. o. w Sulejówku; 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych urządzeń elektroenergetycznych w zakładzie Nordkalk Sp. z o.o. 
w Wolicy; 

− Badanie termowizyjne w sklepie Castorama Łódź I w Łodzi; 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych urządzeń elektroenergetycznych w magazynach Gefco 
w Natolinie, Grodzisku Mazowieckim, Kątach Wrocławskich, Poznaniu i Czeladzi na zlecenie Gefco 
Polska Sp. z o.o. 

Rok 2011: 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych maszyn i urządzeń elektroenergetycznych w Ficomirrors Polska 
Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej; 

− Wykonanie badań termowizyjnych stanu technicznego izolacji ścian w sali wielofunkcyjnej w budynku 
Twarda Tower w Warszawie na zlecenie Hochtief Facility Management Polska Sp. z o.o.; 

− Sprawdzenie stanu technicznego zmodernizowanej izolacji cieplnej budynków produkcyjnych i podpór 
rurociągu z parą w TC Dębica S.A. w Dębicy; 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych urządzeń elektroenergetycznych w zakładzie kuchenek 
w Indesit Company Polska sp. z o.o. w Łodzi; 

− Wykonanie badań termowizyjnych rozdzielni 0.4kV, 6.3kV, 15kV i 110 kV i transformatorów na terenie 
Vattenfall Heat Poland S.A. Elektrociepłownia Siekierki i Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie; 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych urządzeń w budynku „B” kompleksu biurowego „Wiśniowy 
Business Park” w Warszawie na zlecenie Hochtief Facility Management Polska Sp. z o.o.; 

− Wykonanie badań termowizyjnych w zakładzie Faurecia Fotele samochodowe Sp. z o. o.; 
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− Wykonanie pomiarów termowizyjnych w zakładzie produkcyjnym Franke Polska Sp. z o.o. w Sękocinie 
Nowym; 

− Wykonanie pomiarów  

− termowizyjnych urządzeń elektroenergetycznych i mechanicznych Imperial Tobacco Manufacturing 
S.A. w Radomiu 

− Wykonanie kontroli szczelności metodą termowizyjną urządzenia ciśnieniowego filtroseparatora pyłu 
i płynu przeprowadzonej na terenie Tłoczni i Pomiarowni Gazu Kondratki k/Michałowa; 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych urządzeń elektroenergetycznych w Saint – Gobain Glass Polska 
w Dąbrowie Górniczej; 

− Wykonanie pomiarów termowizyjnych urządzeń elektroenergetycznych w zakładzie VEKA Polska Sp. 
z o. o. w Skierniewicach; 

− Wykonanie badań termowizyjnych urządzeń elektroenergetycznych w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. 
oddział Cukrownia Malbork w Malborku; 

− Wykonanie badań termowizyjnych urządzeń elektroenergetycznych w zakładzie produkcyjnym 
Unilever Polska S.A. w Poznaniu. 

 Odbiorcy produktów i usług 5.12.5.

Z racji specyfiki działalności odbiorcami usług Emitenta są przedsiębiorstwa, instytucje państwowe oraz zakłady 
komunalne. Do tych podmiotów kierowana jest zarówno oferta usługowa jak i handlowa Emitenta. Poza 
kanałem B2B Emitent nie prowadzi sprzedaży. Specjalizacja w zakresie usług dla gazownictwa powoduje, 
że znaczna liczba zleceń zdobywana jest w drodze przetargów publicznych lub kierowanych. Sprzedaż 
oprogramowania do zarządzania i monitorowania pracy obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
(przepompowni ścieków i wód deszczowych) odbywa się za pośrednictwem branżowego partnera - Metalchem 
S.A. (producenta pomp zatapialnych). 

Obecnie Emitent działa głównie na rynku krajowym, koncentrując swoje działania przede wszystkim 
we wschodniej, południowej i centralnej Polsce. Na rynku zagranicznym Emitent dopiero rozpoczyna działania, 
stąd udział przychodów generowanych z rynków zagranicznych w 2011 r. był znikomy i wynosił 0,01% 
przychodów ogółem. Emitent zamierza rozwijać swoją działalność poza granicami Polski w latach kolejnych – 
obecnie uczestniczy w procedurze przetargowej na wykonanie prac w Bułgarii. Część prac w ramach kontraktu 
z firmą EDS Gazpetro Poland Sp. z o. o. zostanie wykonana w Uzbekistanie. Do dnia przygotowania niniejszego 
Dokumentu Informacyjnego Spółka zrealizowała jeden projekt w Bułgarii gdzie wykonywała modernizację 
dwóch tłoczni gazu. 

 Bariery wejścia na rynek 5.12.6.

Do podstawowych barier wejścia dla podmiotów konkurencyjnych wobec Techmadex S.A. na rynek usług 
świadczonych przez Emitenta w zakresie działalności z zakresu automatyki przemysłowej oraz badań 
termowizyjnych zaliczyć należy przede wszystkim: 

− duże zlecenia rynkowe, których realizacja wymaga odpowiednich wysokich zasobów kadrowych oraz 
finansowych, co pozwala na podjęcie się ich realizacji jedynie przez największe podmioty - potentatów 
rynku; mniejszym podmiotom chcącym uczestniczyć w realizacji takich projektów pozostaje przyjęcie 
roli partnera (uczestnika konsorcjum) lub podwykonawcy; 

− wysoką konkurencję; 

− pozyskiwanie zleceń w drodze odpowiedzi na zamówienia publiczne, charakteryzujące się szczególnym 
trybem ogłaszania oraz licznymi warunkami koniecznymi do spełnienia w celu ich otrzymania, takimi 
jak wysokie wymagania finansowe oraz techniczne (także ilościowe); 

− zaawanasowaną technologię wykorzystywaną w tej dziedzinie oraz konieczność poznania specyfiki 
działalności klientów, co wymusza wąską specjalizację, ograniczającą się do branży lub jej części; 

− wysoką specjalizację branżową podmiotów wynikającą ze specyfiki świadczonych usług – w tym ich 
wysokiego zaawansowania technologicznego; 

− konieczność zatrudnienia wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, co wiąże się z jej pozyskaniem, które 
może stwarzać trudności oraz kosztami zatrudnienia. 
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 Strategia rynkowa Emitenta 5.12.7.

Podstawowe założenia opracowanej przez Zarząd strategii na lata 2012–2013 to dalszy rozwój działalności 
w branży energetycznej związanej z automatyką przemysłową, w branży budowlanej oraz w sektorze wodno - 
kanalizacyjnym. 

Model biznesu Spółki zakłada wykorzystanie istniejących możliwości rynkowych, wynikających z ograniczonej 
podaży specjalistycznych usług w obszarach, w których działa Emitent. Celem Emitenta jest poszerzenie zakresu 
działalności w obszarach zbliżonych do obecnej aktywności poprzez budowę grupy kapitałowej spółek 
świadczących komplementarne usługi dla energetyki. Kadra zarządzająca Emitenta doskonale zna mechanizmy 
działania rynku, co pozwala na tworzenie atrakcyjnej oferty produktowej i usługowej. Duże bariery wejścia – 
wynikające m.in. z konieczności posiadania odpowiednich zasobów kadrowych, doświadczenia oraz know-how, 
jak i duże potrzeby rynku zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa przyjętego modelu biznesu.  

Zarząd wyróżnia w strategii rozwoju Emitenta następujące segmenty: 

1. Rozwój w obszarze projektowania systemów automatyki przemysłowej 

Większość zleceń realizowanych przez Emitenta o wartości powyżej 0,5 mln złotych obejmuje także wykonanie 
projektów branżowych. Stąd Emitent zamierza wzmacniać swoje kompetencje w obszarze projektowania 
automatyki przemysłowej, co pozwoli na zdecydowane zwiększenie konkurencyjności Grupy Kapitałowej 
Emitenta na rynku. 

2. Udział w znaczących przetargach jako lider konsorcjum lub członek konsorcjum 

Emitent zamierza zwiększać swój udział w znaczących przetargach jako lider konsorcjum lub członek 
konsorcjum odpowiedzialny za usługi w obszarze kompetencji Spółki. W celu udziału w większej liczbie 
przetargów, Emitent współpracuje z zewnętrznymi partnerami. Jednym ze znaczących partnerów spółki jest 
międzynarodowa grupa kapitałowa działająca w segmencie energetycznym – Woodgroup, która dotychczas 
była nieobecna w Polsce. Emitent planuje rozwijać swoją współpracę z wyżej wymienionym podmiotem, 
co umożliwi udział w przetargach dotychczas niedostępnych dla Emitenta. 

3. Rozwój w obszarze instalacji elektrycznych i energetycznych 

Zamiarem Spółki jest realizacja inwestycji kapitałowej w podmiot działający w obszarze instalacji elektrycznych 
i energetycznych co pozwoli na zwiększenie możliwości wykonawczych. 

4. Rozwój w segmencie technologicznym gazownictwa 

Poprzez zakup 25 % udziałów w spółce Eda-Serwis Sp. o.o. Emitent pozyskał kompleksowe zaplecze, które 
pozwoli poszerzyć kompetencje Spółki w obszarach istotnych dla możliwości realizacji zleceń w powyższym 
zakresie. 

5. Serwis automatyki przemysłowej, maszyn i turbin gazu 

Prowadzenie stałych serwisów obiektów gazowniczych daje możliwość bieżącego finansowania Spółki, zwiększa 
płynność finansową, bezpieczeństwo i pozwala na wygrywanie przetargów na modernizacje i remonty. Emitent 
zamierza kontynuować swoją strategię rozwoju w tym obszarze. 

W celu rozwoju działalności oraz poszerzania zakresu świadczonych usług Emitent zamierzał: 

− dokonać zakupu pakietu udziałów w biurze projektowym; 

− dokonać zakupu pakietu udziałów w spółce z branży instalacji elektrycznych i energetycznych. 
Na wskazane wyżej działania Emitent zamierzał przeznaczyć m.in. środki pozyskane z emisji akcji.  

W wyniku emisji serii D Emitent pozyskał 252 200 zł.  

Z uwagi na pozyskanie w wyniku oferty akcji serii D środków finansowych w wysokości znacznie mniejszej 
od zakładanej, Emitent zrezygnował na chwilę obecną z zakupu pakietu udziałów w biurze projektowym, 
na które miało zostać przeznaczone 1 mln zł. Natomiast zakup udziałów w spółce z branży instalacji 
elektrycznych i energetycznych zostanie sfinansowany ze środków własnych. 
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Pozyskane środki zostaną przeznaczone na: 

− zwiększenie płynności finansowej (udział w większych wartościowo kontraktach). 

Emitent w Memorandum informacyjnym sporządzonym na potrzeby niepublicznej oferty akcji serii D 
informował o zamiarze przeznaczenia środków na zakup pakietu udziałów w spółce działającej w segmencie 
technologicznym gazownictwa. Przedstawione cele emisji zostały zmienione, ponieważ dnia 30 marca 2012 r. 
Emitent objął 600 udziałów w spółce Eda - Serwis Sp. z o.o. stanowiących 25% kapitału zakładowego, 
jednocześnie gwarantując sobie prawo powoływania większości członków rady nadzorczej - tym samym Eda - 
Serwis Sp. z o.o. weszła w skład Grupy Kapitałowej Emitenta. 

Emitent jest przygotowany do realizacji wyżej wskazanych celów. Gdyby jednak okazało się, że realizacja celów 
z jakichkolwiek przyczyn będzie niemożliwa lub nieefektywna, Zarząd Emitenta nie wyklucza możliwości 
przesunięcia środków na kapitał obrotowy zwiększający możliwości realizacji dużych zleceń lub zmiany celów 
emisji. W przypadku zwiększenia potrzeb kapitałowych, Emitent planuje sfinansowanie brakującej kwoty m.in. 
z wypracowanej w kolejnych okresach nadwyżki finansowej z kapitałów rezerwowego i zapasowego spółki. 

 Działalność podmiotów zależnych 5.12.8.
5.12.8.1. GP Energia sp. z o.o. 

GP Energia sp. z o.o. – zajmuje się wykonawstwem, integracją i projektowaniem systemów automatyki 
przemysłowej, aparatury kontrolno-pomiarowej, wykonywaniem pomiarów i telemetrii oraz usługami z zakresu 
ochrony katodowej oraz telekomunikacji. Swoje usługi kieruje do podmiotów z branży gazowniczej oraz wodno-
kanalizacyjnej. Zatrudniona w spółce kadra zarządzająca i pracownicza posiada wieloletnie doświadczenie 
oraz liczne sukcesy w zakresie różnorodnych usług świadczonych na rzecz sektora energetycznego, 
w szczególności gazowniczego. Spółka jest autoryzowanym partnerem spółki Tel-Ster sp. z o.o., z którą 
współpracuje w zakresie wdrożeń i rozwoju oprogramowania TelWin SCADA. 
Podstawowe obszary aktywności Spółki to projektowanie, budowa i eksploatacja: 

− systemów telemetrii i automatyki przemysłowej dla sektora energetycznego, 

− systemów teletechnicznych (ochrona mienia, kontrola dostępu, systemy teleinformatyczne), 

− instalacji elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów ochrony katodowej konstrukcji 
stalowych (rurociągów itp.) - czynna ochrona katodowa. 

Głównymi odbiorcami usług spółki są kontrahenci z branży energetycznej, budowlanej oraz sektora finansów 
publicznych. 

5.12.8.2. BioGP Energia sp. z o.o. 

BioGP Energia sp. z o.o. – (zarejestrowana w kwietniu 2011 r.) będzie koncentrowała swoją działalność 
na produkcji pelletu (biopaliw) w strefie ekonomicznej dla energetyki. Obecnie spółka jest na etapie 
organizowania swojej działalności. Plany rozwoju Spółki obejmują: 

− inwestycje w zakład produkujący biomasę z odpadów porolniczych o łącznej wydajności 25 k ton 
rocznie. Uruchomienie zakładu jest planowane na początek 2013 r. Koszty w wysokości 8 mln zł (tj. 
50% inwestycji) sfinansowane będą ze środków UE; 

− działalność handlową. 

Podstawowym celem, któremu podporządkowana jest strategia spółki BioGP Energia sp. z o.o., jest stworzenie 
znaczącej pozycji jako czołowego producenta pelletu z trzciny rzecznej, jak również niwelując sezonowość 
działalności, pelletu i brykietu z pozostałych dostępnych surowców, których poziom wilgotności nie przekracza 
50 %. W ten sposób uruchomiony nowatorski proces technologiczny utworzy jednocześnie szeroką ofertę 
sprzedażową produktów. Kluczowymi elementami planu inwestycyjnego jest rozpoczęcie produkcji 
ekologicznego paliwa – pelletu, alternatywnie również brykietu. 

5.12.8.3. Eda - Serwis Sp. z o.o. 

Eda - Serwis Sp. z o.o. działa na rynku od 1997 roku. Od 2000 roku jest spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
Specjalizuje się w zabezpieczeniach antykorozyjnych wszelkich konstrukcji inżynierskich, przemysłowych, 
rurociągów, zbiorników, konstrukcji i korpusów maszyn, urządzeń i innych. 
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Głównym atutem firmy są ludzie - kadra wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin, prężnie 
pracuje nad indywidualnym dostosowaniem materiałów do potrzeb każdego klienta. Spółka umożliwiają 
stosowanie organizacji robót uwzględniającą potrzebę ciągłej pracy obiektu. 

Eda - Serwis Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie:  

 wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych: aplikacji nowych i regeneracji starych powłok 
ochronnych na rurociągach, zbiornikach, korpusach maszyn i innych konstrukcjach stalowych 
i żelbetowych; 

 czyszczenia strumieniowo-ściernego konstrukcji stalowych i żelbetowych, w tym również bezpyłowego 
czyszczenia sprzętem pneumatycznym; 

 izolacji rurociągów wykonywanej w różnych technologiach; 

 remontów konstrukcji żelbetowych (fundamentów, podpór itp.); 

 wykonywania nowych i remontów starych posadzek przemysłowych antystatycznych, 
przeciwpoślizgowych i innych; 

 innych prac ogólnobudowlanych wykonywanych z użyciem sprzętu budowlanego będącego w naszym 
posiadaniu; 

 ochrony katodowej: określenie jakości powłok izolacyjnych, stopnia zagrożenia korozją oraz 
skuteczności ochrony katodowej, okresowe pomiary potencjałowe, kontrola parametrów pracy 
systemów ochrony katodowej, tworzenie i prowadzenie baz danych, naprawy i wymiany elementów 
systemów ochrony katodowej; 

 sieci elektroenergetycznych - projektowanie, wykonawstwo i remonty instalacji silnoprądowych 
wewnętrznych i zewnętrznych; 

 sprzedaży i wynajmu środków transportu (samochody osobowe, terenowe, wózki widłowe). 

 Otoczenie rynkowe Emitenta 5.12.9.

Na działalność Emitenta wpływ ma sytuacja w sektorze, w którym działa – w tym działania podmiotów 
konkurencyjnych oraz sytuacja w branżach, z których pochodzą klienci Spółki, czyli głownie branży gazowniczej 
i energetycznej oraz budowlanej. Poza tym, w odniesieniu do działalności handlowej Emitenta, wpływ na nią 
ma konkurencja wśród dystrybutorów sprzętu transportu wewnętrznego oraz ogólna koniunktura w przemyśle, 
gdyż przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe są głównymi odbiorcami wózków widłowych oraz innego 
sprzętu wykorzystywanego w transporcie wewnętrznym. 

5.12.9.1. Automatyka przemysłowa 

Rynek usług integratorskich tworzą firmy bardzo zróżnicowane, zarówno wielkościowo jak i ze względu 
na zakres oferowanych usług. Zgodnie z danymi portalu automatyka.pl, na rynku polskim działają podmioty 
dość zróżnicowane wielkościowo - liczące od kilku do kilkuset pracowników. Są to firmy polskie świadczące 
usługi na rynku krajowym, wykonujące zlecenia eksportowe oraz firmy zagraniczne pracujące na rynku 
krajowym, a także poza granicami Polski. Poszczególne przedsiębiorstwa oferują integrację systemów jednego 
lub wielu dostawców. Integracja systemów automatyki stanowi jedyny przedmiot działalności przedsiębiorstwa 
lub jej pewien procent. Integratorzy często prowadzą także działalność dodatkową np. działalność handlową 
lub usługową niezwiązaną z branżą automatyki. Część integratorów dostarcza gotowe produkty w ramach 
kompletacji dostaw dla wdrażanych systemów (np. Abis, Techmadex), inni prowadzą dystrybucję różnych 
elementów systemów automatyki lub samodzielnie je prefabrykują we własnych warsztatach. Wielkość spółki 
oraz model biznesu istotnie wpływa na typ realizowanych zleceń, stąd też konkurencję stanowią jedynie firmy 
o bardzo zbliżonym profilu. 

Specyfika oferowanych produktów wiąże się z tym, że wybór integratora wiąże się z wyborem 
oprogramowania, które on wdraża. Ponieważ opracowanie i wdrożenie systemu jest procesem czasochłonnym 
i kosztownym oraz wymagającym gruntownego poznania działania przedsiębiorstwa, wpływa to na lojalność 
klientów, którzy korzystają zazwyczaj z usług tego samego integratora, także w przypadku wdrażania usług 
dodatkowych, usług asysty czy też dołączenia kolejnych urządzeń czy aplikacji do systemu. Także usługi 
serwisowe są zlecane zazwyczaj podmiotowi wdrażającemu system. To sprawia, że pozyskanie zlecenia 
zbudowania i wdrożenia systemu zazwyczaj przeradza się w długoterminową współpracę. 
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Ponieważ coraz więcej firm docenia korzyści wynikające z wdrożenia systemów automatyki przemysłowej 
i procesowej, i jednocześnie dla coraz większej liczby przedsiębiorstw koniecznością staje się akwizycja danych 
(czyli ich zbieranie oraz przetwarzanie w celu uzyskania pożądanych wyników, informacji), a także ze względu 
na ciągły postęp technologiczny w dziedzinie systemów automatyki i rozwój przedsiębiorstw będących 
potencjalnymi klientami, rynek - mimo panującej na nim dużej konkurencji - pozostaje atrakcyjny 
dla integratorów systemów automatyki przemysłowej. 

Najpopularniejsze systemy z zakresu automatyki przemysłowej wdrażane przez integratorów to SCADA, 
Historian oraz HMI. 

Wykres 3. Najczęściej wdrażane przez odbiorców przemysłowych rodzaje oprogramowania przemysłowego 

 
Źródło: Zbigniew Piątek (2011) Wiosna na rynku oprogramowania przemysłowego. Raport z polskiej branży SCADA/HMI,  
http://automatykab2b.pl/raporty/3828-wiosna-na-rynku-oprogramowania-przemyslowego-raport-z-polskiej-branzy-
scadahmi?start=2#trendy_technologiczne 

W opinii integratorów systemów automatyki przemysłowej, najpopularniejsze w Polsce oprogramowanie 
SCADA wdrażane jest głównie ze względu na jego parametry techniczne oraz funkcjonalności, a także koszty 
licencji i wdrożenia. 
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Wykres 4. Najważniejsze powody wyboru oprogramowania SCADA/HMI dla krajowych klientów 

 
Źródło: Zbigniew Piątek (2011) Wiosna na rynku oprogramowania przemysłowego. Raport z polskiej branży SCADA/HMI,  
http://automatykab2b.pl/raporty/3828-wiosna-na-rynku-oprogramowania-przemyslowego-raport-z-polskiej-branzy-
scadahmi?start=2#trendy_technologiczne 

Obszary gospodarki, w których najczęściej wykorzystywane jest oprogramowanie systemów nadzorujących 
przebieg procesu technologicznego to: energetyka, przemysł maszynowy i chemiczny oraz przedsiębiorstwa 
z branży wodno-kanalizacyjnej. 

Wykres 5. Obszary gospodarki najczęstszego wykorzystania oprogramowania SCADA/HMI przez polskich klientów 

 
Źródło: Zbigniew Piątek (2011) Wiosna na rynku oprogramowania przemysłowego. Raport z polskiej branży SCADA/HMI,  
http://automatykab2b.pl/raporty/3828-wiosna-na-rynku-oprogramowania-przemyslowego-raport-z-polskiej-branzy-
scadahmi?start=2#trendy_technologiczne 

W najbliższych latach prognozuje się, że największymi odbiorcami oprogramowania przemysłowego będą 
podmioty z sektora energetycznego, w tym energii odnawialnej oraz podmioty z sektora wodno-
kanalizacyjnego, co zostało przedstawione na wykresie poniżej. 

Parametry techniczne i 
cechy; 27%

Koszty licencji i 
wdrożenia; 25%

Przywiązanie do marki, 
standard przyjęty w 

zakładzie; 14%

Dopasowanie do 
sprzętu, możliwości 
komunikacyjne; 13%

Decyzja integratora; 
9%

Referencje, opinie o 
produkcie, wsparcie 

dostawcy; 7%

Inne; 4%

13,9%

13,6%

12,4%

12,2%

11,8%

8,6%

8,1%

7,5%

5,0%

3,5%

3,4%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Energetyka

Przemysł maszynowy

Przemysł chemiczny

Sektor wodno-kanalizacyjny

Przemysł spożywczy

Automatyka budynkowa

Ochrona środowiska

Inne dziedziny

Zastosowania specjalne

Transport

Inne



Dokument Informacyjny  Techmadex S.A. 

 86  

   

Wykres 6. Najbardziej perspektywiczne (w najbliższych miesiącach i latach) branże będące odbiorcami oprogramowania 
przemysłowego 

 
Źródło: Zbigniew Piątek (2011) Wiosna na rynku oprogramowania przemysłowego. Raport z polskiej branży SCADA/HMI,  
http://automatykab2b.pl/raporty/3828-wiosna-na-rynku-oprogramowania-przemyslowego-raport-z-polskiej-branzy-
scadahmi?start=2#trendy_technologiczne 

Działalność Emitenta w roli integratora systemów automatyki łączy się także z wykorzystywaniem sterowników. 
Na polskim rynku można nabyć sterowniki wielu marek, bardziej lub mniej popularnych wśród integratorów 
i klientów (odbiorców ostatecznych). Podobnie jak oprogramowanie, sterowniki są bardzo istotnym elementem 
systemów automatyki przemysłowej. Poszczególni integratorzy zazwyczaj wykorzystują wybrane i odpowiednie 
dla specyfiki projektu sterowniki. Z uwagi na często występującą konieczność integracji wprowadzanych 
rozwiązań z istniejącymi już systemami oraz ostateczną decyzją leżącą po stronie klienta, warto przyjrzeć się 
cechom sterowników istotnym dla odbiorców, które przedstawione zostały na wykresie poniżej. 

Wykres 7. Najważniejsze dla klientów cechy sterowników PLC i PAC brane pod uwagę przy decyzjach zakupowych 

 

Źródło: Zbigniew Piątek (2011) „Jakie sterowniki programowalne wybierają polscy automatycy?” 
http://automatykab2b.pl/raporty/4131-jakie-sterowniki-programowalne-wybieraja-polscy-automatycy?limitstart=0 

Najważniejsze dla kupujących cechy sterowników to niezawodność i czas bezawaryjnej pracy, niska cena oraz 
łatwość programowania i marka producenta. 
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Istotną zaletą wykorzystania sterowników, tłumaczącą ciągłe ich wykorzystanie na rynku jest ciągły wzrost ich 
możliwości komunikacyjnych, standardem staje się komunikacja ethernetowa, która ułatwia integrację 
sterownika z innymi elementami systemu sterowania i automatyki - np. napędami, panelami, urządzeniami 
zasilającymi czy czujnikami. Poza tym, coraz częściej sterowniki przejmują wiele funkcji np. obsługa protokołów 
komunikacyjnych oraz funkcje bazodanowe, które do tej pory uznawane były za standardowe w informatyce. 
Zwiększa się również moc obliczeniowa PLC, co dotyczy praktycznie każdego ich rodzaju i wszystkich 
producentów. Kolejne generacje sterowników, dzięki ewolucji technologii elektronicznych 
i mikroprocesorowych, charakteryzują się większą wydajnością przetwarzania danych i szybkością wykonywania 
programu. Co pozwala na szersze i efektywniejsze ich wykorzystanie oraz patrząc od strony potrzeb klienta - 
zwiększa ich funkcjonalność. Duże sterowniki mogą obsługiwać też większą liczbę modułów komunikacyjnych 
i modułów wejścia/wyjścia, w tym coraz częściej modułów bezpieczeństwa. Poza tym, coraz częściej, nawet 
małe sterowniki posiadają możliwość integracji z innymi urządzeniami m.in. panelami operatorskimi. 

Połączenia PLC i HMI w wielu maszynach występują razem, a ich umieszczenie w jednej obudowie sprawia, 
że programowanie całości i tworzenie aplikacji są prostsze, a cały system bardziej kompaktowy. 

Na rynku usług z zakresu automatyki przemysłowej następuje unifikacja oprogramowania narzędziowego – 
co wiąże się z tym, że coraz więcej dostawców PLC oferuje pakiety oprogramowania, które służą do tworzenia 
całych systemów automatyki. Pozwala to na konfigurację sterowników oraz paneli operatorskich, napędów, 
urządzeń zasilających i innych podzespołów. Co wpływa na skrócenie czasu tworzenia całego systemu. 

Wykres 8. Najbardziej perspektywiczne branże będące odbiorcami PLC i podobnych produktów 

 

Źródło: Zbigniew Piątek (2011) „Jakie sterowniki programowalne wybierają polscy automatycy?” 
http://automatykab2b.pl/raporty/4131-jakie-sterowniki-programowalne-wybieraja-polscy-automatycy?limitstart=0 

5.12.9.2. Badania termowizyjne 

Badania termowizyjne wykorzystując zjawisko termowizji pozwalają na bardzo dokładny zdalny pomiar 
oraz zobrazowanie rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. W przemyśle metoda 
termowizyjna wykorzystywana jest przede wszystkim do diagnozowania stanu urządzeń elektrycznych, 
ale także ciepłociągów, pracy silników elektrycznych oraz stanu izolacji cieplnej budynków. Badania 
termowizyjne są także powszechnie uważane za najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą metodę wykrywania 
usterek w urządzeniach elektroenergetycznych. To zastosowanie termowizji stanowi ok. 70% wszystkich 
zastosowań przemysłowych tego typu diagnostyki. 

Zalety badań termowizyjnych (przy założeniu ich regularnego przeprowadzania) to: 

− Ograniczenie zakresu remontów i napraw wyłącznie do urządzeń faktycznie ich wymagających – dzięki 
badaniom źródło problemów zostaje dokładnie określone, co umożliwia precyzyjną i trafną naprawę;  
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− Wczesne ostrzeganie - problemy i usterki są wykrywane na tyle wcześnie, że istnieje możliwość 
określenia ich istotności oraz usunięcia zanim spowodują awarię; 

− Bezpieczna metoda przeprowadzenia badań; 

− Bezpieczeństwo jako efekt badań; 

− Zwiększenie efektywności pracy - wykrycie potencjalnych problemów, pozwala zapobiegać 
niespodziewanym przestojom i likwiduje koszty napraw uszkodzonych urządzeń; 

− Szybkość i wydajność realizacji badania, które prowadzone jest podczas normalnej pracy urządzeń 
elektrycznych, nie powoduje przestojów w pracy urządzeń; 

− Możliwość zmniejszenia zapasów części zamiennych - wiedza na temat liczby, rodzaju i częstotliwości 
występowania usterek pozwala na bardziej ekonomiczne planowanie magazynu części zamiennych; 

− Możliwość obniżenia stawek ubezpieczeniowych. 

Liczne, przedstawione powyżej zalety badań termowizyjnych, powodują, że są one powszechnie 
wykorzystywane w wielu dziedzinach, dlatego możemy wyróżnić wiele ich zastosowań. Badania te znajdują 
zastosowanie m.in. w takich dziedzinach i procesach, jak: 

− Monitorowanie urządzeń i obiektów: 
� wykrywanie emisji ciepła; 
� wykrywanie obecności gazu; 
� monitorowanie linii energetycznych oraz transformatorów; 

− Badania nieniszczące: 
� ocena strat ciepła budynków; 
� wykrycie i lokalizacja zawilgoceń; 
� wykrycie wad w izolacji budynków; 

− Kontrola procesów technologicznych; 
� kontrola linii produkcyjnych; 
� kontrola przewodów odprowadzających/doprowadzających ciepło; 
� monitoring maszyn, urządzeń i silników; 
� analiza przepływu i strat ciepła; 
� badanie przewodności cieplnej; 

−  a także do badania zjawiska przyrody, w medycynie, w celu wykrywania obiektów, oraz w wojsku np. 
w systemach naprowadzania i śledzenia. 

Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów wykonujących badania termowizyjne. Jednakże liczne i jednocześnie 
specyficzne wykorzystanie właściwości termowizji wymusza specjalizację, związaną z dziedziną w której 
wykonuje się badania. Konkurencją dla Emitenta będą podmioty świadczące usługi dla przedsiębiorstw głównie 
z branży gazowniczej, a także budowlanej i energetycznej. 

5.12.9.3. Gazownictwo 

Ze względu na specjalizację Emitenta, główni odbiorcy Spółki, pochodzą z branży gazowniczej, stąd rozwój 
i koniunktura panująca w tej branży ma istotny wpływ na jej działalność. W Polsce gazownictwo jest branżą 
która ciągle się rozwija, co związane jest ze ustawicznie zwiększającym się zapotrzebowaniem na energię 
oraz zaległościami w budowie sieci dystrybucyjnej. 

W Polsce sieć dystrybucji gazu jest stosunkowo słabo rozwinięta. Według danych Gaz-System S.A. na koniec 
2011 r. sieć przesyłu gazu w Polsce miała 9 853 km długości, przy 869 stacjach gazowych oraz 61 punktach 
wejścia i 967 punktach wyjścia. 

Tabela 10. Sieć przesyłowa gazu w na terenie Polski, stan na 31 grudnia 2011 r. 

Długość sieci przesyłowej 9 853 km 

Liczba punktów wejścia  61 

Liczba punktów wyjścia 967 

Liczba stacji gazowych 869 

Liczba tłoczni 14 

Liczba węzłów 57 
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Wielkość przesłanego paliwa gazowego* 15,6 mld m3 

Pojemność podziemnych magazynów gazu (PMG)** 1,6 mld m3 

* podana wielkość przesłanego paliwa gazowego obejmuje również przesył do PMG oraz przesył gazu zaazotowanego (L) w 
przeliczeniu na gaz wysokometanowy (E) 
** wraz z pojemnością zarezerwowaną dla GAZ-SYSTEM 
Źródło: http://www.gaz-system.pl/system-przesylowy/przesyl-w-liczbach/ 

Także gęstość sieci dystrybucji gazu (przedstawiona na rysunkach poniżej) jest dość niska, co widać zwłaszcza 
w porównaniu z innymi bardziej rozwiniętymi państwami, jak np. Niemcy. Różnice widoczne przy porównaniu 
sieci w Polsce i krajach Europy Zachodniej pokazują skalę inwestycji jaka jest konieczna do wykonania. Poza 
potrzebą rozbudowy, z uwagi na wiek – ponad 60% gazociągów jest eksploatowana ponad 25 lat - wielu 
nakładów wymagała będzie sieć istniejąca, budowana w starej technologii i coraz częściej wymagająca wymiany 
lub gruntownej modernizacji. Z uwagi na fakt, że przestarzałe gazociągi są w znacznej mierze skorodowane 
będą one wymagały podjęcia działań zabezpieczających w postaci montażu specjalnych powłok 
zabezpieczonych ochroną katodową, która istotnie wydłuża czas eksploatacji rurociągów. Usługi polegające 
na zabezpieczaniu rurociągów metodą katodową także znajdują się w ofercie Emitenta. 

Rysunek 3. System gazociągów przesyłowych Gaz System S.A. w Polsce, skala 1:5 000 000 

  
Źródło: https://swi.gaz-system.pl/swi/public/embed.seam?viewId=E_GIS_010_001.form&id=s10 
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Rysunek 4. Gęstość sieci dystrybucji gazu w Polsce i w Niemczech 

 

Źródło: Raport o wpływie uregulowań prawnych na warunki eksploatacji i rozwoju infrastruktury technicznej liniowej sektora 
paliwowo – energetycznego decydującej o bezpieczeństwie energetycznym kraju, 
http://www.ptpiree.pl/data/aktualnosci/raport_en_inw_infr_23_s.pdf 

Wykres 9. Struktura wiekowa gazociągów w Polsce 

 
Źródło: Gaz-System S.A. 

Wg. „Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r.” produkcja energii elektrycznej z gazu ziemnego 
w okresie objętym prognozą będzie stale rosła, co z kolei wpływa na zwiększenie dostaw i intensyfikację 
eksploatacji sieci przesyłowych. 
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Wykres 10. Prognoza wielkości zapotrzebowania na energię z gazu ziemnego oraz wielkości produkcji energii z gazu 
ziemnego w Polsce w latach 2006-2030 

 
Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r.” – załącznik nr 2 do „Polityka 
energetyczna Polski do 2030 r.” 

Największy w Polsce podmiot z branży – Grupa Kapitałowa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zamierza 
wydawać ok.1 mld zł rocznie na inwestycje w modernizację sieci dystrybucyjnej i budowę nowych przyłączy. 

Także detaliczna sieć dystrybucji gazu w Polsce wymaga wielu inwestycji, zwłaszcza na obszarach wiejskich. 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2009 r. 56% mieszkań 
w Polsce nie posiadała gazu z sieci, przy czym odsetek ten był znacznie wyższy w mieście, gdzie wynosił 74% 
i bardzo niski na terenach wiejskich – gdzie wynosił zaledwie 20,3%. Pokazuje to znakomicie na jak wielu 
terenach nie ma jeszcze infrastruktury dystrybucyjnej gazu, a co za tym idzie jak wielkie inwestycje w tym 
zakresie muszą zostać podjęte (GUS, Obszary wiejskie w Polsce, Warszawa, Olsztyn 2011). 

Przytoczone wyżej dane wskazują, na potencjalnie duże nakłady na inwestycje w branży gazowniczej, które 
Polska będzie zmuszona podejmować w kolejnych latach, co za pewne wpłynie na rozwój infrastruktury 
i związane z tym usługi. 

5.12.9.4. Energetyka 

Podobnie jak sieć dystrybucji gazu, tak sieć elektroenergetyczna (vide rysunek poniżej) nie jest w Polsce 
wystarczająco rozwinięta, co wiąże się z koniecznością podejmowania inwestycji w najbliższych latach, tak aby 
osiągnąć wystarczający i funkcjonalny poziom rozwoju. Poza tym z uwagi na fakt, że większość istniejących linii 
przesyłowych wybudowano w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, wymagają one ustawicznej 
modernizacji i ponoszenia znacznych nakładów na usuwanie awarii oraz naprawy. 
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Rysunek 5. Gęstość sieci elektroenergetycznej w Polsce i Niemczech 

 

Źródło: Raport o wpływie uregulowań prawnych na warunki eksploatacji i rozwoju infrastruktury technicznej liniowej sektora 
paliwowo – energetycznego decydującej o bezpieczeństwie energetycznym kraju, 
http://www.ptpiree.pl/data/aktualnosci/raport_en_inw_infr_23_s.pdf 

5.12.9.5. Budownictwo 

Badania termowizyjne w budownictwie stają się coraz bardziej popularne, stąd też sektor ten jest coraz bardziej 
atrakcyjny dla podmiotów je wykonujących. Atrakcyjność badań termowizyjnych, spowodowana jest szeroką 
możliwością ich wykorzystania oraz atrakcyjnością samej metody, która jest szybka, prosta oraz stosunkowo 
tania. W budownictwie badania termowizyjne stosowane są do: kontroli stanu technicznego budynku, 
sprawdzenia stanu nieruchomości przed zakupem, weryfikacji wykonania prac dociepleniowych, kontroli 
jakości montażu oraz szczelności stolarki okiennej i drzwiowej, kontroli miejsc zagrożonych występowaniem 
grzybów i pleśni oraz kontroli instalacji centralnego ogrzewania. Poza tym badania te są wykorzystywane 
w audycie energetycznym oraz wymagane do otrzymania certyfikatu energetycznego, którego posiadanie jest 
obowiązkowe (zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane) dla wszystkich 
budynków oddawanych do użytkowania po 1 stycznia 2009 r. oraz zalecane do przedstawiania podczas 
zawierania umów kupna - sprzedaży zawieranych na rynku wtórnych. Stąd też dynamiczny przyrost liczby 
budynków oraz mieszkań w ostatnich latach w połączeniu z koniecznością posiadania odpowiednich 
certyfikatów spowodował wzrost popularności badań termowizyjnych. 

Poza badaniami termowizyjnymi, budownictwo jest ważnym sektorem dla producentów systemów automatyki, 
które wykorzystywane są przy budowaniu inteligentnych budynków mieszkalnych i użytkowych 
z wykorzystaniem automatyki budynkowej. 

5.12.9.6. Sektor wodno-kanalizacyjny 

W sektorze wodno-kanalizacyjnym automatyka przemysłowa wykorzystywana jest do zarządzania procesami 
oraz sterowania cyklem pracy przepompowni. Takie systemy często obejmują kilka lub kilkanaście drobnych 
obiektów, rozproszonych w terenie, których bezpośredni nadzór jest uciążliwy i nieefektywny. Natomiast 
połączenie systemem sterowania, wizualizacji i nadzoru umożliwia efektywne zarządzanie kilkunastoma 
czy kilkudziesięcioma obiektami z jednego miejsca. 
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Według danych GUS w 2009 roku łączna długości sieci wodociągowej bez przyłączy do budynków i innych 
obiektów na terenie całej polski wynosiła 267 332,1 km. Niemal 78% sieci znajduje się na terenach wiejskich, 
co jest wartością niemal identyczną w porównaniu z rokiem poprzednim. Na terenie całego kraju do sieci 
wodociągowej podłączonych jest 87,2% społeczeństwa, przy czym należy zauważyć, iż stopień 
zwodociągowania jest znacznie wyższy na terenach miejskich, gdzie wynosi 95,2% niż na terenach wiejskich, 
na których to jedynie 74,7% ludności ma dostęp do wody z sieci wodociągowej. Z roku na rok wzrasta długość 
sieci wodociągowej i można wnioskować, że w kolejnych latach – zwłaszcza na terenach wiejskich - sieć będzie 
rozbudowywana. 

W 2009 roku łączna długości sieci kanalizacyjnej bez przyłączy do budynków i innych obiektów na terenie całej 
Polski wynosiła 100 201,5km, co oznacza wzrost o 5,71% w odniesieniu do 94 791,6 km w roku 2008. Zauważyć 
należy, iż długość sieci kanalizacyjnej znajdującej się na terenach wiejskich jest zbliżona do długości sieci 
w miastach, a ich udział w długości sieci ogółem jest niemal identyczny w porównaniu z rokiem poprzednim. 
W 2009 roku na wsi przybyło ponad 3,5 tys. km (7,48%) nowej sieci, a w miastach niemal 1,9 tys. km (3,97%). 
Na terytorium Polski w 2009 roku znajdowało się 100 201,5 km rozdzielczej sieci kanalizacyjnej, z czego 
niemalże 49,65% położonych było na terenach miejskich. Średnia wartość gęstości dla obszaru całego kraju 
wynosi 32 km/100km2, przy czym należy zaznaczyć, iż tereny miejskie charakteryzują się zdecydowanie 
większym współczynnikiem gęstości sieci. Dostęp do sieci kanalizacyjnej w 2009 roku miało jedynie 61,5% 
społeczeństwa, przy czym w miastach odsetek ten wynosił 85,8%, na wsiach natomiast jedynie 23,5%. Poziom 
skanalizowania w poszczególnych województwach jest znacznie zróżnicowany. Najniższy poziom 
skanalizowania charakteryzuje województwa: lubelskie i świętokrzyskie, w których dostęp do sieci 
kanalizacyjnej posiada mniej niż połowa mieszkańców. Na terytorium Polski cały czas systematycznie przybywa 
ilość urządzeń kanalizacyjnych. Potwierdzają to szczególnie dane dotyczące dynamiki przyrostu długości sieci 
kanalizacyjnej dla każdego z województw. Zauważyć należy także większą dynamikę przyrostu długości sieci 
na terenach wiejskich. Na uwagę zasługuje fakt, iż infrastruktura kanalizacyjna charakteryzuje się większymi 
przyrostami pod względem ilościowym niż wodociągowa. Sieć kanalizacyjna zwiększyła swoją długość od 2000 
roku niemal dwukrotnie. Należy zauważyć, iż w miastach w tym okresie przybyło 42% nowej sieci, na terenach 
wiejskich długość sieci wzrosła aż o 212%. Trend taki powinien utrzymać się w najbliższych latach zwłaszcza 
do momentu wyczerpania środków z UE przeznaczonych na tego typu inwestycje. 

5.13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji 
kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym 

W 2011 r. Emitent dokonał następujących istotnych inwestycji: 
� Zakup 200 udziałów BioGP Energia Sp. z o.o., na podstawie umowy z dnia 4 kwietnia 2011 r. pomiędzy 

Techmadex Sp. z o.o., a Mirosław Ireneusz Patej, Jerzy Sławomir Czajkowski, Artur Marcin Łukaszewicz, 
Adam Łukaszewicz, Tadeusz Wojtkowski po cenie 50,00 zł i 64 udziałów na podstawie umowy z dnia 
1 września 2011 r. pomiędzy Techmadex Sp. z o.o. a Tadeusz Wojtkowski po cenie 25,00 zł. Ogółem 
Spółka posiada 33% udziałów w BioGpEnergia Sp. z o.o., które nabyła za łączną kwotę 11,6 tys. zł. 
BioGP Energia Sp. z o.o., zajmuje się produkcją pelletu dla sektora energetycznego oraz planuje 
inwestycje w biogazownie; 

� Zakup nieruchomości położonej przy u. Migdałowej 87 sąsiedniej do siedziby spółki składającej się 
z gruntu o pow. 236 m2 oraz budynku biurowego o łącznej powierzchni użytkowej 220 m2 za cenę 
1. 430 tys. zł; 

� Inwestycje w aktywa trwałe o wartości prawie 2 036,2 tys. zł. 
− wartości niematerialne i prawne 3,6 tys. zł 
− środki trwałe 328,0 tys. zł 
− środki trwałe w budowie 1.468,0 tys. zł 
− inwestycje finansowe w udziały 11,6 tys. zł 
− udzielone pożyczki 60,0 tys. zł  
− środki transportu oddane w leasing 165,0 tys. zł.  
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5.14. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym 
lub likwidacyjnym 

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne. Spółka 
nie uczestniczy w jakimkolwiek tego typu postępowaniu. 

5.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym 
lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie 
dla działalności Emitenta 

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte żadne postępowania ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne. 

5.16. Informacje na temat wszelkich innych postępowań przed organami rządowymi, 
postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, 
za okres obejmujący, co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takie, które mogą wystąpić według 
wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przyszłości, lub 
mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej 
informacji o braku takich postępowań 

W dniu 3.01.2012 r. skierowano pozew do sądu w postępowaniu nakazowym w sprawie nakazu zapłaty 
za sprzedany w marcu 2011 r. towar, na nieuregulowaną kwotę 26.765,00 zł plus odsetki. W dniu 16.02.2012 
sąd wydał nakaz zapłaty na kwotę 26.943,73 zł plus odsetki do dnia zapłaty. Wyrok nie uzyskał jeszcze klauzuli 
wykonalności. Dłużnik dokonał wpłat w marcu i kwietniu 2012 r. w wys. 6.795,88 zł. 

Według najlepszej wiedzy Emitenta nie ma innych istotnych postępowań przed organami rządowymi, 
postępowań sądowych lub arbitrażowych w toku lub takich, które mogą wystąpić w przyszłości. 

5.17. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec 
posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem 
się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Nie istnieją żadne zobowiązania Spółki istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy 
instrumentów finansowych Emitenta. 

5.18. Nieruchomości będące w posiadaniu Emitenta 

Spółka jest użytkownikiem wieczystym dwóch nieruchomości znajdujących się we wzajemnym bliskim 
sąsiedztwie, położonych w Warszawie przy ul. Migdałowej. Nieruchomości te zostały szerzej opisane w tabeli 
poniżej. 
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Tabela 11. Nieruchomości Emitenta 

LP. KSIĘGA WIECZYSTA OPIS NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI SPOSÓB NABYCIA  

1.  WA2M/001372
89/9 

Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie 
wieczyste do dnia 11 października 2087 roku, położona 
w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Warszawie 
przy ul. Migdałowej 91, składająca się z działek 
o numerach ewidencyjnych: 30 i 41 z obrębu 
ewidencyjnego  1-11-06 o łącznym obszarze 140 m² 
i sposobie korzystanie oznaczonym jako „B - tereny 
mieszkaniowe”. 
Nieruchomość zabudowana jest 3 - kondygnacyjnym 
budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni 
użytkowej 257,8 m², stanowiącym odrębny od gruntu 
przedmiot własności. 

W dziale III oraz IV brak jest 
wpisów, zatem nieruchomość 
wolna jest od obciążeń. 

Nabycie prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem 
posadowionego na nim budynku nastąpiło na podstawie 
umowy zawartej z osobą fizyczną w roku 2009, objętej 
aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza 
Sławomira Strojnego, prowadzącego Kancelarią 
Notarialną w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3, 
repertorium A nr 3996/2009 za łączną kwotę 1.406.000 
(jeden milion czterysta sześć tysięcy złotych). 
Zgodnie z przedstawionym aktem notarialnym, całość 
ceny na poczet zakupu prawa użytkowania wieczystego 
oraz prawa własności nieruchomości została przez 
Spółkę wpłacona. 

2.  WA2M/001363
97/2 

Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie 
wieczyste do dnia 10 sierpnia 2087 r., położona 
w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Warszawie 
przy ul. Migdałowej 87, składająca się z działek 
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 43 i 28 z 
obrębu 1 – 11 – 06 o łącznym obszarze 236,00 m

2 
i 

sposobie korzystania oznaczonym jako „B – tereny 
mieszkaniowe”. 
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem 
mieszkalnym o numerze porządkowym 87, 
stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, 
o powierzchni 220 m

2 
przeznaczonym na cele 

mieszkalne.  

 W dziale III oraz IV brak jest 
wpisów, zatem nieruchomość 
wolna jest od obciążeń. 

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz 
z prawem własności posadowionego na nieruchomości 
budynku, zostało nabyte przez Spółkę na podstawie 
umowy sprzedaży z dnia 12 grudnia 2011 r. objętej 
aktem notarialnym sporządzonym przez Renatę Izdebską 
– Skwara – notariusza w Warszawie, prowadzącej 
Kancelarię Notarialną przy ul. Pańskiej 96/33 
(repertorium A nr 4789/2011) za łączna kwotę 
1.430.000,00 zł (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy 
złotych). 

Źródło: Emitent 

Tabela 12. Nieruchomości oraz ich funkcjonalnie wydzielone części wynajmowane przez Spółkę 

LP. DATA ZAWARCIA/ 

OZNACZENIE UMOWY 

NAJMU 

STRONY UMOWY NAJMU PRZEDMIOT UMOWY/OKRES JEJ 

OBOWIĄZYWANIA 
ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI 

1. Umowa nr ROP/EH/4/2000 
z dnia 31.05.2000; zmiana 
stron umowy na podstawie 
umowy trójstronnej 
o przeniesienie praw 

PGNiG S.A. Regionalny Oddział 
Przesyłu w Warszawie 00-412 ul. 
Kruczkowskiego 2; od 30.09.2005 - 
OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział 
w Rembelszczyźnie, 05-126 

Przedmiotem umowy najmu są pomieszczenia 
o charakterze socjalnym oraz warsztatowo - 
magazynowym położone w miejscowości 
Hołowczyce - Klepaczew 45/46, powiat łosicki, 
województwo mazowieckie. Powierzchnia 

Miesięczna kwota zobowiązań z tytułu najmu 
wynosiła w 2000 roku 579,36 zł netto; należności 
Spółki wobec Wynajmującego są corocznie 
waloryzowane o wskaźnik inflacji.  
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i obowiązków EH/18 
z 30.09.2005 

Nieporęt, Rembelszczyzna, ul. Jana 
Kazimierza 3 

pomieszczeń socjalnych wynosi 32,43 m
2
, 

a powierzchnia pomieszczeń warsztatowo - 
magazynowych 117,66 m

2
. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, 
strony zastrzegły trzymiesięczny okres 
wypowiedzenia. 

2. Umowa najmu nr 1/2011 
z 01.10.2011 

Umowa zawarta z osobą fizyczną  Najem miejsca postojowego, zlokalizowanego 
w garażu podziemnym budynku położonego 
w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 
139H/2. 
Umowa została zawarta na czas nieokreślony 

Miesięczna kwota zobowiązań Spółki wynosi 150 zł 
brutto.  
W umowie nie zastrzeżono dodatkowych 
zobowiązań po stronie Spółki. 

3. Umowy Dzierżawy Terenu 
z dnia 2.11.2000, której 
stroną Spółka stała się na 
podstawie porozumienia 
o przejęciu praw 
i zobowiązań umownych 
z 01.02.2010.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przy 
Metrze" z siedzibą w Warszawie 
(02-729), przy ul. Lanciego 12 oraz 
osoba fizyczna  

Dzierżawa terenu o powierzchni 206 m
2
 

położonego przy ulicy Migdałowej 
w Warszawie, oznaczonego jako część działki 
ewidencyjnej nr 18/6 z obrębu 1-11-06. 
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

Miesięczna kwota zobowiązań Spółki 133,90 zł netto. 
Kwota zobowiązań Spółki może ulec zmianie 
na skutek podwyższenia opłaty za użytkowanie 
wieczyste gruntu którego części dotyczy dzierżawa. 

Źródło: Emitent 

5.19. Umowy istotne, w tym kredytowe i pożyczek  

 Istotne umowy handlowe 5.19.1.

Emitent jest stroną umów, spełniających kryteria umów istotnych w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 2b) Załącznika nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. W poniższych tabelach zostały przedstawione istotne umowy 
handlowe zawarte przez Emitenta najczęściej w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych. Za umowy istotne uznane zostały również umowy, których pojedyncza wartość 
jest równa lub przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (kryterium istotności), według sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy tj. za rok kończący się 31 
grudnia 2011 r. Zasadniczo umowy te zawierane są według jednego schematu - zawierają postanowienia dotyczące: 

 udzielenia gwarancji na usługę związaną z przedmiotem umowy oraz na wymienione części i materiały, zgodnie z zasadami ustanowionymi przez producenta danej 
części lub materiału,  

 kar umownych, których wysokość ustalana jest najczęściej w ujęciu procentowym w relacji do określonego w umowie wynagrodzenia, 

 rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadkach wskazanych w umowie, 

 odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w umowie. 
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Spółka m. in. jest stroną szeregu umów zawartych z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie i Oddział we Wrocławiu. 
Przedmiotem zawartych umów jest m. in.  

 wykonywanie przeglądów i czynności serwisowych Nadrzędnego Systemu Sterowania i Wizualizacji (NSSiW) obsługującego agregaty sprężające (turbinowe 
i tłokowe), instalacje technologiczne i obiekty pomocnicze w Tłoczni Gazu Hołowczyce I i Hołowczyce II, 

 wykonywanie przeglądów i czynności serwisowych oraz badań boroskopowych osprzętu turboagregatów GPA i GT10 znajdujących się w Tłoczni Gazu Hołowczyce II 
na terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, 

 serwis agregatów sprężarkowych tłoczni Jeleniów i tłoczni Krzywa,  

 remont tłoczni Jeleniów i remont tłoczni Krzywa, 

 przebudowa układu zasilania awaryjnego na Tłoczni Rembelszczyzna.  

Wartości zawieranych przez Emitenta kontraktów, mających charakter umów istotnych oscylują w granicach 1,5 – 7,8 mln zł. 

 Umowy kredytu 5.19.2.

Tabela 13. Umowy kredytu 

Umowa kredytowa nr CRD/36177/1 z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna 

Data zawarcia umowy  13 października 2011 roku 

Kwota kredytu  100.000,00 euro ( sto tysięcy) 

Dzień ostatecznej spłaty kredytu 24 października 2012 roku 

Cel kredytu Finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy 

Prowizje i odsetki 1) Kredytobiorca zobowiązuje się do comiesięcznego płacenia Bankowi należnych odsetek z tytułu wykorzystanego kredytu w wysokości EURIBOR 1M + 
2,5% marży 

2) prowizja z tytułu zaangażowania – 0,8% w skali roku,  
3) prowizja z tytułu opłat wnoszonych przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z udzieleniem kredytu. 

Zabezpieczenie spłaty kredytu 1) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w banku; 
2) kaucja środków pieniężnych w wysokości 200.000,00 złotych złożona w Banku – Bank zawarł ze Spółką Umowę kaucji (13 października 2011 roku), 

w celu zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu umowy kredytu; 
3) Kredytobiorca oświadczył, iż poddaje się egzekucji w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe do łącznej kwoty aktualnego zadłużenia wraz z odsetkami 

i innymi kosztami, jednakże do kwoty nie większej niż 150.000,00 EUR. 

Umowa kredytu na zakup samochodu ( wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz przewłaszczenia na zabezpieczenie)  
zawarta w Warszawie z RCI Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 

Data zawarcia 10 listopada 2011 roku 

Kwota kredytu 27.580,00 zł ( dwadzieścia siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) 

Dzień ostatecznej spłaty kredytu 10 listopada 2013 roku 

Cel kredytu Kredyt został udzielony na zakup samochodu marki NISSAN NEW MICRA, rok produkcji 2011  

Prowizje i odsetki Kredyt jest oprocentowany według stałej w wysokości 0% 
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Wysokość odsetek za opóźnienia w płatnościach jest stała i wynosi 20% w skali roku 

Zabezpieczenie spłaty kredytu 1) przewłaszczenie samochodu na zabezpieczenie na rzecz Banku,  
2) cesja na rzecz Banku praw z umów ubezpieczenia AC samochodu,  
3) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji do wysokości 55.160,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych).  

Źródło: Emitent. 

 Umowy pożyczek 5.19.3.

Tabela 14. Umowy pożyczek 

Lp. Podmiot 
(Pożyczkobiorca) 

Rodzaj umowy Data zawarcia 
umowy 

Najistotniejsze postanowienia 

1. BioGP Energia sp. z 
o.o. 
 
 
 
 
 
 

Umowa pożyczki  
 
 
 
 
 
Umowa pożyczki  
 
 
 
 
 
Umowa pożyczki 
 
 
 
 
Umowa pożyczki 

8 września 2011 r. 
 
 
 
 
 
28 grudnia 2011 r. 
 
 
 
 
 
6 marca 2012 r. 
 
 
 
 
23 sierpnia 2012 r 

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Spółkę na rzecz BioGP Energia sp. z o.o. pożyczki w kwocie 60.000,00 zł 
(sześćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wadium przetargowe oraz bieżącą działalność Pożyczkobiorcy. 
Wysokość odsetek od kwoty pożyczki została ustalona na 8% w skali roku. Odsetki są płatne przy zwrocie pożyczki. 
Termin zwrotu pożyczki ustalono na 31 grudnia 2013 r., przy czym Pożyczkobiorca jest uprawniony do spłaty kwoty 
pożyczki w dowolnych ratach.  
 
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Spółkę na rzecz BioGP Energia sp. z o.o. pożyczki w kwocie 80.000,00 zł 
(osiemdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wadium przetargowe oraz bieżącą działalność Pożyczkobiorcy. 
Wysokość odsetek od kwoty pożyczki została ustalona na 10% w skali roku. Odsetki są płatne przy zwrocie pożyczki. 
Termin zwrotu pożyczki ustalono na 31 grudnia 2012 r., przy czym Pożyczkobiorca jest uprawniony do spłaty kwoty 
pożyczki w dowolnych ratach. 
 
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Spółkę na rzecz BioGP Energia Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 80.000,00 zł 
(osiemdziesiąt tysięcy złotych). Wysokość odsetek od kwoty pożyczki została ustalona na 10% w skali roku. Odsetki 
są płatne przy zwrocie pożyczki. Termin zwrotu pożyczki ustalono na 31 grudnia 2012 r., przy czym Pożyczkobiorca 
jest uprawniony do spłaty kwoty pożyczki w dowolnych ratach. 
 
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Spółkę na rzecz BioGP Energia Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 45.000,00 zł 
(czterdzieści pięć tysięcy złotych). Wysokość odsetek od kwoty pożyczki została ustalona na 10% w skali roku. 
Odsetki są płatne przy zwrocie pożyczki. Termin zwrotu pożyczki ustalono na 31 grudnia 2012 r., przy czym 
Pożyczkobiorca jest uprawniony do spłaty kwoty pożyczki w dowolnych ratach. 

2. GP Energia sp. z o.o. Umowa pożyczki 
 
 
 
Aneks nr 1 

26 marca 2012 r. 
 
 
 
05 lipca 2012 r. 

Spółka udzieliła na rzecz Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych),  
z przeznaczeniem na bieżącą działalność Spółki. Pożyczkobiorca zobowiązał się do zwrotu pożyczki do 31 stycznia 2013 
roku, odsetki zostały ustalone na 9% w skali roku i płatne są przy zwrocie pożyczki. 
 
Zwiększenie kwoty pożyczki o 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), tj. łącznie kwota pożyczki wynosi 300 000,00 zł 
(trzysta tysięcy złotych). 100 000, 00 zł płatne do 31.12.2012 r., pozostałe 200 000,00 zł płatne do 31.01.2013 r. 

Źródło: Emitent
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Pożyczki udzielane podmiotom zależnym mają charakter pomocy w okresie przejściowym. Zgodnie 
z informacjami podanymi w powyższej tabeli, dofinansowanie podmiotów zależnych udzielane jest 
z przeznaczeniem na bieżącą działalność, w tym z przeznaczeniem na wadia przetargowe, aby podmioty 
te miały możliwość partycypacji w przetargach publicznych organizowanych i przeprowadzanych w trybie 
i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wielokrotnie przy przetargach publicznych 
konieczność wpłacenia wadium jest elementem zaporowym dla mniejszych podmiotów, ze stosunkowo krótkim 
okresem prowadzonej działalności. Zatem zwrotne dofinansowanie podmiotów zależnych przyczynia się 
w ocenie Spółki do rozwoju podmiotów zależnych, a więc i całej Grupy Kapitałowej Emitenta, stwarza im 
możliwość ubiegania się o pozyskanie dużych zamówień, a więc w konsekwencji do pozyskania źródeł 
przychodów i zapewnienia samofinansowania podejmowanych działań. Wielkość dofinansowania każdorazowo 
jest dostosowywana do potrzeb. Emitent kładzie nacisk na udzielanie podmiotom zależnym pożyczek 
na warunkach rynkowych. W zamierzeniu Emitenta dofinansowywanie spółek zależnych poprzez udzielanie 
im pożyczek, ma charakter przejściowy. 

5.20. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki 
z działalności gospodarczej za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym 

Emitent nie dostrzega nietypowych okoliczności lub zdarzeń mających wpływ na wyniki z działalności 
gospodarczej za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym.  

5.21. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej 
Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które miały 
miejsce od daty zakończenia ostatniego okresu obrachunkowego 

Od zakończenia ostatniego okresu obrachunkowego nie miały miejsca istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, 
majątkowej i finansowej Emitenta. 

5.22. Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta: imię, nazwisko, zajmowane 
stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani 

 Zarząd 5.22.1.

Zarząd Spółki, zgodnie z § 20 Statutu Spółki składa się z co najmniej jednego i nie więcej niż 5 członków. 
Członkowie Zarządu wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję. 

Aktualnie Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Dariusz Gil powołany do Zarządu 
Spółki uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PPHU Techmadex sp. z o.o. w sprawie 
przekształcenia Spółki z dnia 8 sierpnia 2011 roku. Kadencja członków Zarządu upłynie z dniem 8 sierpnia 2014 
roku. 

 Rada Nadzorcza 5.22.2.

Stosownie do treści § 15 i § 16 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) 
członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, iż członków 
pierwszej Rady Nadzorczej powołują pierwsi akcjonariusze. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne 
Zgromadzenie przed przeprowadzeniem wyborów członków Rady. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani 
na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. 

Aktualnie w skład Rady Nadzorczej Spółki, wchodzą: 
1) Pani Janina Nitka, 
2) Pan Jan Adam Jeżak, 
3) Pan Zbigniew Jan Szepieniec, 
4) Pan Rafał Iwo Jagniewski, 
5) Pan Błażej Piech. 
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Kadencja członków Rady Nadzorczej upłynie z dniem 8 sierpnia 2014 roku. Mandaty członków Rady Nadzorczej 
wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny 
rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 

5.23. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co 
najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 

Poniżej przedstawiono strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 
z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. 

Tabela 15. Struktura akcjonariatu Emitenta – stan na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 

Lp. Akcjonariusz Seria Liczba akcji 
Liczba głosów na 

WZ 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w głosach 

na WZ 

1 Lucjan Gałecki A 515 000 515 000 47,9% 47,9% 

2 Dariusz Gil B, C 184 500 184 500 17,2% 17,2% 

3 Marek Przybylski B, C 136 500 136 500 12,7% 12,7% 

4 Jerzy Kamecki B 124 000 124 000 11,5% 11,5% 

5 Henryk Cukier  B, C 71 000 71 000 6,6% 6,6% 

6 Pozostali B, C, D 43 700 43 700 4,1% 4,1% 

7 Razem A, B, C, D 1 074 700 1 074 700 100,0% 100,0% 

Źródło: Emitent   
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6. DANE FINANSOWE 

6.1. Prognozy finansowe 

Duża zmienność rynku usług świadczonych przez Grupę Kapitałową Emitenta oraz realizacja emisji akcji serii D 
o wartości mniejszej niż pierwotnie planowana wpływają na zwiększoną niepewność ewentualnych prognoz. 
W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o nie publikowaniu prognoz finansowych 

6.2. Analiza finansowa 

Poniżej zostały przedstawione informacje finansowe Emitenta za lata 2009 - 2011. oraz dane kwartalne 
za I kwartał 2012 r. wraz z danymi porównywalnymi. Niniejsze informacje finansowe są jednostkowymi 
informacjami finansowymi – na nich też oparta została analiza przedstawiona poniżej. Analiza dokonana została 
na podstawie zbadanych jednostkowych informacji finansowych za rok 2011 oraz zbadanych jednostkowych 
informacji finansowych za 2010 rok wraz z danymi porównywalnymi za rok 2009, oraz przy uwzględnieniu 
niezbadanych danych kwartalnych za I kwartał 2012 r. 

Analiza finansowa rocznych informacji finansowych 

Tabela 16. Rachunek Zysków i Strat Emitenta – wybrane dane roczne, (w tys. zł) 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy 2011 r. 2010 r. 2009 r. 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 14 491,9 15 330,1 9 358,5 

B. Koszty działalności operacyjnej 12 737,2 13 076,7 7 727,2 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 1 754,7 2 253,4 1 631,3 

D. Pozostałe przychody operacyjne 258,1 178,4 172,4 

E. Pozostałe koszty operacyjne 232,3 110,0 113,6 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1 780,5 2 321,8 1 690,1 

G. Przychody finansowe 211,6 899,1 220,8 

H. Koszty finansowe 28,9  6,4  8,5 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 1 963,2 3 214,5 1 902,4 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,0 0,0 0,0 

K. Zysk (strata) brutto 1 963,2 3 214,5 1 902,4 

L. Podatek dochodowy 394,3 635,7 377,2 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 

0,0 0,0 0,0 

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 1 568,9 2 578,8 1 525,3 

Źródło: Dane Emitenta 

Tabela 17. Bilans – aktywa Emitenta – wybrane dane roczne (w tys. zł) 

AKTYWA  31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2009 r. 

A. Aktywa trwałe 4 296,8 2 879,2 2 853,6 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,0 0,2 2,1 

II Rzeczowe aktywa trwałe 3 616,7 2 278,9 2 391,8 

III.Należności długoterminowe 446,1 456,3 446,3 

IV. Inwestycje długoterminowe 143,1 70,0 0,0 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 90,9 73,8 13,4 

B. Aktywa obrotowe 7 479,7 8 472,5 5 687,4 

I. Zapasy 476,7 137,4 239,9 

II. Należności krótkoterminowe 2 899,1 5 111,6 1 678,2 

III. Inwestycje krótkoterminowe 4 018,8 3 164,2 3 702,4 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 85,1 59,3 66,9 

SUMA 11 776,5 11 351,7 8 541,0 

Źródło: Dane Emitenta 
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Tabela 18. Bilans – pasywa Emitenta – wybrane dane roczne (w tys. zł)  

PASYWA (dane w zł) 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2009 r. 

A. Kapitał (fundusz) własny 9 994,6 9 581,2 8 104,5 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100,0 100,0 100,0 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,0 0,0 0,0 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,0 0,0 0,0 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 082,9 2 082,9 2 082,9 

V. Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny 0,0 0,0 0,0 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 6 314,3 4 891,6 4 396,3 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -71,5  -72,1 0,0 

VIII. Zysk (strata) netto 1 568,9 2 578,8 1 525,3 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,0 0,0 0,0 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 781,9 1 770,5 436,5 

I. Rezerwy na zobowiązania 245,2 214,5 12,7 

II. Zobowiązania długoterminowe 13,8 0,0 0,0 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 521,4 1 555,9 423,7 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 1,4 0,1 0,0 

SUMA 11 776,5 11 351,7 8 541,0 

Źródło: Dane Emitenta 

Tabela 19. Historyczne informacje finansowe dot. spółek GP Energia Sp. z o.o. i Bio GP Energia Sp. z o.o. – wybrane dane 
roczne (w tys. zł)  

  2011 2010 2011 

DANE FINANSOWE GP Energia Sp. z o.o. Bio GP Energia Sp. z 
o.o. 

Przychody netto ze sprzedaży 4 307,8 1 336,3 0,0 

Zysk (strata) netto 159,8 83,4 -98,8 

Kapitał podstawowy 210,0 210,0 40,0 

Kapitał zapasowy 83,4 0,0 0,0 

Aktywa trwałe 461,5 232,4 1599,2 

Przeciętne roczne zatrudnienie (liczba osób) 14,1 4,7 0,5 

Źródło: Dane Emitenta 

W 2011 r. Emitent zanotował spadek przychodów o 5% w stosunku do roku 2010. Zysk ze sprzedaży wyniósł 
1 754,7 tys. zł i był niższy od osiągniętego w roku poprzednim o 22%. W roku 2011 Emitent osiągnął zysk netto 
wynoszący 1 568,9 tys. zł. co stanowi 61% wyniku osiągniętego w roku 2010 r. Spadek przychodów 
spowodowany był m.in. rezygnacją jednego ze stałych klientów korzystających z usług serwisu. Na różnicę 
w zysku netto pomiędzy 2011 r., a 2010 r. wpłynęły głównie jednorazowe przychody finansowe w 2010 r. 
związane ze sprzedażą akcji firmy EO Networks S.A. (zgodnie z zawartą w dniu 26.10.2009 r. przedwstępną 
umową sprzedaży) co pozwoliło na osiągnięcie zysku netto z tej inwestycji w wysokości 705 tys. zł. Akcje 
EO Networks S.A. zostały nabyte na podstawie umów z dn. 07.08.2009 r. na kwotę 75 000,00 zł i z dn. 
25.11.2009 r. na kwotę 69 155,84 zł, łącznie 144 155,84 zł, a następnie zbyte na podstawie umowy z dnia 
02.02.2010 r. za łączną kwotę 849 155,84 zł. Opisane wyżej transakcje miały charakter inwestycyjny i nie były 
bezpośrednio związane z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej Emitenta. Zarząd Spółki nie planuje 
realizować podobnych transakcji w przyszłości. 

Na koniec 2011 r. suma bilansowa Emitenta wynosiła 11 776,5 tys. zł. Aktywa trwałe wynosiły 4 296,8 tys. zł – 
stanowiąc 36% aktywów ogółem. Największy udział w aktywach Spółki mają aktywa obrotowe, które stanowią 
64% aktywów ogółem, przy czym dominującą część aktywów obrotowych stanowią inwestycje 
krótkoterminowe (wynoszące 4 018,8 tys. zł), stanowiące 54% aktywów obrotowych oraz 34% aktywów 
ogółem. Należności krótkoterminowe stanowiły 39% aktywów obrotowych i 25% aktywów ogółem. 
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Działalność Spółki w 2011 r. była finansowana głównie za pomocą kapitałów własnych Emitenta. Udział kapitału 
własnego w sumie pasywów wynosi 85%. Zobowiązania długookresowe Spółki wynoszą 13 tys. zł co stanowi 
poniżej 1% pasywów ogółem. Poza kapitałami własnymi istotną część pasywów stanowią zobowiązania 
krótkoterminowe stanowiące 13% sumy bilansowej, na które składały się głównie zobowiązania z tytułu 
kredytów i pożyczek, dostaw i usług oraz zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń. 

Tabela 20. Wskaźniki płynności finansowej Emitenta w latach 2009 - 2011 

Wyszczególnienie 2011 r. 2010 r. 2009 r. 

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 4,92 5,45 13,42 

Wskaźnik płynności przyspieszonej 4,60 5,36 12,86 

Wskaźnik płynności gotówkowej 2,30 1,37 6,52 

Cykl zapasów w dniach 11,84 3,23 9,23 

Cykl należności w dniach 67,96 93,89 49,59 

Cykl zobowiązań w dniach 8,29 12,17 5,91 

Cykl konwersji gotówki 71,51 84,95 52,91 

Źródło: Dane Emitenta 

Wskaźniki w tabeli powyżej liczone były wg. poniższych wzorów: 

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności przyspieszonej =  (aktywa obrotowe - zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności gotówkowej =  środki pieniężne/zobowiązania wobec pozostałych jednostek 

Cykl zapasów w dniach =  (zapasy * 360)/przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 

Cykl należności w dniach =  (należności z tyt. dostaw i usług * 360)/przychody ze sprzedaży i zrównywane z nimi 

Cykl zobowiązań w dniach =  (zobowiązania z tyt. dostaw i usług * 360)/przychody ze sprzedaży i zrównywane z nimi 

Cykl konwersji gotówki =  cykl zapasów + cykl należności - cykl zobowiązań w dniach 

W 2011 r. Emitent doprowadził do poprawy wskaźników płynności finansowej (bieżącej i przyspieszonej) 
w stosunku do 2010 r., co świadczy o efektywnym gospodarowaniu posiadanymi zasobami. W krótkim okresie 
Spółka posiada wystarczający bilansowy poziom pokrycia zobowiązań bieżących środkami obrotowymi, o czym 
świadczy wartość wskaźnika płynności gotówkowej wynoszący 2,30. 

W 2011 roku znacznemu skróceniu – z 94 dni w 2010 do 68.- uległ cykl rotacji należności. Otrzymany wskaźnik 
świadczy o ściągalności należności, pokazuje ile średnio mija dni od momentu sprzedaży do momentu 
otrzymania zapłaty. W 2011 nastąpiło także skrócenie cyklu zobowiązań – z 13 do 9 dni. Wysokość wskaźnika 
świadczy o regularności i płynności spłacania zobowiązań przez Spółkę co korzystnie wpływa na relacje 
z dostawcami, a tym samym na jakość i terminowość świadczenia usług. W związku ze skróceniem się cyklu 
należności, skróceniu uległ też okres zwrotu gotówki z działalności operacyjnej – osiągając w 2011 roku 72 dni. 

Tabela 21. Wskaźniki zadłużenia Emitenta w latach 2009 - 2011 

Wyszczególnienie  2011 r. 2010 r. 2009 r. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,13 0,14 0,05 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,15 0,16 0,05 

Źródło: Dane Emitenta 

Wskaźniki w tabeli powyżej liczone były wg. poniższych wzorów: 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe)/aktywa razem 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe)/kapitał własny 

Analiza struktury kapitału i poziomu zadłużenia Spółki w latach 2009 - 2011 wskazuje, że działalność Spółki 
w przeważającej części finansowana była kapitałem własnym. W roku 2010 Spółka zanotowała wzrost 
wskaźnika ogólnego zadłużenia z 0,05 w roku poprzednim do poziomu 0,14 niemniej jednak nadal wskaźnik ten 
utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, świadcząc o sile i możliwościach samofinansowania. W latach 2009 – 
2010 Spółka nie finansowała swojej działalności poprzez zaciąganie zobowiązań długoterminowych. W 2011 
roku zarówno wskaźnik ogólnego zadłużenia jak i wskaźnik zadłużenia kapitału własnego uległ nieznacznemu 
(o 0,01 pkt) obniżeniu w stosunku do wartości z roku 2010. 
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Tabela 22. Wskaźniki rentowności Emitenta w latach 2009 - 2011 

Wyszczególnienie 2011 r. 2010 r. 2009 r. 

Rentowność sprzedaży 0,12 0,15 0,17 

Rentowność EBIT 0,12 0,15 0,18 

Rentowność EBITDA 0,15 0,18 0,21 

Rentowność netto 0,11 0,17 0,16 

Rentowność aktywów (ROA) 0,13 0,23 0,18 

Rentowność operacyjna aktywów (ROAa) 0,15 0,20 0,20 

Rentowność kapitałów własnych (ROE) 0,16 0,27 0,19 

Źródło: Dane Emitenta 

Wskaźniki w tabeli powyżej liczone były wg. poniższych wzorów: 

Rentowność sprzedaży =  zysk ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży 

Rentowność EBIT = EBIT/przychody ze sprzedaży 

Rentowność EBITDA =  EBITDA/przychody ze sprzedaży 

Rentowność netto = zysk netto/przychody ze sprzedaży 

Rentowność aktywów (ROA) = zysk netto/aktywa 

Rentowność operacyjna aktywów (ROAa) = EBIT/aktywa 

Rentowność kapitałów własnych (ROE) = zysk netto/kapitał własny 

W roku 2011 Emitent osiągnął nieznacznie niższy niż w roku poprzednim wskaźnik rentowności sprzedaży, który 
wyniósł 0,12 przy 0,15 w roku 2010. Podobnie obniżeniu uległa rentowność EBIT oraz rentowność EBITDA – 
o 0,03 pkt każdy. Analogicznie wskaźnik rentowności netto – osiągając poziom 0,11 oraz wskaźnik rentowności 
aktywów, osiągając poziom 0,13 . Wskaźnik rentowości operacyjnej aktywów – wyniósł w 2011 r. 0,15. W roku 
2011 zmniejszyła się także rentowność kapitałów własnych osiągając poziom 0,16. 

Analiza finansowa kwartalnych jednostkowych informacji finansowych 

Tabela 23. Rachunek zysków i strat Emitenta, wybrane dane kwartalne, (w tys. zł) 

Poz. Nazwa pozycji 31.03.2012 r. 31.03.2011 r. 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 108,1 2 530,6 

B Koszty działalności operacyjnej 1 204,2 2 408,3 

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -96,0 122,4 

D Pozostałe przychody operacyjne 15,9 16,9 

E Pozostałe koszty operacyjne 18,9 88,4 

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -99,1 51,0 

G Przychody finansowe 76,0 26,3 

H Koszty finansowe 3,0 0,0 

I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) -26,1 77,2 

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,0 0,0 

K Zysk (strata) brutto -26,1 77,2 

L Podatek dochodowy 6,8 41,0 

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,0 0,0 

N Zysk (strata) netto (K-L-M) -32,9 36,2 

Źródło: Dane Emitenta 

Tabela 24. Bilans – aktywa Emitenta, wybrane dane kwartalne, ( w tys. zł) 

Poz. Nazwa pozycji 31.03. 2012 31.03.2011 

A Aktywa trwałe 4 544,3 2 969,2 

I Wartości niematerialne i prawne 0,0 0,0 

II Rzeczowe aktywa trwałe 3 605,9 2 330,5 

III Należności długoterminowe 427,7 503,1 
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IV Inwestycje długoterminowe 443,0 70,0 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 67,6 65,7 

B Aktywa obrotowe 6 022,3 7 846,9 

II Należności krótkoterminowe 897,0 1 116,6 

III Inwestycje krótkoterminowe 3 972,7 5 375,6 

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 160,3 1 257,1 

 SUMA 10 566,6 10 816,2 

Źródło: Dane Emitenta 

Tabela 25. Bilans – pasywa Emitenta – wybrane dane kwartalne (tys. zł) 

Poz
. 

Nazwa pozycji 31.03.2012 r. 31.03.2011 r. 

A Kapitał (fundusz) własny 9 968,3 9 684,0 

I Kapitał (fundusz) podstawowy 106,5 100,0 

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,0 0,0 

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,0 0,0 

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 2 082,9 2 082,9 

V Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny 0,0 0,0 

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 6 314,3 4 891,6 

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 497,4 2 573,2 

VIII Zysk (strata) netto -32,9 36,2 

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,0 0,0 

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 598,4 1 132,2 

I Rezerwy na zobowiązania 134,3 165,2 

II Zobowiązania długoterminowe 13,8 0,0 

III Zobowiązania krótkoterminowe 450,2 967,0 

IV Rozliczenia międzyokresowe 0,0 0,0 

 
SUMA 10 566,6 10 816,2 

Źródło: Dane Emitenta 

W I kwartale 2012 r. Emitent zanotował spadek przychodów o 56% w stosunku do roku 2010. W I kwartale 
2011 Emitent osiągnął zysk netto wynoszący 36,2 tys. zł, natomiast w pierwszych trzech miesiącach roku 
bieżącego zanotował stratę w wysokości 32,9 tys. Znaczna różnica w przychodach wynikała z jednego kontraktu 
długoterminowego, którego realizacja przypadała w większości na I kwartał 2011 r., stąd wysokie przychody 
w tym okresie. Realizacja tego kontraktu wpłynęła na zwiększenie przychodów w I kwartale 2011 r. o ok. 1,5 
mln zł. 

Na koniec I kwartału 2012 r. suma bilansowa Emitenta wynosiła 10 566,6 tys. zł. Aktywa trwałe wynosiły 
4 544,3 tys. zł – stanowiąc 43% aktywów ogółem. Największy udział w aktywach Spółki mają aktywa obrotowe, 
które stanowią 57% aktywów ogółem, przy czym dominującą część aktywów obrotowych stanowią inwestycje 
krótkoterminowe (wynoszące 3 972,7 tys. zł), stanowiące 65% aktywów obrotowych oraz 38% aktywów 
ogółem. Należności krótkoterminowe stanowiły 15% aktywów obrotowych i 8% aktywów ogółem. 

Zgodnie z danymi za I kwartał 2012 r. działalność Spółki w tym okresie finansowana była głównie za pomocą 
kapitałów własnych Emitenta. Udział kapitału własnego w sumie pasywów wynosi 94%. Zobowiązania 
długookresowe Spółki są niewielkie - wynoszą 13,8 tys. zł co stanowi poniżej 1% pasywów ogółem. 
Zobowiązania krótkoterminowe stanowią 4% sumy bilansowej. 

Tabela 26. Wskaźniki płynności finansowej Emitenta - kwartalnie 

Wyszczególnienie I kw. 2012 r. I kw. 2011 r. 

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 13,38 8,11 

Wskaźnik płynności przyspieszonej 11,17 8,01 
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Wskaźnik środków pieniężnych 9,16 4,80 

Źródło: Dane Emitenta 

Wskaźniki w tabeli powyżej liczone były wg. poniższych wzorów: 

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności przyspieszonej =  (aktywa obrotowe - zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności gotówkowej =  środki pieniężne/zobowiązania wobec pozostałych jednostek 

 

Tabela 27. Wskaźniki zadłużenia Emitenta - kwartalnie 

Wyszczególnienie   I kw. 2012 r. I kw. 2011 r. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,04 0,09 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,05 0,10 

Źródło: Dane Emitenta 

Wskaźniki w tabeli powyżej liczone były wg. poniższych wzorów: 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe)/aktywa razem 

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe)/kapitał własny 

 

Analiza finansowa półrocznych informacji finansowych 

Tabela 28. Wybrane (jednostkowe i skonsolidowane) dane finansowe Emitenta za I półrocze 2012 r.  

(w tys. zł) Jednostkowe Skonsolidowane 

 od 01.01.2012 
do 30.06.2012 

 od 1.01.2011 
do 30.06.2011 

od 01.01.2012 
do 30.06.2012 

 od 1.01.2011 
do 30.06.2011 

Amortyzacja 188 220 210 207 358 607 294 592 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 
z nimi 

2 536 724 5 692 263 4 738 398 6 754 362 

Zysk / strata na sprzedaży -244 903 160 422 -769 515 -119 965 

Zysk / strata na działalności operacyjnej -247 881 143 649 -968 741 -134 684 

Zysk / strata brutto -145 293 245 328 -875 464 -66 259 

Zysk / strata mniejszości - - -509 021 - 181 391 

Zysk / strata netto -160 499 176 420 -382 328 44 792 

Źródło: Emitent 

Przychody skonsolidowane w I półroczu 2012 r. są mniejsze o ok. 30% w porównaniu do przychodów 
skonsolidowanych w 2011 r. Spadek ten jest związany ze specyfikacją kontraktów, które zasadniczo 
wykonywane są w oparciu o długoterminowe umowy, przy czym znacząca część przychodów ze sprzedaży 
realizowana jest w ostatnim kwartale roku obrotowego – co wynika z realizacji planowanych budżetów 
podmiotów zlecających. Ponadto w analizowanym okresie 2011 roku – okresie porównywalnym, wysoki poziom 
przychodów w pierwszym półroczu związany był z realizacją jednorazowego znaczącego zlecenia. Niższe 
przychody w analizowanym okresie 2012 r. wynikają z harmonogramów kontraktów, które Emitent planuje 
zakończyć jeszcze w tym roku.  

Na poziomie skonsolidowanego wyniku finansowego netto Grupa Kapitałowa Emitenta zanotowała stratę 
w wysokości 382 tys. zł w I półroczu 2012 r., na co największy wpływ miały ujemne wyniki podmiotów 
zależnych Spółki, które znajdują się w fazie intensywnego rozwoju działalności (ponad dwukrotny wzrost 
przychodów ze sprzedaży w spółkach zależnych), jednak generują ujemne wyniki finansowe. 
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6.3. Sprawozdanie finansowe Emitenta za 2011 r. 

Poniżej zamieszczono jednostkowe zbadane sprawozdanie finansowe Emitenta. za 2011 r. sporządzone 

wg Polskich Standardów Rachunkowości. 
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Warszawa, dnia 30.03.2012 r. 
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
 

1. TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 91, zarejestrowana jest 
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000394861w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS. Od 06.09.2011 r. nastąpiła zmiana formy prawnej oraz 
nazwy Spółki. Przed zmianą Spółka prowadziła działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 
Handlowo – Usługowe „TECHMADEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i numerem KRS 
0000092042. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest instalowanie maszyn 
przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z. 

2. Spółka została utworzona na czas nieograniczony. 
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje kalendarzowy rok 2011. 
4. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki 

organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie 
jest więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.  

5. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez Spółkę i na dzień zamykający okres sprawozdawczy nie są znane zdarzenia, które mogłyby 
zagrażać kontynuowaniu przez Spółkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy 
w niezmienionym zakresie. 

6. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło połączenie Spółki TECHMADEX z inną 
spółką. 

7. Przyjęte zasady rachunkowości. 
1) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 

31 grudnia 2011 r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz 
Krajowymi Standardami Rachunkowości. TECHMADEX S.A. prowadzi księgi rachunkowe w pełnej 
formie, w walucie polskiej, rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie 
porównawczym. 

2) Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony  
w ustawie o rachunkowości, z tym że: 

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia, powiększonych o koszty związane z ich zakupem do czasu oddania do użytkowania, 
pomniejszone o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tyt. trwałej utraty wartości. Do środków trwałych 
nie zalicza się innych środków trwałych z grupy 8-9, jeżeli ich wartość początkowa nie przekracza 
3.500,00 zł.  
Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, sporządzanego odrębnie dla 
każdego składnika aktywów na początek okresu sprawozdawczego lub w momencie oddania nowo 
zakupionego składnika aktywów do użytkowania, przy czym jednorazowo w koszty odpisuje się 
składniki o wartości początkowej do 3.500,00 zł w miesiącu przekazania do użytkowania.  
Metody, okresy i stawki amortyzacyjne środków trwałych (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości 
niematerialnych i prawnych są zgodne z przepisami ustawy o podatku dochodowym. Do ulepszeń 
wartości niematerialnych i prawnych stosuje się przepisy MSR nr 38, który tylko w szczególnych 
przypadkach poniesione nakłady na ulepszenie wnip, pozwala uznać za wnip i zwiększyć jej wartość. 

b) należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,  
c) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych z wyłączeniem 

nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych, wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej 
o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości, 

d) udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się wg ceny 
nabycia pomniejszonej o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości, 

e) udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, tj. niespłacone kapitały powiększone 
o odsetki, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, 

f) zapasy towarów i materiałów wycenia się w rzeczywistych cenach zakupu, powiększonych o koszty 
zakupu, pomniejszonych o odpisy z tyt. trwałej utraty wartości, nie wyższych od ich cen sprzedaży 
netto, 

g) produkty, półprodukty i produkty w toku wycenia się według kosztów wytworzenia, tj. kosztów 
pozostających w bezpośrednim związku z wytworzeniem tego produktu, do kosztów wytworzenia 
produktu nie zalicza się kosztów: 
– będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych, 
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– ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, 
w jakich znajduje się na dzień wyceny, 

– magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest 
niezbędne w procesie produkcji, 

– sprzedaży produkcji, 
h) środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się wg ich wartości nominalnej, 
i) wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 

przeprowadzenia po kursie: 
 -  faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku 
sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, 
 - średnim, ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego 
ten dzień, w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, 
o którym mowa wyżej, a także w przypadku pozostałych operacji, 
natomiast na dzień bilansowy wg obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego dla danej 
waluty przez NBP, 

j) rozliczenia międzyokresowe kosztów wycenia się wg cen zakupu, 
k) kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów 

i zasad określonych przepisami prawa, umowy spółki, 
l) zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty,  
m) rozliczenia międzyokresowe przychodów wycenia się wg wartości nominalnej z zachowaniem zasady 

ostrożności, przy czym ujemną wartość firmy wycenia się według wartości godziwej, 
n) wartość rozchodu składników aktywów wycenia się w drodze szczegółowej identyfikacji ich 

rzeczywistych kosztów, natomiast w przypadku identycznych składników aktywów stosuje się zasadę 
wyceny wg kolejności nabycia, począwszy od nabytych najwcześniej, 

o) przychody z wykonania niezakończonej usługi, o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej 
na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia 
zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten można ustalić w sposób wiarygodny, w przeciwnym 
przypadku przychód ustala się w wys. poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów, nie 
wyższych jednak od kosztów, których pokrycie w przyszłości przez zamawiającego jest 
prawdopodobne, 

p) przychody z oddanych w leasing aktywów zaliczane są do podstawowej działalności operacyjnej 
z wyszczególnieniem przychodów z odsetek w leasingu finansowym; podział opłaty leasingowej na 
część kapitałową i odsetkową w leasingu finansowym ustala się wg metody IRR, natomiast w leasingu 
operacyjnym wg metody liniowej, 

q) przychody z odsetek od udzielonych pożyczek zalicza się do przychodów finansowych w rachunku 
zysków i strat. 
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BILANS 

  AKTYWA         

Poz. Nazwa pozycji       
2011 dane 

sprawozdawcze 
2010 dane 

porównawcze 

A   Aktywa trwałe       4 296 783,99   2 879 202,53   

  I Wartości niematerialne i prawne 0,00   157,92   

    1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00   0,00   

    2 Wartość firmy       0,00   0,00   

    3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00   157,92   

    4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00   0,00   

  II Rzeczowe aktywa trwałe     3 616 724,53   2 278 903,75   

    1 Środki trwałe       2 148 630,53   2 278 903,75   

      a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 113 674,26   118 221,18   

      b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 471 174,41   1 530 021,33   

      c) urządzenia techniczne i maszyny 45 486,14   49 410,97   

      d) środki transportu     509 734,32   569 822,19   

      e) inne środki trwałe     8 561,40   11 428,08   

    2 Środki trwałe w budowie     1 468 094,00   0,00   

    3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00   0,00   

  III Należności długoterminowe   446 144,03   456 262,06   

    1 Od jednostek powiązanych   90 713,24   0,00   

    2 Od pozostałych jednostek   355 430,79   456 262,06   

  IV Inwestycje długoterminowe   143 049,42   70 000,00   

    1 Nieruchomości       0,00   0,00   

    2 Wartości niematerialne i prawne 0,00   0,00   

    3 Długoterminowe aktywa finansowe 143 049,42   70 000,00   

      a) w jednostkach powiązanych 143 049,42   70 000,00   

        - udziały lub akcje     81 616,00   70 000,00   

        - inne papiery wartościowe 0,00   0,00   

        - udzielone pożyczki   61 433,42   0,00   

        - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00   0,00   

      b) w pozostałych jednostkach 0,00   0,00   

        - udziały lub akcje     0,00   0,00   

        - inne papiery wartościowe 0,00   0,00   

        - udzielone pożyczki   0,00   0,00   

        - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00   0,00   

    4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00   0,00   

  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 90 866,01   73 878,80   

    1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 89 133,00   70 748,00   

    2 Inne rozliczenia międzyokresowe 1 733,01   3 130,80   
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B  Aktywa obrotowe       7 479 673,23   8 472 492,44   

 I Zapasy         476 668,02   137 414,41   

  1 Materiały         42 301,13   71 461,29   

  2 Półprodukty i produkcja w toku 22 624,12   4 558,28   

  3 Produkty gotowe       0,00   0,00   

  4 Towary         41 011,95   23 319,84   

  5 Zaliczki na dostawy     370 730,82   38 075,00   

 II Należności krótkoterminowe   2 899 092,69   5 111 596,61   

  1 Należności od jednostek powiązanych 66 007,20   1 597,98   

    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 18 991,47   1 597,98   

      - do 12 miesięcy     18 991,47   1 597,98   

      - powyżej 12 miesięcy   0,00   0,00   

    b) inne         47 015,73   0,00   

  2 Należności od pozostałych jednostek 2 833 085,49   5 109 998,63   

    a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 2 716 706,96   3 996 743,51   

      - do 12 miesięcy     2 716 706,96   3 996 743,51   

      - powyżej 12 miesięcy   0,00   0,00   

    b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. 8 183,33   22 719,19   

    c) inne         108 195,20   1 090 535,93   

    d) dochodzone na drodze sądowej 0,00   0,00   

 III Inwestycje krótkoterminowe   4 018 813,90   3 164 218,82   

  1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 018 813,90   3 164 218,82   

    a) w jednostkach powiązanych 158 635,62   0,00   

      - udziały lub akcje     0,00   0,00   

      - inne papiery wartościowe 0,00   0,00   

      - udzielone pożyczki   158 635,62   0,00   

      - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00   0,00   

    b) w pozostałych jednostkach 426 752,39   1 067 068,49   

      - udziały lub akcje     0,00   0,00   

      - inne papiery wartościowe 0,00   0,00   

      - udzielone pożyczki   426 752,39   1 067 068,49   

      - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00   0,00   

    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 433 425,89   2 097 150,33   

      - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 883 425,89   2 097 150,33   

      - inne środki pieniężne   2 550 000,00   0,00   

      - inne aktywa pieniężne   0,00   0,00   

  2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00   0,00   

 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 85 098,62   59 262,60   

                      

  SUMA           11 776 457,22   11 351 694,97   
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BILANS 

    PASYWA               

Poz. Nazwa pozycji           
2011 dane 

sprawozdawcze 
2010 dane 

porównawcze 

A Kapitał (fundusz) własny         9 994 644,21   9 581 238,31   

  I Kapitał (fundusz) podstawowy       100 000,00   100 000,00   

  II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00   0,00   

  III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)     0,00   0,00   

  IV Kapitał (fundusz) zapasowy         2 082 930,51   2 082 930,51   

  V Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny     0,00   0,00   

  VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe     6 314 342,08   4 891 587,27   

  VII Zysk (strata) z lat ubiegłych         -71 520,74   -72 052,24   

  VIII Zysk (strata) netto           1 568 892,36   2 578 772,77   

  IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00   0,00   

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania     1 781 813,01   1 770 456,66   

  I Rezerwy na zobowiązania         245 221,67   214 422,28   

    1   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 64 689,00   44 010,00   

    2   Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 180 532,67   170 412,28   

        - długoterminowa         6 140,08   5 669,90   

        - krótkoterminowa         174 392,59   164 742,38   

    3   Pozostałe rezerwy         0,00   0,00   

        - długoterminowe         0,00   0,00   

        - krótkoterminowe         0,00   0,00   

  II Zobowiązania długoterminowe       13 790,00   0,00   

    1 Wobec jednostek powiązanych       0,00   0,00   

    2 Wobec pozostałych jednostek       13 790,00   0,00   

      a) kredyty i pożyczki         13 790,00   0,00   

      b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00   0,00   

      c) inne zobowiązania finansowe       0,00   0,00   

      d) inne            0,00   0,00   

  III Zobowiązania krótkoterminowe       1 521 438,10   1 555 906,21   

    1 Wobec jednostek powiązanych       0,00   0,00   

      a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00   0,00   

        - do 12 miesięcy         0,00   0,00   

        - powyżej 12 miesięcy         0,00   0,00   

      b)  inne           0,00   0,00   

    2 Wobec pozostałych jednostek       1 495 793,45   1 527 525,28   

      a) kredyty i pożyczki         455 470,00   0,00   

      b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00   0,00   

      c) inne zobowiązania finansowe       0,00   0,00   

      d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 333 796,31   518 447,44   

        - do 12 miesięcy         333 796,31   518 447,44   

        - powyżej 12 miesięcy         0,00   0,00   

      e) zaliczki otrzymane na dostawy       0,00   0,00   

      f) zobowiązania wekslowe         0,00   0,00   

      g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 661 491,02   952 762,27   

      h) z tytułu wynagrodzeń         2 584,00   3 486,20   

      i) inne           42 452,12   52 829,37   

    3 Fundusze specjalne         25 644,65   28 380,93   

  IV Rozliczenia międzyokresowe       1 363,24   128,17   

    1 Ujemna wartość firmy         0,00   0,00   
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    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)   

Poz. Nazwa pozycji     
2011 dane 

sprawozdawcze 
2010 dane 

porównawcze 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 14 491 933,16   15 330 152,71   

  - od jednostek powiązanych   85 314,86   7 289,08   

    I Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 433 290,98   9 499 487,07   

      1 Przychody netto ze sprzedaży usług leasingu 22 222,39   2 038,77   

        a) przychody z tytułu leasingu finansowego 22 222,39   2 038,77   

    II Zmiana stanu produktów   -75 484,39   -155 212,75   

    III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 11 935,13   3 223,92   

    IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 122 191,44   5 982 654,47   

B Koszty działalności operacyjnej 12 737 248,08   13 076 717,41   

    I Amortyzacja     408 515,69   498 813,97   

    II Zużycie materiałów i energii 2 210 334,65   2 147 157,29   

    III Usługi obce     2 392 050,78   1 639 976,02   

    IV Podatki i opłaty, w tym:   63 408,56   69 771,10   

      - podatek akcyzowy   0,00   0,00   

    V Wynagrodzenia   2 222 729,25   2 385 143,62   

    VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 493 810,55   563 549,85   

    VII Pozostałe koszty rodzajowe 252 238,38   200 486,34   

    VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 694 160,22   5 571 819,22   

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 1 754 685,08   2 253 435,30   

D Pozostałe przychody operacyjne 258 096,41   178 413,69   

    I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 130 616,63   100 362,87   

    II Dotacje     0,00   0,00   

    III Inne przychody operacyjne 127 479,78   78 050,82   

E Pozostałe koszty operacyjne   232 305,90   110 027,08   

    I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00   0,00   

    II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 67 354,86   0,00   

    III Inne koszty operacyjne   164 951,04   110 027,08   

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1 780 475,59   2 321 821,91   

  

    2 Inne rozliczenia międzyokresowe       1 363,24   128,17   

        - długoterminowe         0,00   0,00   

        - krótkoterminowe         1 363,24   128,17   

                          

    SUMA             11 776 457,22   11 351 694,97   
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G Przychody finansowe   211 597,00   899 113,01   

    I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00   0,00   

      - od jednostek powiązanych 0,00   0,00   

    II Odsetki, w tym:   205 975,66   186 567,68   

      - od jednostek powiązanych 10 069,04   14 547,95   

    III Zysk ze zbycia inwestycji 5 460,00   705 000,00   

    IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00   0,00   

    V Inne     161,34   7 545,33   

H Koszty finansowe     28 888,23   6 468,15   

    I Odsetki, w tym:   2 591,98   5 310,37   

      - dla jednostek powiązanych 0,00   0,00   

    II Strata ze zbycia inwestycji 0,00   0,00   

    III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00   0,00   

    IV Inne     26 296,25   1 157,78   

I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 1 963 184,36   3 214 466,77   

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00   0,00   

    I Zyski nadzwyczajne   0,00   0,00   

    II Straty nadzwyczajne   0,00   0,00   

K Zysk (strata) brutto     1 963 184,36   3 214 466,77   

L Podatek dochodowy     394 292,00   635 694,00   

    I Część bieżąca   407 600,00   646 300,00   

    II Część odroczona   -13 308,00   -10 606,00   

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00   0,00   

N Zysk (strata) netto (K-L-M)   1 568 892,36   2 578 772,77   
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Zestawienie zmian w kapitale własnym   

Nazwa pozycji 
Stan na koniec 

2011 dane sprawozdawcze 2010 dane porównawcze 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9 719 272,59 8 104 517,78 

   - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    

   - korekty błędów  -71 520,74  -72 052,24 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9 647 751,85 8 032 465,54 

    1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100 000,00 100 000,00 

       1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 

             a) zwiększenie (z tytułu)      

                 wydania udziałów (emisji akcji)     

              b) zmniejszenie (z tytułu)     

                 umorzenia udziałów (akcji)     

         1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100 000,00 100 000,00 

     2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 

        2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 

             a) zwiększenie (z tytułu)      

             b) zmniejszenia (z tytułu)     

        2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 

     3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 

          a) zwiększenie      

          b) zmniejszenie     

         3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 

     4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 082 930,51 2 082 930,51 

        4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 

              a) zwiększenie (z tytułu)      

                  emisji akcji powyżej wartości nominalnej     

                  z podziału zysku (ustawowo)     

                  z podziału zysku (ponad wymaganą minimalną wartość)     

              b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

                  pokrycia straty     

         4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2 082 930,51 2 082 930,51 
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     5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na poczatek okresu - zmiany 
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

0,00 0,00 

        5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

              a) zwiększenie (z tytułu)      

              b) zmniejszenie (z tytułu)     

                  zbycia środków trwałych     

        5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

     6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na poczatek okresu 4 891 587,27 4 396 326,77 

         6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1 422 754,81 495 260,50 

               a) zwiększenie (z tytułu)  1 422 754,81 495 260,50 

      

                   uchwała o podziale zysku za ub.rok 1 422 754,81 495 260,50 

               b) zmniejszenia (z tytułu)     

         6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 6 314 342,08 4 891 587,27 

      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 644 754,81 1 525 260,50 

         7.1. Zysk z lat ubiegłych na poczatek okresu 2 644 754,81 1 525 260,50 

               - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     

               - korekty błędów    -71 520,74  -72 052,24 

         7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2 573 234,07 1 453 208,26 

               a) zwiększenie (z tytułu)  0,00 0,00 

                  podziału zysku z lat ubiegłych     

               b) zmniejszenie (z tytułu) 2 644 754,81 1 525 260,50 

                    wypłata dywidendy  1 200 000,00  1 000 000,00 

                     zwiększenie kapitału rezerwowego 1 422 754,81 495 260,50 

                     odpis na fundusz socjalny 22 000,00 30 000,00 

          7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  -71 520,74 -72 052,24 

          7.4. Strata z lat ubiegłych na poczatek okresu  0,00 0,00 

               - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

               - korekty błędów     

          7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  0,00 0,00 

                a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

                    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia     

                b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 

          7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

          7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -71 520,74 -72 052,24 

       8. Wynik netto 1 568 892,36 2 578 772,77 

          a) zysk netto 1 568 892,36 2 578 772,77 

          b) strata netto     

          c) odpisy z zysku  0,00  0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9 994 644,21 9 581 238,31 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) 

9 944 644,21 8 359 238,31 
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Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)    

Nazwa pozycji 
2011 dane 

sprawozdawcze 
2010 dane 

porównawcze 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

     I. Zysk (strata) netto 1 568 892,36 2 578 772,77 

     II. Korekty razem 587 125,05 -1 813 046,63 

        1. Amortyzacja 408 515,69 498 813,97 

        2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1 428,96 48,07 

        3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -81 598,69 -100 079,55 

        4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -143 311,87 -816 745,41 

        5. Zmiana stanu rezerw 112 914,93 112 732,04 

        6. Zmiana stanu zapasów -339 253,61 102 470,23 

        7. Zmiana stanu należności 1 197 557,91 -2 732 934,12 

        8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, -511 938,11 1 166 828,10 

        9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -57 190,16 -41 008,95 

       10. Inne korekty 0,00 -3 171,01 

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  (I±II) 2 156 017,41 765 726,14 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

    I. Wpływy 1 994 436,70 1 351 226,04 

       1. Zbycie wartości niemater. i prawnych orzaz rzeczowych aktywów trw. 367 271,94 277 568,85 

       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

       3. Zbycie aktywów finansowych, w tym: 1 627 164,76 1 073 657,19 

          a) w jednostkach powiązanych 909 155,84 1 049 931,51 

          b) w pozostałych jednostkach 718 008,92 23 725,68 

             zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

             dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

             spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 627 452,06 0,00 

             Odsetki 90 556,86 23 725,68 

             inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 

        4. Inne wpływy inwestycyjne  0,00  0,00 

    II. Wydatki 2 075 846,42 1 516 546,02 

       1. Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trw. 1 799 690,42 446 546,02 

       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

       3. Na aktywa finansowe, w tym: 276 156,00 1 070 000,00 

          a) w jednostkach powiązanych 276 156,00 70 000,00 

          b) w pozostałych jednostkach 0,00 1 000 000,00 

             nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

            udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 1 000 000,00 

        4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 

    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (I-II) -81 409,72 -165 319,98 
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C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 

    I. Wpływy 469 260,00 0,00 

       1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych      

            instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 

       2. Kredyty i pożyczki 469 260,00 0,00 

       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

       4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 

    II. Wydatki 1 206 163,17 1 061 487,94 

        1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 

        2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 200 000,00 1 000 000,00 

        3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 

        4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

        5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

        6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 

        7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 56 225,37 

        8. Odsetki  6 163,17 5 262,57 

        9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  (I-II) -736 903,17 -1 061 487,94 

      

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM  (A.III±B.III±C.III) 1 337 704,52 -461 081,78 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘZNYCH 1 336 275,56 -461 129,85 

w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 428,96 -48,07 

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 2 097 150,33 2 558 280,18 

G. ŚRODKI PIENIEŻNE NA KONIEC OKRESU  (F±D) 3 434 854,85 2 097 198,40 

w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania 251 704,06 40 282,01 
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Część 1 

2. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
inwestycji długoterminowych.  

Środki trwałe 

w złotych 

Treść 
Stan na 

01.01.2011 
 

Wzrost 
wartości z 
tyt. innego 
niż zakup, 
budowa, 

ulepszenie 

Zmniejszenie wartości z tyt. 

Umorzenie 
środków 

trwałych w 
2011 r. –

odpis roczny 

Stan na 
31.12.2011 

 

Zwiększenie wartości 
z tyt. nabycia 

Likwi 
dacji 

Sprzedaży 

innego 
niż 

wym. 
w rubr. 

4-5 

nowych 
składników 

majątku, 
leasingu fin., 
ulepszenia 

istniejących 

zakupu 
używanych 
składników 

majątku 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ogółem 
Umorzenie 

3.750.264,09 
1.471.360,34 

 520,00 
520,00 

528.794,09 
475.282,22 

 
 

 
404.716,05 

3.548.904,70 
1.400.274,17 

53.564,84 274.389,86 

Grunty gr 0  
Umorzenie 

122.768,10 
4.546,92 

    
 

4.546,92 
122.768,10 

9.093,84 
  

Budynki i 
lok. gr 1-2 
Umorzenie 

 
1.588.868,25 

58.846,92 
    

 
 

58.846,92 

 
1.588.868,25 

117.693,84 
  

Maszyny i 
urz.tech.gr 
3-6 
umorzenie 

 
469.267,03 
419.856,06 

 
 

 
520,00 
520,00 

 
1.337,23 
1.337,23 

 
 

 
 

22.621,60 

 
486.106,57 
440.620,43 

 
18.387,83 

 
308,94 

Śr. transp. 
gr. 7 
umorzenie 

1.492.373,55 
922.551,36 

 
 
 

 
 

527.456,86 
473.944,99 

 
 

 
315.833,93 

1.274.174,62 
764.440,30 

35.177,01 274.080,92 

Pozostałe 
śr. trw.  
gr. 8-9 
umorzenie 

 
76.987,16 
65.559,08 

  
 
 

   
 

2.866,68 

 
76.987,16 
68.425,76 

 
 
 

 
 
 

 

Środki trwałe w budowie 

Razem 
Grunty 
Budynki i lok. 
Środki 
transportu  

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

   165.029,26 
 
 

165.029,26 

 1.468.094,00 
       

138.282,16 
1.329.811,84 

0,00 

165.029,26 
 
 

165.029,26 

1.468.094,00 
   138.282,16 
1.329.811,84 

Wartości niematerialne i prawne 

WNiP 
Umorzenie 

83.042,27 
82.884,35 

 
3.810,00 
3.810,00 

  3.799,64 

82.873,99 
82.873,99 

3.495,00 146,72 

Inwestycje długoterminowe 

 
Udziały lub akcje 
Udzielone 
pożyczki 

 
70.000,00 

0,00 

  
 
 

   
 

 
81.616,00 
61.433,42 

 
11.616,00 
61.433,42 

 
 

 

3. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. 
Prawo wieczystego użytkowania gruntu nabyte w 2009 r. o powierzchni 140 m

2  

i wartości początkowej …………………………………………………………… 122.768,10 zł 
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Prawo wieczystego użytkowania gruntu nabyte w 2011 r. o powierzchni 236 m
2  

i wartości określonej dla środka trwałego w budowie …………………………… 138.282,16 zł 

4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu operacyjnego. 
 Grupa 3-6 Urządzenia techniczne i maszyny …….………………………………………… 24.039,00 zł  

5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 
własności budynków i budowli. 
Opłaty wniesione w roku sprawozdawczym: 
 - podatek od nieruchomości ………………………………………………………………… 5.539,00 zł  
 - opłata za użytkowanie wieczyste …………………………………………………………. 2.692,20 zł 
Zwiększenia i zmniejszenia opłat w ciągu roku sprawozdawczego nie wystąpiły. 
Zwiększenia ze skutkiem na następny rok obrotowy: 
 - z tyt. podatku od nieruchomości o ………………………………………………………... 5.260,00 zł 
 - z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste o …………………………………………………. 1.512,76 zł  
Na koniec roku zobowiązania nie występują. 

6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych 
akcji, w tym uprzywilejowanych.  

Struktura kapitału własnego  
Stan na dzień 31.12.2011  

Struktura kapitału własnego 
Stan na dzień 01.01.2011 

Kapitał zakładowy 100.000,00 zł Kapitał zakładowy 100.000,00 zł 

Liczba Akcji imiennych serii A 515.000 Liczba udziałów 6 

Liczba Akcji zwykłych na okaziciela serii B 
485.000  

Wartość udziału 1 
Właściciel – Lucjan Gałecki 

51.500,00 zł 

Wartość nominalna 1 akcji serii A 
0,10 zł 

Wartość udziału 2 
Właściciel – Dariusz Gil 

17.400,00 zł 

Wartość nominalna 1 akcji serii B 
0,10 zł 

Wartość udziału 3 
Właściciel – Jerzy Kamecki 

12.400,00 zł 

Właściciele akcji imiennych serii A – 
całość Lucjan Gałecki 

 
Wartość udziału 4 
Właściciel – Marek Przybylski 

12.400,00 zł 

 
 

Wartość udziału 5 
Właściciel – Henryk Cukier 

5.000,00 zł 

 
 

Wartość udziału 6 
Właściciel – Marian Wynimko 

1.300,00 zł 

W roku 2011 wartość kapitału zakładowego nie uległa zmianie, natomiast w związku ze zmianą formy prawnej 
Spółki z dniem 6 września 2011, nastąpiły zmiany struktury kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy 
utworzonej Spółki Akcyjnej został w całości pokryty kapitałem zakładowym przekształconej Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

Kapitał zakładowy stanowi w 100 % własność krajowych osób fizycznych na początek i koniec okresu 
sprawozdawczego. Akcje uprzywilejowane nie występują. 

7. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych 
i rezerwowych (o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym). 

 Nie dotyczy z uwagi na sporządzanie zestawienia zmian w kapitale własnym.  

8. Propozycje podziału zysku za 2011 rok.  

Zysk netto 1.568.892,36 zł 

 podział: 

 dywidendy wspólników 0,00 zł 

 kapitał rezerwowy 1.321.860,23 zł 

 kapitał zapasowy - 8% obligatoryjne 125.511,39 zł 
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 ZFŚS 50.000,00 zł 

 pokrycie straty z lat ub. na utworz. rezerwy na niewyk. urlopy i odprawy 71.520,74 zł 
9. Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 

rozwiązaniu i stanie końcowym. 

Wykazana w księgach na początek roku 2011 rezerwa w wys. 44.010,00 zł dotyczyła podatku odroczonego 
i została zrealizowana w wys. 18.852,00 zł.  

Na dzień 31 grudnia 2011 r. utworzono nową rezerwę z tytułu: 

 odroczonego podatku w wys. 39.531,00zł, w tym: 
  12.522,00 zł – dotyczy należności z tyt. naliczonych i niezapłaconych odsetek, 
  840,00 zł – dotyczy niezrealizowanych różnic kursowych, 

 26.169,00 zł – dotyczy należności z tyt. umów leasingu, 

 rezerw na świadczenia emerytalne i podobne w wys. 180.532,67 zł, w tym: 
 174.392,59 zł – dotyczy niewykorzystanych urlopów, 
  6.140,08 zł – dotyczy odpraw emerytalnych. 

Na koniec 2011 roku saldo rezerw wynosi 245.221,67zł, w tym z tytułu: 

 odroczonego podatku dochodowego 64.689,00 zł 

 świadczeń emerytalnych i podobnych 180.532,67 zł. 

10. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. 

Na początek roku sprawozdawczego nie występowały odpisy aktualizujące należności.  
W roku sprawozdawczym utworzono jeden odpis aktualizujący w wys. 67.354,86 zł na należność dochodzoną 
na drodze sądowej. W związku z zawartą ugodą sądową odpis został w całości rozwiązany. Na dzień bilansowy 
odpisy aktualizujące wartość należności nie występują. 

11. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 
przewidywanym umową okresie spłaty: 

a/ do 1 roku, 
13.790,00 zł 

b/ powyżej 1 roku do 3 lat 
 13.790,00 zł 
c/ powyżej 3 lat do 5 lat, 
 nie występują 
d/ powyżej 5 lat 

 nie występują. 

12. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne na dzień bilansowy wynoszą: 
długoterminowe 90.866,01 zł, z tego:  
 - aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego ........................................ 89.133,00 zł 
 - koncesje, licencje, prawa ochronne, certyfikaty, oprogramowanie ................ 1.005,07 zł 
 - czynsz dzierżawny opłacony z góry ................................................................ 664,00 zł 
 - pozostałe .......................................................................................................... 63,94 zł  
 krótkoterminowe 85.098,62 zł, w tym: 
 - polisy ubezpieczeniowe ................................................................................ 50.865,64 zł 
 - nadwyżka kosztów wytworzenia niezakończonej    
   usługi długoterminowej .................................................................................. 25.880,70 zł 
 - abonamenty .................................................................................................... 4.696,80 zł 
- koncesje, licencje, prawa ochronne, certyfikaty, oprogramowanie ................. 2.192,48 zł 
- czynsz dzierżawny opłacony z góry ................................................................ 1.328,00 zł 
 - pozostałe ......................................................................................................... 135,00 zł 
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne na dzień bilansowy: 
długoterminowe - nie występują 
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krótkoterminowe - 1.363,24 zł, w tym: 
 - odsetki należne dotyczące przyszłych okresów ............................................... 1.363,24 zł. 

13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) 
    kwota zabezpieczenia 
Rodzaj zobowiązań, ustanowionych do:   na aktywach: 
1) blokada na rach.bank.- umowa nr BDF 10/78055/2001 z dn. 10.10.2001 ... 14.000,00 zł 
2) blokada na rach.bank.- umowa nr BDF 10/78055/2001 z dn. 10.10.2001 ... 31.000,00 zł 
3) kaucja do umowy kredytu nr CRD 36177/11 .............................................. 200.000,00 zł 
4) kaucja-umowa 073623 z dn. 3 marca 2000 (butle na wodę) ........................ 242,00 zł 
5) wadium ......................................................................................................... 10.000,00 zł 
6) zabezp. Należyt. Wyk.- umowa KGHM-HG-U-0477-2010 z dn. 24.06.2010 ............... 585,60 zł 
7) zabezp. Należyt. Wyk.- umowa KGHM-KR-U-0290-2010 z dn. 14.07.2010 .................... 600,24 zł 
8) zabezp. Należyt. Wyk.- umowa KGHM-HG-U-0698-2011 z dn. 09.09.2011 ................... 23.488,08 zł 
9) zabezp. Należyt. Wyk.- umowa KGHM-HG-U-0698-2011 z dn. 09.09.2011 ................... 10.066,32 zł 
10) zabezp. Należyt. Wyk.- umowa UMCS nr PN/10-2011/DZP/Z3 z dn. 29.12.2011 ....... 1.468,62 zł 
 
Blokady środków pieniężnych wynoszą razem ............................................... 291.450,86 zł 

14. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia,  
także wekslowe: 
1)  gwarancja usunięcia wad i usterek nr 06GJ09/10/00095 do umowy  
 3/Techmadex/2010 z dn. 30.04.2010, termin obowiązywania 2013.08.12 
 jeden weksel in blanco ...................................................................................  8.418,00 zł 
2)  umowa ramowa GG09/0348 z dnia 04.07.2011 o linię gwarancyjną  
 na gwarancje kontraktowe, pięć weksli in blanco na sumę wekslową  
 max. Łącznie ........................................................................................... 1.000.000,00 zł 
3)  umowa zlecenia UO/GKR/79/2011-091 z dnia 12.08.2011 o okresowe 
 udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych, trzy weksle  
 in blanco na sumę wekslową max. Łącznie ............................................ 2.000.000,00 zł 

Część 2 

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, export) przychodów netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów. 
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskano  
przychody z poniższych rodzajów działalności w łącznej wys. ........................... 14.555.482,42 zł 
w tym: 
– działalność handlowa .......................................................................................... 5.122.191,44 zł 
– działalność usługowa .......................................................................................... 9.433.290,98 zł 
Zarówno działalność handlowa jak i usługowa realizowana jest na terenie całego kraju. 
 W działalności handlowej największe przychody Spółka osiągnęła ze: 
- sprzedaży hurtowej pozostałych maszyn i urządzeń ............................................ 4.037.336,96 zł 
- sprzedaży hurtowej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania .... 1.036.073,99 zł 
- sprzedaży hurtowej i detalicznej samochodów i furgonetek ................................ 48.780,49 zł 
 
W działalności usługowej osiągnięto przychody ze sprzedaży usług: 
- instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia w zakresie automatyki  
 przemysłowej oraz napraw i konserwacji urządzeń automatyki przemysłowej .. 6.018.941,56 zł 
 - naprawy i konserwacji maszyn ........................................................................... 2.540.086,93 zł 
 - pozostałych badań i analiz technicznych ............................................................. 517.382,70 zł 
 - wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek ..............................106.512,66 zł 
  w tym usługi leasingu operacyjnego (wynajem na czas określony) .... 37.896,78 zł  
 - leasingu finansowego łącznie z usługami dodatkowymi  89.934,25 zł 
  w tym odsetki ...................................................................................... 22.222,39 zł 
 - działalności w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ........... 87.460,88 zł 
 - działalności związanej z oprogramowaniem .........................................................69.495,00 zł 
 - naprawy i konserwacji metalowych wyrobów gotowych ...................................... 1.500,00 zł 
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 - naprawa i konserwacji urządzeń elektrycznych ..................................................... 1.235,00 zł 
 - działalności w zakresie pozostałej telekomunikacji................................................ 742,00 zł 

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych. 

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy. 

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 
przewidzianej do zaniechania w roku następnym. 

Zdarzenia takie w roku sprawozdawczym nie wystąpiły i na dzień bilansowy nie są przewidywane. 

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 
prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto. 

Lp. Treść 
Wartość 

w roku obr. 

1 Wynik finansowy brutto 1 963 184,36 

2 Dochody wyłączone z opodatkowania (-) 0,00 

3 Przychody księgowe niewliczane do podstawy opodatkowania (-) 0,00 

4 Przychody księgowe przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego (-): -65 902,13 

  w tym:   

  Naliczone odsetki od pożyczek -64 273,49 

  Naliczone odsetki od należności -1 628,64 

5 Przychody podatkowe nieujęte w księgach (+): 0,00 

6 Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy, ale nieujęte w wyniku br. (+) 126 512,57 

  Przychody z umów leasingu podatkowo operacyjnego 59 332,82 

  
Otrzymane w br. odsetki naliczone i zaewidencjonowane w ub. latach jako przych. bilans., na które 
była utworzona rezerwa odroczonego podatku dochodowego 

67 179,75 

7 Koszty księgowe trwale niestanowiące kosztu uzyskania przychodów (+): 124 689,11 

  w tym:   

  Koszty ubezpieczenia samochodów osobowych o wartości przewyższającej 20 tys. EUR 2 083,53 

  Koszty amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntów 4 546,92 

  Koszty amortyzacji samochodów osobowych o wartości początkowej przewyższającej 20 tys. EUR  14 817,61 

  
Koszty najmu samochodów osobowych w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia 
liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu 

24 613,67 

  Koszty podwyższenia kapitału 647,00 

  Koszty reprezentacji 1 497,31 

  Obciążenia z tyt. kar umownych 30 316,35 

  Podatek na PFRON  27 919,00 

  Koszty działalności socjalnej, obciążające działalność bieżącą 325,00 

  Różnice kursowe dot. VAT 5 272,72 

  Darowizny (+) 12 650,00 

8 Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+) 96 864,89 

     w tym:   

  Różnice kursowe przeszacowania walut na dzień bilansowy 1 428,96 

  Koszty niewypłaconych wynagrodzeń wg listy płac 136/XII/2011 3 200,00 

 Koszty utworzenia BRMK - rezerwy na niewykorzystane urlopy 91 765,75 

 Koszty utworzenia BRMK - rezerwy na odprawy emerytalne  470,18 
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9 Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, ale nieujęte w wyniku br. (-) -87 434,53 

  Koszty amortyzacji podatkowej - po leasingu 44342007 -35 942,25 

  Koszty amortyzacji podatkowej samochodów oddanych w leasing podatkowo operacyjny -50 417,45 

  
Zrealizowane różnice kursowe zaewidencjonowane w ub. latach jako bilansowe, na które był 
utworzony aktyw lub rezerwa  

-31,81 

  Wypłacone pracownikom koszty podróży służbowych -92,00 

  
Zapłata składek z tyt. ubezpieczeń społecznych, FP, FGŚP finansowanych przez płatnika, dotyczących 
listy płac 129/XII/2010 

-951,02 

10 Darowizny uznane podatkowo (-) -12 650,00 

11 Część straty podatkowej lat ubiegłych (-) 0,00 

12 
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zaokrąglona do pełnych zł, 
pomniejszona o dochody wolne i odliczenia  

2 145 264,00 

13 Podatek dochodowy 2011, stanowiący 19 % podstawy 407 600,00 

14 Podatek dochodowy odroczony, wg skali 19% -13 308,00 

15 ZYSK NETTO 1 568 892,36 

 

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane 
o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych. 

Nie dotyczy. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe 
od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania. 

Spółka nie prowadzi budowy środków trwałych własnymi siłami. 

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; 
odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska. 

Rzeczowe aktywa trwałe poniesione w roku obr.  planowane 
Nakłady na wartości niematerialne i prawne ……………………………… 3.641,72 zł 5.000,00 zł 
Nakłady na środki trwałe 
 - grupa 0 Grunty i prawo wieczystego użytk. ……………………… 0,00 zł 0,00 zł  
 - grupa 1-2 Budynki i budowle ........................................................... 0,00 zł 100.000,00 zł 
 - grupa 3-6 Urządzenia techniczne i maszyny .................................... 18.696,77 zł 20.000,00 zł  
 - grupa 7 Środki transportu ............................................................. 309.257,93 zł 200.000,00 zł 
 - grupa 8 Inne środki trwałe ............................................................ 0,00 zł 20.000,00 zł  
Nakłady na środki trwałe w budowie, niezakończone na dzień bilansowy. 
 - grupa 0 Grunty i prawo wieczystego użytk................................. 138.282,16 zł 
 - grupa 1-2 Budynki i budowle . .................................................... 1.329.811,84 zł 
Należności długoterminowe 
Nakłady na środki transportu oddane w leasing finansowy …………… 165.029,26 zł 120.000,00 zł 
Inwestycje w nieruchomości i prawa 
Nie poniesiono nakładów na niefinansowe inwestycje długoterminowe. 
Nakłady na ochronę środowiska nie wystąpiły. 

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe. 

W 2011 r. w Spółce nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne. 

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. 

Podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych nie wystąpił. 

Część 2a  
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Kursy przyjęte dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych: 

średni kurs NBP, Tabela 252/A/NBP/2011 z dnia 30.12.2011 EUR=4,4168 zł, USD=3,4174 zł. 

Część 3  

 Objaśnienia korekt do rachunku przepływów pieniężnych. 

     II. Korekty   

        2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1 428,96 

            - różnice kursowe wyceny środków pieniężnych w kasie i banku na dzień bilansowy,  
                wynikowo koszty (+), przychody (-) 

 - 1 302,90 

            - różnice kursowe wyceny należności w EUR na dzień bilansowy,  
              wynikowo koszty (+), przychody (-) 

 -558,15 

            - różnice kursowe wyceny kredytu w EUR na dzień bilansowy,  
               wynikowo koszty (+), przychody (-) 
 

-5 227,50 
+3 053,79 

        3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -81 598,69 

            - odsetki zarachowane i otrzymane w br. dotyczące dział. inwestycyjnej  -5 479,45 

            - odsetki zarachowane i otrzymane w br. dotyczące dział. inwestycyjnej                             -18 008,92 

            - odsetki zarachowane i nieotrzymane w br..dotycz. dział. Inwestyc. -54 204,45 

            - odsetki zarachowane i nieotrzymane w br. dotycz. dział. Inwestyc. w jedn. powiąz.  -8 635,62 

            - odsetki zarachowane i nieotrzymane w br. dotycz. dział. Inwestyc. w jedn. powiąz.  -1 433,42 

            - odsetki i prowizje od kredytów wypłacone dotyczące dział. finansowej 6 163,17 

        4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -143 311,87 

            - zysk(-) strata(+)ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -130 616,63 

                          wyłączenia z korekt:  

koszty VAT z tyt. sprzedaży samoch przed upł 5 lat, wliczone do kosztu wł., char.pienięż. -4 217,22 

koszty polis za okres po sprzedaży samoch, wliczone do kosztu wł., char.pienięż. -11 935,13 

przychody ze zwrotu polis z tyt. sprzedaży samoch, wliczone do przychodu ze sprzedaży, char.pienięż. 8 917,11 

            - zysk(-) strata(+)ze zbycia inwestycji -5 460,00 

            - odpisy korygujące wartość składn. aktywów trw. 67 354,86 

            - rozwiązanie odpisów korygujących wartość składn. aktywów trw. -67 354,86 

        5. Zmiana stanu rezerw, wzrost(+), zmniejszenie (-) 112 914,93 

              B I na BO 44 010,00 

              B I na BZ 245 221,67 

                     wyłączenia:   

- rezerwy odniesione na stratę z lat ub. BO 0,00 

- rezerwy odniesione na stratę z lat ub. BZ -88 296,74 

        7. Zmiana stanu należności, wzrost(-), zmniejszenie (+) 1 197 557,91 

             - należności A III i B II na BO  5 567 858,67 

             - należności A III i B II na BZ 3 345 236,72 

                     wyłączenia:  

należności dotyczące dział. inwestyc. BO bez VAT, w tym: -1 229 480,43 

należności krótkoterm. za sprzedane środki trwałe -115 849,18 

należności długoterminowe za sprzedane środki trwałe -264 475,41 

należności krótkoterm. za sprzedane udziały -849 155,84 

należności dotyczące dział. inwestyc. BZ bez VAT, w tym: -204 416,39 

należności krótkoterm. za sprzedane środki trwałe -973,77 

należności  długoterminowe za sprzedane środki trwałe -203 442,62 

        8. Zmiana stanu zobowiazań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i    
            kredytów,  wzrost(+), zmniejszenie (-) 

-511 938,11 

              B III BO 1 555 906,21 

              B III BZ 1 521 438,10 

                     wyłączenia:   
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  - kredyty i pożyczki BO 0,00 

  - kredyty i pożyczki BZ -455 470,00 

- fundusz socjalny odpis z zysku -22 000,00 

        9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych, wzrost(-), zmniejszenie (+) -57 190,16 

           czynne A V + B IV na BO – bierne B IV na BO 100 635,23 

           czynne A V + B IV na BO – bierne B IV na BZ 174 601,39 

                     wyłączenia:   

 - podatek odroczony odniesiony na stratę z lat ub. BO 0,00 

 - podatek odroczony odniesiony na stratę z lat ub. BZ -16 776,00 

 
Część 4 

1. Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie 
niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 

W dniu 28.12.2011 została zawarta umowa udzielenia pożyczki jednostce podporządkowanej BioGP Energia Sp. 
z o.o. na kwotę 80 tys. zł. Przelew został wykonany 03.01.2012 r. 

2. Istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze 
stronami powiązanymi. 

Sytuacje takie w roku sprawozdawczym nie wystąpiły. 

3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe: 

Wyszczególnienie 2011 

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty  30,48 

w tym  
pracownicy zarządzający i kierownicy 
pracownicy administracji biurowej 
pracownicy działalności usługowej (inżynierowie, programiści, specjaliści) 
pracownicy działalności usługowej (technicy, konserwatorzy, mechanicy, elektrycy) 
pracownicy działalności handlowej (handlowcy) 
pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych 

 
4,86 
5,66 
6,83 

10,25 
1,25 
1,63 

4. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w 
skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno): 

Organy zarządcze i nadzorcze Spółki 

Wynagrodzenia w 2011  obciążające 

koszty zysk 

Wynagrodzenia Zarządu 
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej 

 84.000,00 zł 
 36.800,00 zł 

 0,00 zł 
 0,00 zł 

5. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem 
warunków oprocentowania i terminów spłaty. 

Zdarzenia takie w Spółce nie występują. 

6. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, 
wypłaconym lub należnym za rok obrotowy. 

Wynagrodzenie netto za obowiązkowe badanie rocznego Sprawozdania finansowego ....... 9.000,00 zł 
Wynagrodzenie netto za inne usługi poświadczające ………………………………............  19.500,00 zł 

Część 5 
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1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym 
roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty. 

Spółka rozpoczęła w bieżącym roku obrotowym tworzenie rezerw na koszty wynagrodzeń urlopowych z tytułu 
niewykorzystanych urlopów oraz na odprawy emerytalne, których w ubiegłych latach nie tworzyła. 
Koszty niewykorzystanych urlopów za 2011 r. odniesione na wynik roku obr. 91.765,75 zł 
Koszty niewykorzystanych urlopów za lata ub. odniesione na stratę z lat ub.  82.626,84 zł 
Koszty odpraw emerytalnych za 2011 r. odniesione na wynik roku obr.   470,18 zł 
Koszty odpraw emerytalnych za lata ub. odniesione na stratę z lat ub. 5.669,90 zł 
Aktywo z tyt. podatku odroczonego utworzonego na ww. świadczenia  
- zwiększające wynik roku obr.       17.525,00 zł 
- zmniejszające stratę z lat ub.        16.776,00 zł 

Dane porównawcze dla pozycji Bilansu i Rachunku zysków i strat roku 2010 
 

  AKTYWA           

Poz. Nazwa pozycji 
2010 wersja przed 

korektą 
Suma korekt 

2010 wersja po 
korekcie 

A   Aktywa trwałe 2 846 824,53 32 378,00   2 879 202,53   

  I Wartości niematerialne i prawne 157,92 0,00   157,92   

    1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00   0,00   

    2 Wartość firmy 0,00   0,00   

    3 Inne wartości niematerialne i prawne 157,92   157,92   

    4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00   0,00   

  II Rzeczowe aktywa trwałe 2 278 903,75 0,00   2 278 903,75   

    1 Środki trwałe 2 278 903,75     2 278 903,75   

      a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 118 221,18     118 221,18   

      b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 530 021,33     1 530 021,33   

      c) urządzenia techniczne i maszyny 49 410,97     49 410,97   

      d) środki transportu 569 822,19     569 822,19   

      e) inne środki trwałe 11 428,08     11 428,08   

    2 Środki trwałe w budowie 0,00     0,00   

    3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00     0,00   

  III Należności długoterminowe 456 262,06   0,00   456 262,06   

    1 Od jednostek powiązanych 0,00     0,00   

    2 Od pozostałych jednostek 456 262,06     456 262,06   

  IV Inwestycje długoterminowe 70 000,00   0,00   70 000,00   

    1 Nieruchomości 0,00     0,00   

    2 Wartości niematerialne i prawne 0,00     0,00   

    3 Długoterminowe aktywa finansowe 70 000,00     70 000,00   

      a) w jednostkach powiązanych 70 000,00     70 000,00   

        - udziały lub akcje 70 000,00     70 000,00   

        - inne papiery wartościowe 0,00     0,00   

        - udzielone pożyczki 0,00     0,00   

        - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00     0,00   

      b) w pozostałych jednostkach 0,00     0,00   

        - udziały lub akcje 0,00     0,00   

        - inne papiery wartościowe 0,00     0,00   

        - udzielone pożyczki 0,00     0,00   

        - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00     0,00   

    4 Inne inwestycje długoterminowe 0,00     0,00   
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  V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41 500,80   32 378,00   73 878,80   

    1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 38 370,00   32 378,00   70 748,00   

    2 Inne rozliczenia międzyokresowe 3 130,80     3 130,80   

B   Aktywa obrotowe 8 472 492,44   0,00   8 472 492,44   

  I Zapasy   137 414,41   0,00   137 414,41   

    1 Materiały 71 461,29     71 461,29   

    2 Półprodukty i produkcja w toku 4 558,28     4 558,28   

    3 Produkty gotowe 0,00     0,00   

    4 Towary   23 319,84     23 319,84   

    5 Zaliczki na dostawy 38 075,00     38 075,00   

  II Należności krótkoterminowe 5 111 596,61   0,00   5 111 596,61   

    1 Należności od jednostek powiązanych 1 597,98     1 597,98   

      a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 1 597,98     1 597,98   

        - do 12 miesięcy 1 597,98     1 597,98   

        - powyżej 12 miesięcy 0,00     0,00   

      b) inne 0,00     0,00   

    2 Należności od pozostałych jednostek 5 109 998,63     5 109 998,63   

      a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 3 996 743,51     3 996 743,51   

        - do 12 miesięcy 3 996 743,51     3 996 743,51   

        - powyżej 12 miesięcy 0,00     0,00   

      b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. 22 719,19     22 719,19   

      c) inne 1 090 535,93     1 090 535,93   

      d) dochodzone na drodze sądowej 0,00     0,00   

  III Inwestycje krótkoterminowe 3 164 218,82   0,00   3 164 218,82   

    1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 164 218,82     3 164 218,82   

      a) w jednostkach powiązanych 0,00     0,00   

        - udziały lub akcje 0,00     0,00   

        - inne papiery wartościowe 0,00     0,00   

        - udzielone pożyczki 0,00     0,00   

        - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00     0,00   

      b) w pozostałych jednostkach 1 067 068,49     1 067 068,49   

        - udziały lub akcje 0,00     0,00   

        - inne papiery wartościowe 0,00     0,00   

        - udzielone pożyczki 1 067 068,49     1 067 068,49   

        - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00     0,00   

      c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 097 150,33     2 097 150,33   

        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 097 150,33     2 097 150,33   

        - inne środki pieniężne 0,00     0,00   

        - inne aktywa pieniężne 0,00     0,00   

    2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00     0,00   

  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 59 262,60   0,00   59 262,60   

                  

    SUMA     11 319 316,97   32 378,00   11 351 694,97   

 

    
PASYWA         

Poz. Nazwa pozycji 
2010 wersja przed 

korektą 
Suma korekt 

2010 wersja po 
korekcie 

A Kapitał (fundusz) własny 9 719 272,59   -138 034,28   9 581 238,31   

  I Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00     100 000,00   

  II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00     0,00   
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  III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00     0,00   

  IV Kapitał (fundusz) zapasowy 2 082 930,51     2 082 930,51   

  V Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny 0,00     0,00   

  VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 4 891 587,27     4 891 587,27   

  VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00   -72 052,24   -72 052,24   

  VIII Zysk (strata) netto 2 644 754,81   -65 982,04   2 578 772,77   

  IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr. (wielkość ujemna) 0,00     0,00   

                  

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 600 044,38   170 412,28   1 770 456,66   

  I Rezerwy na zobowiązania 44 010,00   170 412,28   214 422,28   

    1   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 44 010,00     44 010,00   

    2   Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00   170 412,28   170 412,28   

        - długoterminowa 0,00   5 669,90   5 669,90   

        - krótkoterminowa 0,00   164 742,38   164 742,38   

    3   Pozostałe rezerwy 0,00     0,00   

        - długoterminowe 0,00     0,00   

        - krótkoterminowe 0,00     0,00   

  II Zobowiązania długoterminowe 0,00   0,00   0,00   

    1 Wobec jednostek powiązanych 0,00     0,00   

    2 Wobec pozostałych jednostek 0,00     0,00   

      a) kredyty i pożyczki 0,00     0,00   

      b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00     0,00   

      c) inne zobowiązania finansowe 0,00     0,00   

      d) inne  0,00     0,00   

  III Zobowiązania krótkoterminowe 1 555 906,21   0,00   1 555 906,21   

    1 Wobec jednostek powiązanych 0,00     0,00   

      a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00     0,00   

        - do 12 miesięcy 0,00     0,00   

        - powyżej 12 miesięcy 0,00     0,00   

      b)  inne 0,00     0,00   

    2 Wobec pozostałych jednostek 1 527 525,28     1 527 525,28   

      a) kredyty i pożyczki 0,00     0,00   

      b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00     0,00   

      c) inne zobowiązania finansowe 0,00     0,00   

      d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 518 447,44     518 447,44   

        - do 12 miesięcy 518 447,44     518 447,44   

        - powyżej 12 miesięcy 0,00     0,00   

      e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00     0,00   

      f) zobowiązania wekslowe 0,00     0,00   

      g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 952 762,27     952 762,27   

      h) z tytułu wynagrodzeń 3 486,20     3 486,20   

      i) inne 52 829,37     52 829,37   

    3 Fundusze specjalne 28 380,93     28 380,93   

  IV Rozliczenia międzyokresowe 128,17   0,00   128,17   

    1 Ujemna wartość firmy 0,00     0,00   

    2 Inne rozliczenia międzyokresowe 128,17     128,17   

        - długoterminowe 0,00     0,00   

        - krótkoterminowe 128,17     128,17   

                  

    SUMA   11 319 316,97   32 378,00   11 351 694,97   
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    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)     

Poz. Nazwa pozycji 
2010 wersja 

przed korektą 
Suma korekt 

2010 wersja po 
korekcie 

           

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 15 411 612,75   -81 460,04   15 330 152,71   

  - od jednostek powiązanych 7 289,08     7 289,08   

    I Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 499 487,07     9 499 487,07   

      1 Przychody netto ze sprzedaży usług leasingu 2 038,77     2 038,77   

        a) przychody z tytułu leasingu finansowego 2 038,77     2 038,77   

    II Zmiana stanu produktów -73 752,71   -81 460,04   -155 212,75   

    III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 3 223,92     3 223,92   

    IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 982 654,47     5 982 654,47   

B Koszty działalności operacyjnej 13 076 717,41   0,00   13 076 717,41   

    I Amortyzacja 498 813,97     498 813,97   

    II Zużycie materiałów i energii 2 147 157,29     2 147 157,29   

    III Usługi obce 1 639 976,02     1 639 976,02   

    IV Podatki i opłaty, w tym: 69 771,10     69 771,10   

      - podatek akcyzowy 0,00     0,00   

    V Wynagrodzenia 2 385 143,62     2 385 143,62   

    VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 563 549,85     563 549,85   

    VII Pozostałe koszty rodzajowe 200 486,34     200 486,34   

    VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 571 819,22     5 571 819,22   

C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 2 334 895,34   -81 460,04   2 253 435,30   

D Pozostałe przychody operacyjne 178 413,69   0,00   178 413,69   

    I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 100 362,87     100 362,87   

    II Dotacje 0,00     0,00   

    III Inne przychody operacyjne 78 050,82     78 050,82   

E Pozostałe koszty operacyjne 110 027,08   0,00   110 027,08   

    I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00     0,00   

    II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00     0,00   

    III Inne koszty operacyjne 110 027,08     110 027,08   

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 2 403 281,95   -81 460,04   2 321 821,91   

G Przychody finansowe 899 113,01   0,00   899 113,01   

    I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00     0,00   

      - od jednostek powiązanych 0,00     0,00   

    II Odsetki, w tym: 186 567,68     186 567,68   

      - od jednostek powiązanych 14 547,95     14 547,95   

    III Zysk ze zbycia inwestycji 705 000,00     705 000,00   

    IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00     0,00   

    V Inne 7 545,33     7 545,33   

H Koszty finansowe 6 468,15   0,00   6 468,15   

    I Odsetki, w tym: 5 310,37     5 310,37   

      - dla jednostek powiązanych 0,00     0,00   

    II Strata ze zbycia inwestycji 0,00     0,00   

    III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00     0,00   

    IV Inne 1 157,78     1 157,78   

I Zysk (strata) z działalności gospodarczej  (F+G-H) 3 295 926,81   -81 460,04   3 214 466,77   

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych  (J.I-J.II) 0,00   0,00   0,00   

    I Zyski nadzwyczajne 0,00     0,00   

    II Straty nadzwyczajne 0,00     0,00   
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K Zysk (strata) brutto 3 295 926,81   -81 460,04   3 214 466,77   

L Podatek dochodowy 651 172,00   -15 478,00   635 694,00   

    I Część bieżąca 646 300,00     646 300,00   

    II Część odroczona 4 872,00   -15 478,00   -10 606,00   

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00   0,00   0,00   

N Zysk (strata) netto (K-L-M) 2 644 754,81   -65 982,04   2 578 772,77   

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych  
w sprawozdaniu finansowym. 

Skierowano pozew do sądu w dniu 3.01.2012 r. w postępowaniu nakazowym w sprawie nakazu zapłaty 
za sprzedany towar na nieuregulowaną kwotę 26.765,00 zł plus odsetki. Naliczone do dnia bilansowego odsetki 
wynoszą 1.178,32 zł. W dniu 16.02.2012 sąd wydał nakaz zapłaty na kwotę 26.943,73 zł plus odsetki do dnia 
zapłaty. Dłużnik deklaruje spłatę w ratach począwszy od kwietnia 2012 r. 
Z dniem 13 stycznia 2012 r. (wpis w KRS) podwyższony został kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego 
do wys. 106.500,00 zł. Planowane jest dalsze podwyższenie kapitału zakładowego o 15.000,00 zł. 

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod 
wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny 
wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną 
zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym. 

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły i są zgodne z zasadami 

rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.  

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 
poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.  

Informacje przedstawione są w punkcie powyżej. 

Część 6 

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. 

Informacje takie nie występują. 

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi. 

Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym ................................................................... 220.069,04 zł 
w tym: 

Umowa pożyczki z dn. 31.01.2011 termin spłaty 30.01.2012  
(spłacona w całości 31.01.2012) na kwotę ......................................................................150.000,00 zł 
Umowa pożyczki z dn. 08.09.2011 termin spłaty 31.12.2013  na kwotę .........................60.000,00 zł 
Odsetki od udzielonych pożyczek ....................................................................................10.069,04 zł 
Wynajem rzeczowych aktywów trwałych do jednostek powiązanych netto ......................71.543,13 zł 
w tym: 
Umowy wynajmu samochodów, czynsz ...........................................................................42.774,20 zł 
Usługi dodatkowe związane z wynajmem ........................................................................28.768,93 zł 
Leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych do jednostek powiązanych netto  
w tym: 
Umowy leasingu samochodów, opłaty leasingowe (rata+odsetki)……………………….34.425,09 zł 
Usługi dodatkowe związane z leasingiem ………………………………………….....  5.904,63 zł 

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba) w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale 
lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; informacje o procencie udziałów i stopniu 
udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy. 
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1. GP Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Pułaskiego 26C/2 
    - udziały w kapitale zakładowym ......................................................... (1400/4200)  33,33 % 
    - zysk netto w 2011 r. ........................................................................... 159.841,93 zł 
    - powoływanie przez TECHMADEX 2 z 3 członków Rady Nadzorczej  
2. BioGP Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Pułaskiego 26C/2 
    - udziały w kapitale zakładowym ........................................................... (264/800) 33,00 % 
    - zysk netto w 2011 r. .............................................................................  – 98.833,39 zł 
    - powoływanie przez TECHMADEX 2 z 4 członków Rady Nadzorczej,  
      w tym Przewodniczącego 

4.  Informacje uzasadniające odstąpienie od konsolidacji. 
a) podstawa prawna  
    spełnienie wymagań art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości o nieprzekroczeniu limitów 
b) nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym    
    szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji   
    nie dotyczy 
c) podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek  
    powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym: 

5. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
 na najwyższym i najniższym szczeblu grupy kapitałowej. 

Zdarzenia w roku sprawozdawczym nie wystąpiły. 

Część 7 

1. Informacje o połączeniu spółek. 

Zdarzenia w roku sprawozdawczym nie wystąpiły. 

Część 8  

1. Informacje o wystąpieniu niepewności co do możliwości kontynuowania działalności. 

Zdarzenia takie nie wystąpiły i na dzień bilansowy nie są znane i przewidywane. 

Część  9  

 2011 2010 2011 

Dane dodatkowe GP Energia Sp. z o.o. 
Bio GP Energia 

Sp. z o.o. 

 wartość przychodów netto ze 
 sprzedaży produktów towarów i 
 materiałów oraz przychodów 
 finansowych 

4 307 849,52 1 336 269,23 0,00 

 wynik finansowy netto  159 841,93 83 384,44 -98 833,39 

 kapitał podstawowy 210 000,00 210 000,00 40 000,00 

 należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00 

 udziały własne 0,00 0,00 0,00 

 kapitał zapasowy 83 384,44 0,00 0,00 

 kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 

 kapitał rezerwowy 0,00 0,00 0,00 

 odpisy z zysku netto w ciągu roku 0,00 0,00 0,00 

 wartość aktywów trwałych 461 502,38 232 429,32 1 599 221,00 

 przeciętne roczne zatrudnienie 14,13 4,67 0,50 
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1. W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 
ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje. 

Informacje takie nie są znane. 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej       Podpisy członków 
za prowadzenie ksiąg rachunkowych       Zarządu 
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 Opinia z badania Jednostkowego sprawozdania finansowego 6.3.1.
Emitenta za 2011 r. 
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6.4. Sprawozdania finansowe spółek zależnych za 2011 r. 

 Sprawozdanie finansowe GP Energia Sp. z o.o. za 2011 r. 6.4.1.

1. Bilans 

  AKTYWA (dane w zł) 31.12.2011 31.12.2010 

A AKTYWA TRWAŁE 461 502,38 232 429,32 

I. Wartości niematerialne i prawne 7 714,42 9 729,25 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   

2. Wartość firmy   

3. Inne wartości niematerialne i prawne 7 714,42 9 729,25 

4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych   

II. Rzeczowe aktywa trwałe 443 405,53 222 700,07 

1. Środki trwałe 426 146,16 222 700,07 

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   

c) urządzenie techniczne i maszyny 20 620,20  

d) środki transportu 369 910,64 218 884,24 

e) inne środki trwałe 35 615,32 3 815,83 

2. Środki trwałe w budowie 17 259,37  

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   

III. Należności długoterminowe 10 382,43 0,00 

1.     Od jednostek powiązanych   

2.     Od pozostałych jednostek 10 382,43  

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

1.    Nieruchomości   

2.    Wartości niematerialne i prawne   

3.    Długoterminowe aktywa finansowe   

a) w jednostkach powiązanych   

  - udziały lub akcje   

  - inne papiery wartościowe   

  - udzielone pożyczki    

  - inne długoterminowe aktywa finansowe   

b) w pozostałych jednostkach    

  - udziały lub akcje   

  - inne papiery wartościowe   

  - udzielone pożyczki    

  - inne długoterminowe aktywa finansowe   

4. Inne inwestycje długoterminowe   

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   

2. Inne rozliczenia międzyokresowe   

B. AKTYWA OBROTOWE 1 835 110,65 486 612,71 

I. Zapasy 126 452,11 2 901,07 

1. Materiały 13 025,40 2 081,40 

2. Półprodukty i produkty w toku 110 992,39  

3. Produkty gotowe   
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4. Towary 80,00  

5. Zaliczki na dostawy 2 354,32 819,67 

II. Należności krótkoterminowe 1 682 282,38 367 547,93 

1. Należności od jednostek powiązanych 1 476,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 476,00  

    - do 12 miesięcy 1 476,00  

    - powyżej 12 miesięcy   

b) inne   

2. Należności od pozostałych jednostek  1 680 806,38 367 547,93 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1 674 307,88  348 975,45 

    - do 12 miesięcy 1 597 506,13 348 975,45 

    - powyżej 12 miesięcy 76 801,75  

b) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń 4 117,76  

c) inne 2 380,74 18 572,48 

d) dochodzone na drodze sądowej   

III. Inwestycje krótkoterminowe 5 016,95 104 494,72 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 016,95 104 494,72 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

   - udziały lub akcje    

   - inne papiery wartościowe   

   - udzielone pożyczki   

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

b) w pozostałych jednostkach  0,00 0,00 

   - udziały lub akcje    

   - inne papiery wartościowe   

   - udzielone pożyczki   

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 016,95 104 494,72 

   - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 016,95 104 494,72 

   - inne środki pieniężne    

   - inne aktywa pieniężne    

2. Inne inwestycje krótkoterminowe    

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21 359,21 11 668,99 

  Aktywa razem 2 296 613,03 719 042,03 

  PASYWA 31.12.2011 31.12.2010 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ)WŁASNY 453 226,37 293 384,44 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 210 000,00 210 000,00 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)   

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)   

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 83 384,44  

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny   

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe   

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych   

VIII Zysk (strata) netto 159 841,93 83 384,44 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)   

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  1 843 386,66 425 657,59 

I. Rezerwy na zobowiązania 8 844,00 1 312,00 
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1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 844,00 1 312,00 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   

   - długoterminowa   

   - krótkoterminowa    

3. Pozostałe rezerwy   

   - długoterminowe   

   - krótkoterminowe    

II. Zobowiązania długoterminowe 167 654,81 127 683,69 

1. Wobec jednostek powiązanych 101 118,45  

2. Wobec pozostałych jednostek 66 536,36  

a) kredyty i pożyczki   

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

c) inne zobowiązania finansowe 66 536,36  

d) inne  127 683,69 

III. Zobowiązania krótkoterminowe  1 666 887,85 296 661,90 

1. Wobec jednostek powiązanych 244 879,83 23 472,52 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 26 184,71 23 472,52 

    - do 12 miesięcy 26 184,71 23 472,52 

    - powyżej 12 miesięcy   

b) inne 218 695,12  

2. Wobec pozostałych jednostek  1 422 008,02 273 189,38 

a) kredyty i pożyczki 206 286,62  

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

c) inne zobowiązania finansowe 96 085,12  

d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 860 107,94 127 289,04 

    - do 12 miesięcy 860 107,94 127 289,04 

    - powyżej 12 miesięcy   

e) zaliczki otrzymane na dostawy   

f) zobowiązania wekslowe   

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 242 337,34 80 896,88 

h) z tytułu wynagrodzeń   

i) inne 17 191,00 65 003,46 

3. Fundusze specjalne   

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

1. Ujemna wartość firmy   

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

   - długoterminowe   

   - krótkoterminowe    

  Pasywa razem 2 296 613,03 719 042,03 

2. Rachunek zysków i strat za okres 01.12.2011 - 31.12.2011 

  Dane w zł  Rok bieżący  Rok poprzedni 

A. 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 4 419 185,22 1 336 093,75 

   - od jednostek powiązanych 20 000,00 166 880,04 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  4 307 499,07 1 336 093,75 

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 349 719,18 887 633,25 
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   - jednostkom powiązanym 0,00 66 120,52 

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 349 719,18 887 633,25 

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   

C. Zysk/Strata brutto na sprzedaży (A-B) 957 779,89 448 460,50 

D. Koszty sprzedaży 41 678,84 21 545,50 

E. Koszty ogólne zarządu 668 297,02 312 351,76 

F. Zysk/Strata ze sprzedaży (C-D-E) 247 804,03 114 563,24 

G. Pozostałe przychody operacyjne 5 824,70 1 177,56 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

II. Dotacje   

III. Inne przychody operacyjne 5 824,70 1 177,56 

H. Pozostałe koszty operacyjne 1 987,59 0,38 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych    

III. Inne koszty operacyjne 1 987,59 0,38 

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(F+G-H) 251 641,14 115 740,42 

J. Przychody finansowe 350,45 175,48 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:    

          - od jednostek powiązanych   

II. Odsetki, w tym: 350,45 175,48 

          - od jednostek powiązanych   

III. Zysk ze zbycia inwestycji   

IV. Aktualizacja wartości inwestycji   

V. Inne   

K. Koszty finansowe 42 237,66 4 957,46 

I. Odsetki, w tym: 42 237,66 4 957,46 

          - dla jednostek powiązanych 16 443,65  

II. Strata ze zbycia inwestycji   

III. Aktualizacja wartości inwestycji   

IV. Inne   

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej(I+J-K) 209 753,93 110 958,44 

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II) 0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne    

II. Straty nadzwyczajne   

N. Zysk (strata) brutto (L+/-M) 209 753,93 110 958,44 

O. Podatek dochodowy od osób prawnych 49 912,00 27 574,00 

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   

R. Zysk (strata) netto (N-O-P) 159 841,93 83 384,44 

3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 

   Dane w zł 31.12.2011 31.12.2010 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 210 000,00 100 000,00 

 – zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

 – korekty błędów   

Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 210 000,00 100 000,00 

1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu 210 000,00 100 000,00 

1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 110 000,00 

a) zwiększenie – podwyższenie poprzez utworzenie nowych udziałów 0,00 110 000,00 

b) zmniejszenie (z tytułu)   

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 210 000,00 210 000,00 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 

2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu)   

b) zmniejszenie (z tytułu)   
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2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu …..)   

b) zmniejszenie (z tytułu …..)   

3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu 0,00 0,00 

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 0,00 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 83 384,44 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 83 384,44 0,00 

 – emisji akcji powyżej wartości nominalnej   

 – z podziału zysku  83 384,44 0,00 

 – z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)   

 – z przeszacowanie środków trwałych   

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

 – pokrycie straty   

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 83 384,44 0,00 

5. 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany 
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

 – korekty aktualizującej wartość   

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

 – zbycia środków trwałych   

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych  0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu)   

b) zmniejszenie (z tytułu)   

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 83 384,44 0,00 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 83 384,44 0,00 

 – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

 – korekty błędów   

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 83 384,44 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

 – podział zysku z lat ubiegłych 0,00  

b) zmniejszenie (z tytułu) 83 384,44 0,00 

 – przeniesienie na kapitał zapasowy 83 384,44  

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-) 0,00 0,00 

 – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

 – korekty błędów   

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

 – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)   

b) zmniejszenie (z tytułu) (+)   

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

8. Wynik netto 159 841,93 83 384,44 

a) zysk netto 159 841,93 83 384,44 

b) strata netto (-)   

c) odpisy z zysku(-)   

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 453 226,37 293 384,44 

III. 
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 453 226,37 293 384,44 
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5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.12.2011 – 31.12.2011 

                                           Dane w zł Rok bieżący Rok poprzedni 

A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

I. Zysk (strata) netto  159 841,93 83 384,44 

II. Korekty o pozycje: -340 493,66 -110 226,76 

1. Amortyzacja 138 448,16 33 963,82 

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 41 501,72 4 753,98 

4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej   

5. Zmiana stanu rezerw 7 532,00 1 312,00 

6. Zmiana stanu zapasów -123 551,04 -2 901,07 

7. Zmiana stanu należności -1 325 116,88 -367 547,93 

8. 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 930 038,50 231 861,43 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -9 690,22 -11 668,99 

10. Inne korekty   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -180 995,83 -26 842,32 

B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

I. Wpływy  344,10 175,48 

1. 
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych   

2. 
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne   

3. Z aktywów finansowych, w tym: 344,10 175,48 

 a) w jednostkach powiązanych   

 b) w pozostałych jednostkach 344,10 175,48 

 – zbycie aktywów finansowych   

 – dywidendy i udziały w zyskach   

 – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   

 – odsetki 344,10 175,48 

 – inne wpływy z aktywów finansowych   

II. Wydatki 129 809,68 41 000,40 

1. 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 129 809,68 41 000,40 

2. 
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne   

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 

 a) w jednostkach powiązanych   

 b) w pozostałych jednostkach   

 –nabycie aktywów finansowych   

 – udzielone pożyczki długoterminowe   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -129 465,58 -40 824,92 

C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej   

I. Wpływy  364 922,24 110 000,00 

1. 
Wpływy netto z wydania udziałów i in. instrumentów kapitał. 
oraz dopłat do kapitału  110 000,00 

2. Kredyty i pożyczki 364 922,24  

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   

4. Inne wpływy finansowe   

II. Wydatki 153 938,60 37 838,04 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych   

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   

3. 
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 
zysku   
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4. Spłaty kredytów i pożyczek   

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   

7. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 112 092,78 32 908,58 

8. Odsetki 41 845,82 4 929,46 

9. Inne wydatki finansowe   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 210 983,64 72 161,96 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -99 477,77 4 494,72 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -99 477,77 4 494,72 

  – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych     

F. Środki pieniężne na początek okresu 104 494,72 100 000,00 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym 5 016,95 104 494,72 

  – o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 
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 Sprawozdanie finansowe BioGP Energia Sp. z o.o. za 2011 r. 6.4.2.

1.Bilans 

  AKTYWA (dane w zł) 31.12.2011 20.04.2011 

A AKTYWA TRWAŁE 1 599 221,00 0,00 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   

2. Wartość firmy   

3. Inne wartości niematerialne i prawne   

4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych   

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 599 221,00 0,00 

1. Środki trwałe 342 881,39  

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   

c) urządzenie techniczne i maszyny   

d) środki transportu   

e) inne środki trwałe   

2. Środki trwałe w budowie 1 236 339,61  

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 20 000,00  

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

1.     Od jednostek powiązanych   

2.     Od pozostałych jednostek   

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

1.    Nieruchomości   

2.    Wartości niematerialne i prawne   

3.    Długoterminowe aktywa finansowe   

a) w jednostkach powiązanych   

  - udziały lub akcje   

  - inne papiery wartościowe   

  - udzielone pożyczki    

  - inne długoterminowe aktywa finansowe   

b) w pozostałych jednostkach    

  - udziały lub akcje   

  - inne papiery wartościowe   

  - udzielone pożyczki    

  - inne długoterminowe aktywa finansowe   

4. Inne inwestycje długoterminowe   

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   

2. Inne rozliczenia międzyokresowe   

B. AKTYWA OBROTOWE 32 013,89 40 000,00 

I. Zapasy  0,00 

1. Materiały   

2. Półprodukty i produkty w toku   

3. Produkty gotowe   

4. Towary   

5. Zaliczki na dostawy   

II. Należności krótkoterminowe 31 589,21 0,00 

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   

    - do 12 miesięcy   

    - powyżej 12 miesięcy   

b) inne   
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2. Należności od pozostałych jednostek  31 589,21 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9 840,00   

    - do 12 miesięcy 9 840,00  

    - powyżej 12 miesięcy   

b) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 21 749,21  

c) inne   

d) dochodzone na drodze sądowej   

III. Inwestycje krótkoterminowe 284,90 40 000,00 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 284,90 40 000,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

   - udziały lub akcje    

   - inne papiery wartościowe   

   - udzielone pożyczki   

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

b) w pozostałych jednostkach  0,00 0,00 

   - udziały lub akcje    

   - inne papiery wartościowe   

   - udzielone pożyczki   

   - inne krótkoterminowe aktywa  finansowe   

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 284,90 40 000,00 

   - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 284,90 40 000,00 

   - inne środki pieniężne    

   - inne aktywa pieniężne    

2. Inne inwestycje krótkoterminowe    

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 139,78 0,00 

  Aktywa razem 1 631 234,89 40 000,00 

    

  PASYWA 31.12.2011 20.04.2011 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ)WŁASNY -58 833,39 40 000,00 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 40 000,00 40 000,00 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)   

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)   

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy   

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny   

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe   

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych   

VIII Zysk (strata) netto -98 833,39  

IX. 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)   

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  1 690 068,28 0,00 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego   

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   

   - długoterminowa   

   - krótkoterminowa    

3. Pozostałe rezerwy   

   - długoterminowe   

   - krótkoterminowe    

II. Zobowiązania długoterminowe 112 336,43 0,00 

1. Wobec jednostek powiązanych 112 336,43  

2. Wobec pozostałych jednostek   

a) kredyty i pożyczki   

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   
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c) inne zobowiązania finansowe   

d) inne   

III. Zobowiązania krótkoterminowe  1 577 731,85 0,00 

1. Wobec jednostek powiązanych 5 951,00  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 951,00  

    - do 12 miesięcy 5 951,00  

    - powyżej 12 miesięcy   

b) inne   

2. Wobec pozostałych jednostek  1 571 780,85 0,00 

a) kredyty i pożyczki   

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

c) inne zobowiązania finansowe   

d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 8 643,20  

    - do 12 miesięcy 8 643,20  

    - powyżej 12 miesięcy   

e) zaliczki otrzymane na dostawy   

f) zobowiązania wekslowe   

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 8 306,77 0,00 

h) z tytułu wynagrodzeń 1 064,86  

i) inne 1 553 766,02  

3. Fundusze specjalne   

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

1. Ujemna wartość firmy   

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

   - długoterminowe   

   - krótkoterminowe    

  Pasywa razem 1 631 234,89 40 000,00 

2. Rachunek zysków i strat za okres  01.12.2011 - 31.12.2011 

   Dane w zł Rok bieżący 
 Rok 

poprzedni 

A. 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 0,00 0,00 

   - od jednostek powiązanych 0,00  

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  0,00  

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0,00 0,00 

   - jednostkom powiązanym 0,00  

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0,00  

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   

C. Zysk/Strata brutto na sprzedaży (A-B) 0,00 0,00 

D. Koszty sprzedaży 0,00  

E. Koszty ogólne zarządu 99 121,93  

F. Zysk/Strata ze sprzedaży (C-D-E) -99 121,93 0,00 

G. Pozostałe przychody operacyjne 8 000,21 0,00 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

II. Dotacje   

III. Inne przychody operacyjne 8 000,21  

H. Pozostałe koszty operacyjne 5 375,24 0,00 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych    

III. Inne koszty operacyjne 5 375,24  

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(F+G-H) -96 496,96 0,00 

J. Przychody  finansowe 0,00 0,00 
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I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:    

          - od jednostek powiązanych   

II. Odsetki, w tym:   

          - od jednostek powiązanych   

III. Zysk ze zbycia inwestycji   

IV. Aktualizacja wartości inwestycji   

V. Inne   

K. Koszty finansowe 2 336,43 0,00 

I. Odsetki, w tym: 2 336,43  

          - dla jednostek powiązanych 2 336,43  

II. Strata ze zbycia inwestycji   

III. Aktualizacja wartości inwestycji   

IV. Inne   

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej(I+J-K) -98 833,39 0,00 

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II) 0,00 0,00 

I. Zyski  nadzwyczajne    

II. Straty nadzwyczajne   

N. Zysk (strata) brutto (L+/-M) -98 833,39 0,00 

O. Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00  

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   

R. Zysk (strata) netto (N-O-P) -98 833,39 0,00 

3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 

   Dane w zł 31.12.2011 20.04.2011 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 40 000,00 40 000,00 

 –  zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

 –  korekty błędów   

Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 40 000,00 40 000,00 

1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu 40 000,00 40 000,00 

1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 

a) zwiększenie – podwyższenie poprzez utworzenie nowych udziałów   

b) zmniejszenie (z tytułu)   

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 40 000,00 40 000,00 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 

2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu)   

b) zmniejszenie (z tytułu)   

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu …..)   

b) zmniejszenie (z tytułu …..)   

3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu 0,00 0,00 

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 0,00 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

 –  emisji akcji powyżej wartości nominalnej   

 –  z podziału zysku (ustawowo)   

 –  z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)   

 –  z przeszacowanie środków trwałych   

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

 –  pokrycie straty   

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 0,00 0,00 

5. 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany 
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 
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5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

 –  korekty aktualizującej wartość   

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

 –  zbycia środków trwałych   

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych  0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu)   

b) zmniejszenie (z tytułu)   

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 

 – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

 – korekty błędów   

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

 –  podział zysku z lat ubiegłych   

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,(-) 0,00 0,00 

 – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

 – korekty błędów   

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

 –  przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia (-)   

b) zmniejszenie (z tytułu) (+)   

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

8. Wynik netto -98 833,39 0,00 

a) zysk netto 0,00 0,00 

b) strata netto (-) 98 833,39  

c) odpisy z zysku(-)   

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -58 833,39 40 000,00 

III. 
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) 40 000,00 40 000,00 

4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres 20.04.2011  –  31.12.2011 

 Dane w zł Rok bieżący 
Rok 

poprzedni 

A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 448 571,10  0,00  

I. Zysk (strata) netto  -98 833,39 0,00 

II. Korekty o pozycje: 1 547 404,49 0,00 

1. Amortyzacja   

2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   

4. Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej   

5. Zmiana stanu rezerw   

6. Zmiana stanu zapasów   

7. Zmiana stanu należności -31 589,21  

8. 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 1 577 731,85  

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -139,78  

10. Inne korekty   
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III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 1 448 571,10 0,00 

B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -1 600 622,63 0,00 

I. Wpływy  0,00 0,00 

1. 
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych   

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   

3. Z aktywów finansowych, w tym:   

 a) w jednostkach powiązanych   

 b) w pozostałych jednostkach   

 – zbycie aktywów finansowych   

 – dywidendy i udziały w zyskach   

 – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   

 – odsetki   

 – inne wpływy z aktywów finansowych   

II. Wydatki 1 600 622,63 0,00 

1. 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 1 600 622,63  

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 

 a) w jednostkach powiązanych   

 b) w pozostałych jednostkach   

 –nabycie aktywów finansowych   

 – udzielone pożyczki długoterminowe   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 600 622,63 0,00 

C. Przepływ środków pieniężnych z działalności finansowej 112 336,43 0,00 

I. Wpływy  112 336,43 0,00 

1. 
Wpływy netto z wydania udziałów i in. instrumentów kapitał. oraz 
dopłat do kapitału   

2. Kredyty i pożyczki 112 336,43  

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   

4. Inne wpływy finansowe   

II. Wydatki 0,00 0,00 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych   

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku   

4. Spłaty kredytów i pożyczek   

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych   

7. Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   

8. Odsetki   

9. Inne wydatki finansowe   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 112 336 43 0,00 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -39 715,10 0,00 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -99 477,77 0,00 

  – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych     

F. Środki pieniężne na początek okresu 40 000,00 40 000,00 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym 284,90 40 000,00 

  – o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 
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 Sprawozdanie finansowe Eda-Serwis Sp. z o.o. 6.4.3.

BILANS – AKTYWA na dzień 31 grudnia 2011 r. 

  Wyszczególnienie (dane w zł) 

Stan na koniec 
poprzedniego 

roku 
obrotowego 

Stan na koniec 
bieżącego roku 

obrotowego 

A AKTYWA TRWAŁE 496 930,21 475 262,93 

I. Wartości niematerialne i prawne   

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   

2. Wartość firmy   

3. Inne wartości niematerialne i prawne   

4. Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych   

II. Rzeczowe aktywa trwałe 496 930,21 475 262,93 

1. Środki trwałe 496 930,21 475 262,93 

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 366 445,63 360 541,63 

c) urządzenie techniczne i maszyny 2 178,08 2 141,47 

d) środki transportu 128 306,50 113 579,83 

e) inne środki trwałe   

2. Środki trwałe w budowie   

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie   

III. Należności długoterminowe   

1.     Od jednostek powiązanych   

2.     Od pozostałych jednostek   

IV. Inwestycje długoterminowe   

1.    Nieruchomości   

2.    Wartości niematerialne i prawne   

3.    Długoterminowe aktywa finansowe   

a) w jednostkach powiązanych   

  - udziały lub akcje   

  - inne papiery wartościowe   

  - udzielone pożyczki    

  - inne długoterminowe aktywa finansowe   

b) w pozostałych jednostkach    

  - udziały lub akcje   

  - inne papiery wartościowe   

  - udzielone pożyczki    

  - inne długoterminowe aktywa finansowe   

4. Inne inwestycje długoterminowe   

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   

2. Inne rozliczenia międzyokresowe   

B. AKTYWA OBROTOWE 1 007 019,25 2 379 248,42 

I. Zapasy 165 240,39 90 772,24 

1. Materiały   

2. Półprodukty i produkty w toku 97 141,19 22 673,04 

3. Produkty gotowe   

4. Towary 68 099,20 68 099,20 

5. Zaliczki na dostawy   

II. Należności krótkoterminowe 670 432,06 253 322,62 

1. Należności od jednostek powiązanych   

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   

    - do 12 miesięcy   
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    - powyżej 12 miesięcy   

b) inne   

2. Należności od pozostałych jednostek  670 432,06 253 322,62 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 461 305,57 108 056,40 

    - do 12 miesięcy 461 305,57 108 056,40 

    - powyżej 12 miesięcy   

b) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 69 087,37 1 270,08 

c) inne 140 039,12 143 996,14 

d) dochodzone na drodze sądowej   

III. Inwestycje krótkoterminowe 158 057,85 2 003 454,25 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 158 057,85 2 003 454,25 

a) w jednostkach powiązanych   

   - udziały lub akcje    

   - inne papiery wartościowe   

   - udzielone pożyczki   

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

b) w pozostałych jednostkach    

   - udziały lub akcje    

   - inne papiery wartościowe   

   - udzielone pożyczki   

   - inne krótkoterminowe aktywa  finansowe   

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 158 057,85 2 003 454,25 

   - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 152 057,85 103 454,25 

   - inne środki pieniężne 6 000,00 1 900 000,00  

   - inne aktywa pieniężne    

2. Inne inwestycje krótkoterminowe    

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 288,95 31 699,31 

  Suma aktywów 1 503 949,46 2 854 511,35 

BILANS – PASYWA na dzień 31 grudnia 2011 r. 

L.p.  Wyszczególnienie (dane w zł) 

Stan na koniec 
poprzedniego 

roku 
obrotowego 

Stan na koniec 
bieżącego roku 

obrotowego 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ)WŁASNY 1 379 151,06 1 263 023,09 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50 000,00 50 000,00 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)   

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)   

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 638 122,05 1 329 151,06 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny   

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe   

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych   

VIII Zysk (strata) netto -308 970,99 -116 127,97 

IX. 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)   

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  124 798,40 1 591 488,26 

I. Rezerwy na zobowiązania   

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   

   - długoterminowe   

   - krótkoterminowe   

3. Pozostałe rezerwy   

   - długoterminowe   
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   - krótkoterminowe    

II. Zobowiązania długoterminowe   

1. Wobec jednostek powiązanych   

2. Wobec pozostałych jednostek   

a) kredyty i pożyczki   

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

c) inne zobowiązania finansowe   

d) inne   

III. Zobowiązania krótkoterminowe  120 805,73 1 589 426,82 

1. Wobec jednostek powiązanych   

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   

    - do 12 miesięcy   

    - powyżej 12 miesięcy   

b) inne   

2. Wobec pozostałych jednostek  120 805,73 1 589 426,82 

a) kredyty i pożyczki   

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

c) inne zobowiązania finansowe   

d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 48 540,74 1 531 039,26 

    - do 12 miesięcy 48 540,74 1 531 039,26 

    - powyżej 12 miesięcy   

e) zaliczki otrzymane na dostawy   

f) zobowiązania wekslowe   

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 72 264,99 57 737,94 

h) z tytułu wynagrodzeń   

i) inne  649,62 

3. Fundusze specjalne   

IV. Rozliczenia międzyokresowe 3 992,67 2 061,44 

1. Ujemna wartość firmy   

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 992,67 2 061,44 

   - długoterminowe   

   - krótkoterminowe  3 992,67 2 061,44 

  Suma pasywów 1 503 949,46 2 854 511,35 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - kalkulacyjny, za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 

 L.p.  Nazwa pozycji (dane w zł) 2010 r. 2011 r. 

A. 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 1 233 610,20 2 696 301,60 

   - od jednostek powiązanych   

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  1 233 610,20 1 417 701,60 

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  1 278 600,00 

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 195 916,10 2 428 161,14 

   - jednostkom powiązanym   

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 195 916,10 1 198 561,14 

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  1 229 600,00 

C. Zysk/Strata brutto na sprzedaży (A-B) 37 694,10 268 140,46 

D. Koszty sprzedaży   

E. Koszty ogólne zarządu 388 958,91 386 672,31 

F. Zysk/Strata ze sprzedaży (C-D-E) -351 264,81 -118 531,85 

G. Pozostałe przychody operacyjne 102 696,14 1 362,55 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 99 700,00 0,00 

II. Dotacje   

III. Inne przychody operacyjne 2 996,14 1 362,55 
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H. Pozostałe koszty operacyjne 62 641,14 554,73 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 62 640,00 0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych    

III. Inne koszty operacyjne 1,14 554,73 

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(F+G-H) -311 209,81 -117 724,03 

J. Przychody  finansowe 2 363,63 1 628,52 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:    

          - od jednostek powiązanych   

II. Odsetki, w tym: 2 363,63 1 628,52 

          - od jednostek powiązanych   

III. Zysk ze zbycia inwestycji   

IV. Aktualizacja wartości inwestycji   

V. Inne   

K. Koszty finansowe 124,81 32,46 

I. Odsetki, w tym: 124,81 32,46 

          - dla jednostek powiązanych   

II. Strata ze zbycia inwestycji   

III. Aktualizacja wartości inwestycji   

IV. Inne   

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej(I+J-K) -308 970,99 -116 127,97 

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)   

I. Zyski  nadzwyczajne    

II. Straty nadzwyczajne   

N. Zysk (strata) brutto (L+/-M) -308 970,99 -116 127,97 

O. Podatek dochodowy od osób prawnych   

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   

R. Zysk (strata) netto (N-O-P) -308 970,99 -116 127,97 

Dane uzupełniające 

 Dane w zł 2010 r. 2011 r. 

I. Koszty i straty nadzwyczajne nie uznawane przez przepisy 
podatkowe za koszty uzyskania przychodów 

2 948,41 30 407,96 

1. Fundusz reprezentacji 2 948,41 4 260,60 

2. Odsetki budżetowe karne zapłacone 0,00 0,00 

3. Wynajem samochodu osobowego 0,00 24 000,00 

4. Kara za parkingi 0,00 250,00 

5. Należności nieosiągalne 0,00 550,00 

6.  0,00 0,00 

II. Przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi są zaliczane do 
nie podlegających wliczeniu do podstawy opodatkowania 

  

1. Dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 31.12   

III. Inne zmiany podstawy opodatkowania przewidziane w przepisach 
podatkowych 

  

1. Odliczenie darowizny (w ramach 15%/6%)   

IV. Ogółem podstawa opodatkowania 
Podstawa podatku 

-306 022,58 -85 720,01 

-306 022,58 -85 720,01 

V. Zmiany metod wyceny bilansowej w roku obrotowym, które 
spowodowały zmianę wyniku finansowego o kwotę 
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6.5. Sprawozdania finansowe Emitenta za II kwartał 2012 r. 

 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał 2012 r. 6.5.1.

 
TECHMADEX S.A. 

Jednostkowy raport kwartalny 
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku 

 

1. Informacje ogólne : 

Pełna nazwa:  TECHMADEX Spółka Akcyjna 

Siedziba:  Warszawa 

Adres:  02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 91 

Telefon/Fax:  22 625 18 56 / 22 628 10 85   

Adres strony internetowej:  www.techmadex.com.pl 

Forma prawna:  Spółka akcyjna 

 

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta wynosi 107.470,00 zł i dzieli się na: 

 515 000 akcji imiennych serii A, 

 485 000 akcji na okaziciela serii B, 

 65 000 akcji na okaziciela serii C, 

 9 700 akcji na okaziciela serii D, 
o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

KRS:  394861 

REGON:  1368943 

NIP:  5260214249 

PKD główne: 33.20.Z   Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia  

Czas trwania jednostki:  Nieograniczony. 

2. Władze Spółki: 

Zarząd Spółki: 
 Dariusz Gil – Prezes Zarządu 

Rada Nadzorcza:  

 Jan Adam Jeżak – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 Janina Nitka – Członek Rady Nadzorczej 

 Zbigniew Szepieniec – Członek Rady Nadzorczej 

 Rafał Iwo Jagniewski – Członek Rady Nadzorczej 

 Błażej Piech – Członek Rady Nadzorczej  

3. Struktura akcjonariatu 

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta są: 

Akcjonariusz Liczba akcji / głosów Udział w kapitale zakładowym / 
w ogólnej liczbie głosów 

Lucjan Gałecki 515 000 47,92% 

Dariusz Gil 184 500 17,17% 

Marek Przybylski 136 500 12,70% 
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Jerzy Kamecki 124 000 11,54% 

Henryk Cukier 71 000 6,6% 

Pozostali  43 700 4,1% 

RAZEM 1 074 700 100% 

4. Wybrane dane finansowe za drugi kwartał 2012 roku : 

(dane w zł) Stan na 30.06.2012 Stan na 30.06.2011 Stan na 31.12.2011 

Kapitał własny 9 984 034,27 8 579 311,72 9 994 644,21 

Należności długoterminowe 431 029,08 503 080,71 446 144,03 

Należności krótkoterminowe 1 109 377,57 2 988 327,87 2 899 092,69 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 496 393,07 2 288 827,98 3 433 425,89 

Zobowiązania długoterminowe 13 790,00 0,00 13 790,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 590 040,67 1 792 256,38 1 521 438,10 

 

(dane w zł) II kw. 2012 od 
1.04.2012 do 

30.06.2012 

II kw. 2011 od 
1.04.2011 do 

30.06.2011 

2012 
narastająco 

od 1.01.2012 
do 30.06.2012 

2011 
narastająco 

od 1.01.2011 
do 30.06.2011 

Amortyzacja 95 034 105 883 188 220 210 207 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 
z nimi 

1 428 608 3 161 637 2 536 724 5 692 263 

Zysk / strata na sprzedaży -148 857 38 048 -244 903 160 422 

Zysk / strata na działalności operacyjnej -148 748 92 690 -247 881 143 649 

Zysk / strata brutto -119 164 168 094 -145 293 245 328 

Zysk / strata netto -127 605 140 215 -160 499 176 420 

5. Sprawozdanie finansowe za drugi kwartał 2012 roku. 

 a) Rachunek wyników jednostkowy za drugi kwartał 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi :  

JEDNOSTKOWY RACHUNEK WYNIKÓW 
(dane w zł) 

II kw. 2012 od 
1.04.2012 do 

30.06.2012 

II kw. 2011 od 
1.04.2011 do 

30.06.2011 

2012 
narastająco 

od 1.01.2012 
do 30.06.2012 

2011 
narastająco 

od 1.01.2011 
do 30.06.2011 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 
z nimi, w tym: 

1 428 608 3 161 637 2 536 724 5 692 263 

od jednostek powiązanych 15 319 18 504 32 317 32 126 

przychody netto ze sprzedaży produktów 1 015 469 885 482 1 757 117 3 313 304 

zmiana stanu produktów -12 712 1 209 932 312 494 1 215 572 

koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby jedn. 

0 2 759 0 3 220 

przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

425 851 1 063 464 467 114 1 160 167 

Koszty działalności operacyjnej, w tym: 1 577 465 3 123 588 2 781 627 5 531 841 

amortyzacja 95 034 105 883 188 220 210 207 

zużycie materiałów i energii 100 144 726 446 195 696 1 320 116 

usługi obce 288 623 476 492 512 540 1 278 225 

podatki i opłaty 29 232 15 514 49 327 38 235 

wynagrodzenia 508 823 590 124 1 037 904 1 169 450 

ubezpieczenia społ. i inne świadcz. 112 316 121 561 259 279 283 697 

pozostałe koszty rodzajowe 45 127 59 725 104 279 116 299 
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wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

398 166 1 027 843 434 382 1 115 611 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -148 857 38 048 -244 903 160 422 

Pozostałe przychody operacyjne 18 387 59 033 34 247 75 981 

Pozostałe koszty operacyjne 18 278 4 392 37 225 92 755 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -148 748 92 690 -247 881 143 649 

Przychody finansowe, w tym: 30 330 52 546 106 287 78 821 

od jednostek powiązanych 0 0 1 016 0 

Koszty finansowe, w tym: 746 0 3 699 0 

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0 

Zysk (strata) brutto -119 164 145 235 -145 293 222 470 

Podatek dochodowy 8 441 27 881 15 206 68 910 

Zysk (strata) netto -127 605 117 354 -160 499 153 560 

Najważniejsze trendy zauważalne w rachunku wyników spółki za drugi kwartał bieżącego roku w porównaniu 
do drugiego kwartału roku 2011 to :    

 spadek przychodów ze sprzedaży produktów, na który miała wpływ realizacja w I i w II kw. 2011 r. 
dużej umowy długoterminowej z 2010 r., stanowiącej istotny 30% udział  w przychodach, 

 spadek zysku operacyjnego związany z reorganizacją części realizowanych umów serwisowych, 
generujących przychody w rocznych lub półrocznych okresach rozliczeniowych oraz planowanymi 
na przełomie 2012 i 2013 remontami serwisowanych urządzeń. 

b) Bilans na dzień 30 czerwca 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi 

JEDNOSTKOWY BILANS 
(dane w zł) 

Stan na 30.06.2012 Stan na 30.06.2011 Stan na 31.12.2011 

AKTYWA 10 725 161,21 10 534 159,82 11 776 457,22 

Aktywa trwałe 4 648 668 2 836 643 4 296 784 

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 

Rzeczowe aktywa trwałe 3 689 189 2 198 302 3 616 725 

Należności długoterminowe 431 029 503 081 446 144 

od jednostek powiązanych 112 498 46 819 90 713 

Inwestycje długoterminowe 443 049 80 000 143 049 

w jednostkach powiązanych 443 049 80 000 143 049 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

85 400 55 260 90 866 

Aktywa obrotowe 6 076 493 7 697 517 7 479 673 

Zapasy 760 555 296 047 476 668 

Należności krótkoterminowe, w tym: 1 109 378 2 988 328 2 899 093 

z tyt. dostaw i usług, w tym: 935 859 2 555 330 2 735 698 

od jednostek powiązanych 24 943 14 562 18 991 

z tyt. podatków, ceł, ubezp. społ. i zdr. 9 695 142 673 8 183 

inne, w tym: 141 312 290 325 155 211 

od jednostek powiązanych 41 055 43 823 47 016 

dochodzone na drodze sądowej 22 511 0 0 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 4 096 393 3 111 376 4 018 814 

w jednostkach powiązanych 360 000 100 000 158 636 

w pozostałych jednostkach 240 000 722 548 426 752 

środki pieniężne i inne aktywa pien. 3 496 393 2 288 828 3 433 426 
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Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

110 168 1 301 766 85 099 

PASYWA 10 725 161 10 534 160 11 776 457 

Kapitał własny, w tym: 9 984 034 8 579 312 9 994 644 

kapitał podstawowy 107 470 100 000 100 000 

kapitał zapasowy 2 400 861 2 082 931 2 082 931 

kapitał rezerwowy 7 636 202 6 314 342 6 314 342 

zysk / strata z lat ubiegłych 0 -71 521 -71 521 

zysk / strata netto -160 499 153 560 1 568 892 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 741 127 1 954 848 1 781 813 

Rezerwy na zobowiązania 137 296 146 735 245 222 

Zobowiązania długoterminowe, w tym: 13 790 0 13 790 

wobec jednostek powiązanych 0 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 590 041 1 792 256 1 521 438 

z tyt. dostaw i usług, w tym: 243 627 1 410 177 333 796 

wobec jednostek powiązanych 0 24 600 0 

kredyty, pożyczki, leasing 13 790 0 455 470 

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 0 

z tyt. podatków, ceł, ubezp. i innych 
świadczeń 

174 203 295 547 661 491 

pozostałe 87 351 6 298 45 036 

fundusze specjalne 71 070 80 234 25 645 

Rozliczenia międzyokresowe 0 15 857 1 363 

Najważniejsze trendy w bilansie spółki na dzień 30 czerwca 2012 roku w porównaniu do bilansu spółki na dzień 
30 czerwca 2011 roku to :  

 niewielki 2 % wzrost sumy bilansowej, wynikający ze zmniejszenia rozliczeń międzyokresowych 
czynnych, które podobnie jak w I kw. 2011 r. obejmowały znaczące koszty zaangażowania w realizacji 
umowy długoterminowej oraz ze wzrostu aktywów trwałych, (kontynuacja nakładów na remont 
budynku), 

 wzrost kapitału własnego, uzyskany z emisji akcji oraz akumulacji zysku z ub.r. 

c) Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za drugi kwartał 2012 roku wraz z danymi 
porównywalnymi : 

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWU 
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 

(dane w zł) 

Od 1.01. do 
30.06.2012 

Od 1.01. do 
30.06.2011 

Od 1.01. do 
31.12.2011 

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA        

Zysk / strata netto -160 499 153 560 1 568 892 

Korekty razem w tym:  572 274 208 342 587 125 

amortyzacja  188 220 210 207 408 516 

zmiany w kapitale obrotowym  833 174 1 446 709 685 620 

pozostałe -449 120 -1 448 573 -507 010 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej  

411 775 361 902 2 156 017 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA        

Wpływy 629 554 1 350 166 1 994 437 

Wydatki 759 866 320 391 2 075 846 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej  

-130 311 1 029 775 -81 410 
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DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA        

Wpływy 199 889 0 469 260 

Wydatki 418 385 1 200 000 1 206 163 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej  

-218 497 -1 200 000 -736 903 

Przepływy pieniężne netto razem 62 967 191 678 1 337 705 

Środki pieniężne na początek okresu  3 433 426 2 097 150 2 097 150 

Środki pieniężne na koniec okresu  3 496 393 2 288 828 3 434 855 

 

6. Oświadczenie zarządu 

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 roku  

 

Zarząd TECHMADEX S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe oraz dane 
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że raport kwartalny 
z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.  

Dariusz Gil – Prezes Zarządu  
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 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za II kwartał 2012 r. 6.5.2.
 

TECHMADEX S.A. 
Skonsolidowany raport kwartalny 

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku 
 

1. Informacje ogólne jednostki dominującej: 

Pełna nazwa:  TECHMADEX Spółka Akcyjna 

Siedziba:  Warszawa 

Adres:  02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 91 

Telefon/Fax:  22 625 18 56 / 22 628 10 85   

Adres strony internetowej:  www.techmadex.com.pl 

Forma prawna:  spółka akcyjna 

 

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta wynosi 107.470,00 zł i dzieli się na: 

 515 000 akcji imiennych serii A   

 485 000 akcji na okaziciela serii B   

 65 000 akcji na okaziciela serii C   

 9 700 akcji na okaziciela serii D   
o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

KRS: 0000394861 

REGON: 1368943 

NIP: 5260214249 

PKD: 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 

Czas trwania jednostki: Nieograniczony 

2. Władze jednostki dominującej: 

Zarząd Spółki: 
 Dariusz Gil – Prezes Zarządu 

Rada Nadzorcza: 

 Jan Adam Jeżak – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 Janina Nitka – Członek Rady Nadzorczej 

 Zbigniew Szepieniec – Członek Rady Nadzorczej 

 Rafał Iwo Jagniewski – Członek Rady Nadzorczej 

 Błażej Piech – Członek Rady Nadzorczej. 

3. Struktura akcjonariatu jednostki dominującej 

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta są: 

Akcjonariusz Liczba akcji / głosów Udział w kapitale zakładowym / 
w ogólnej liczbie głosów 

Lucjan Gałecki 515 000 47,92% 

Dariusz Gil 184 500 17,17% 

Marek Przybylski 136 500 12,70% 

Jerzy Kamecki 124 000 11,54% 
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Henryk Cukier 71 000 6,6% 

Pozostali  43 700 4,1% 

RAZEM 1 074 700 100% 

4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za drugi kwartał 2012 roku: 

(dane w zł) Stan na 30.06.2012 Stan na 30.06.2011 

Kapitał własny 9 796 490 8 478 477 

Należności długoterminowe 328 913 466 644 

Należności krótkoterminowe 1 991 122 3 329 172 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 247 701 2 308 978 

Zobowiązania długoterminowe 191 229 152 967 

Zobowiązania krótkoterminowe 4 224 247 2 453 963 

 

(dane w zł) II kw. 2012 od 
1.04.2012 do 

30.06.2012 

II kw. 2011 od 
1.04.2011 do 

30.06.2011 

2012 
narastająco 

od 1.01.2012 
do 30.06.2012 

2011 
narastająco 

od 1.01.2011 
do 30.06.2011 

Amortyzacja 224 480 144 981 358 607 294 592 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 
z nimi 

3 076 483 3 761 038 4 738 398 6 754 362 

Zysk / strata na sprzedaży -358 027 -103 241 -769 515 -119 965 

Zysk / strata na działalności operacyjnej -559 706 -47 572 -968 741 -134 684 

Zysk / strata brutto -533 135 -952 -875 464 -66 259 

Zysk / strata netto -32 962 -61 989 -382 328 44 792 

5. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za drugi kwartał 2012 roku. 

a) Rachunek wyników skonsolidowany za drugi kwartał 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi: 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK 
WYNIKÓW 

(dane w zł) 

II kw. 2012 od 
1.04.2012 do 

30.06.2012 

II kw. 2011 od 
1.04.2011 do 

30.06.2011 

2012 
narastająco 

od 1.01.2012 
do 30.06.2012 

2011 
narastająco 

od 1.01.2011 
do 30.06.2011 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 
z nimi, w tym: 

3 076 483 3 761 038 4 738 398 6 754 362 

przychody netto ze sprzedaży produktów 2 210 138 1 562 009 3 334 477 4 170 469 

zmiana stanu produktów 440 493 1 132 113 936 807 1 419 812 

koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby jedn. 

0 3 452 0 3 914 

przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

425 851 1 063 464 467 114 1 160 167 

Koszty działalności operacyjnej, w tym: 3 434 510 3 864 279 5 507 913 6 874 326 

amortyzacja 224 480 144 981 358 607 294 592 

zużycie materiałów i energii 578 817 906 391 812 980 1 781 013 

usługi obce 772 861 716 183 1 335 481 1 552 958 

podatki i opłaty 83 796 15 934 128 442 40 600 

wynagrodzenia 1 055 914 801 042 1 837 191 1 577 762 

ubezpieczenia społ. i inne świadcz. 235 401 156 182 436 502 353 349 

pozostałe koszty rodzajowe 85 075 95 723 164 327 158 441 

wartość sprzedanych towarów i 398 166 1 027 843 434 382 1 115 611 
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materiałów 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -358 027 -103 241 -769 515 -119 965 

Pozostałe przychody operacyjne 23 074 60 061 54 743 78 037 

Pozostałe koszty operacyjne 224 752 4 392 253 969 92 756 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -559 706 -47 572 -968 741 -134 684 

Przychody finansowe, w tym: 35 615 52 560 110 799 79 026 

Koszty finansowe, w tym: 9 044 5 940 17 522 10 601 

Zysk (strata) brutto -533 135 -952 -875 464 -66 259 

Podatek dochodowy 8 847 28 866 15 884 70 340 

Zysk (strata) mniejszości -316 797 -97 029 -509 021 -181 391 

Zysk (strata) netto -225 185 67 211 -382 328 44 792 

Najważniejsze trendy zauważalne w rachunku wyników grupy za drugi kwartał bieżącego  
roku w porównaniu do drugiego kwartału roku 2011 to:  

 spadek przychodów ze sprzedaży produktów, na który miała wpływ realizacja w I i w II kw. 2011 r. 
dużej umowy długoterminowej z 2010 r., stanowiącej istotny 30% udział w przychodach, 

 spadek zysku operacyjnego związany z reorganizacją części realizowanych umów serwisowych, 
generujących przychody w rocznych lub półrocznych okresach rozliczeniowych oraz planowanymi na 
przełomie 2012 i 2013 remontami serwisowanych urządzeń. 

b) Skonsolidowany Bilans na dzień 30 czerwca 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi: 

SKONSOLIDOWANY BILANS 
(dane w zł) 

Stan na 30.06.2012 Stan na 30.06.2011 Zmiana 

AKTYWA 15 237 709 11 311 318 35% 

Aktywa trwałe 7 026 616 3 130 732 124% 

Wartości niematerialne i prawne 4 183 12 497 -67% 

Wartość firmy jednostek zależnych 0 0 0% 

Rzeczowe aktywa trwałe 6 608 120 2 596 331 155% 

Należności długoterminowe 328 913 466 644 -30% 

Inwestycje długoterminowe 0 0 0% 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

85 400 55 260 55% 

Aktywa obrotowe 8 211 093 8 180 586 0% 

Zapasy 1 520 677 508 972 199% 

Należności krótkoterminowe, w tym: 1 991 122 3 329 172 -40% 

z tyt. dostaw i usług, 1 755 586 2 907 480 -40% 

z tyt. podatków, ceł, ubezp. społ. i zdr. 42 143 154 372 -73% 

inne 170 882 267 320 -36% 

dochodzone na drodze sądowej 22 511 0 100% 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 4 487 701 3 031 525 48% 

środki pieniężne i inne aktywa pien. 4 247 701 2 308 978 84% 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

211 593 1 310 916 -84% 

PASYWA 15 237 709 11 311 318 35% 

Kapitał własny 9 796 490 8 478 477 16% 

Kapitał mniejszości 865 911 44 209 1859% 

Ujemna wartość firmy w jednostkach 
zależnych 

13 691 17 799 -23% 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 561 617 2 770 834 65% 
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Rezerwy na zobowiązania 146 140 148 047 -1% 

Zobowiązania długoterminowe 191 229 152 967 25% 

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 4 224 247 2 453 963 72% 

z tyt. dostaw i usług 1 236 794 1 750 713 -29% 

kredyty, pożyczki 230 790 109 088 112% 

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 0% 

z tyt. podatków, ceł, ubezp. i innych 
świadczeń 

451 758 365 404 24% 

pozostałe 2 233 835 148 524 1404% 

fundusze specjalne 71 070 80 234 -11% 

Rozliczenia międzyokresowe 0 15 857 -100% 

 
Najważniejsze trendy w bilansie grupy na dzień 30 czerwca 2012 roku w porównaniu do bilansu na dzień 
30 czerwca 2011 roku to: 

 35 % wzrost sumy bilansowej, wynikający ze zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych, 

 zakup nieruchomości na prowadzenie działalności. 

6. Grupa Kapitałowa 

W skład grupy kapitałowej TECHMADEX S.A. w II kwartale 2012 r. wchodziły następujące podmioty: 
1. GP Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, KRS 0000344186, 

33,33% udziałów oraz większość członków Rady Nadzorczej powołanych przez Techmadex 
2. BioGP Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, KRS 0000383951, 

33,00% udziałów oraz większość członków Rady Nadzorczej powołanych przez Techmadex 
3. Eda-Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000189524 

25,00% udziałów oraz większość członków Rady Nadzorczej powołanych przez Techmadex. 

Konsolidacji dokonano metodą pełną. 
Na dzień 30.06.2011 Techmadex S.A posiadała udziały w GP Energia Sp. z o.o.  oraz w BioGP Energia Sp. z o.o., 
przy czym udziały w BioGP Energia Sp. z o.o. były o 8 % niższe. 

7. Oświadczenie zarządu  

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2012 roku  
 
Zarząd TECHMADEX S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe 
oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że raport 
kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej. 
 
Dariusz Gil – Prezes Zarządu  
  



Dokument Informacyjny  Techmadex S.A. 

 162  

   

7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta 
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7.2. Aktualny tekst jednolity Statutu Emitenta  

 Aktualny tekst jednolity Statutu Emitenta 7.2.1.
 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ TECHMADEX S.A. 
Tekst jednolity 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, prowadzić będzie działalność pod firmą TECHMADEX Spółka Akcyjna. --  
2. Spółka używać może skrótu firmy w brzmieniu TECHMADEX S. A.  ---------------------------------------------------------  

§ 2 

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 3 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ------------------------------------------------------------  
2. Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach 

w kraju i za granicą.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 4 

Pierwszymi Akcjonariuszami Spółki są: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Wspólnicy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TECHMADEX” Sp. z o.o. w Warszawie:  -----------  

a) Lucjan Gałecki, ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Dariusz Gil, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Jerzy Kamecki, -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) Marek Przybylski, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
e) Henryk Cukier, ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
f) Marian Wynimko. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 5 

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
„TECHMADEX” Sp. z o.o. w Warszawie, (02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 91) wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. 
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000092042, w trybie określonym w art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------  

2. Przekształcenie nastąpiło w wykonaniu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przekształcanej, 
wskazanej w ustępie powyżej niniejszego Statutu, podjętej w dniu 08 sierpnia 2011 roku, wyrażającej zgodę 
na przekształcenie spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

§ 6 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -------------------------------------------   
b) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,  --------------------------------------------------------------------------  
c) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,  -----------------------------------  
d) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,  ------------------------------------------------------  
e) 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych,  --------------------------  
f) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,  --------------------------------------  
g) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, ----------------------  
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h) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,  ----------------  
i) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,  -------------------------------------------------------------------  
j) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, ---  
k) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, ----------------------------------------------------  
l) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, ------------------  
m) 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, ---------------------------  
n) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem 
motocykli,  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
o) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem 
motocykli, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
p) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem 
motocykli, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
q) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,  --------  
r) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków 
i samolotów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
s) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, ---  
t) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, ---------------------  
u) 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, ------------------------------------  
w) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -------------------  
x) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----  
y) 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,  -----------------------------------------------------------------------------  
z) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii 
lądowej i wodnej, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
aa) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, -------------------------------------  
bb) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, ---------------------------------------------------  
cc) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, ------------  
dd) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, ---------------------------------------------------------------  
ee) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, ------------  
ff) 49.32.Z Działalność taksówek osobowych, -------------------------------------------------------------------------  
gg) 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----------------------------------------------------------------------------  
hh) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----------------------------  
ii) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, ----------------------------------------------------  
jj) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -------------------------------------------------------------  
kk) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, --------------------------------------  
ll) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, ----------------------------  
mm) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 
i komputerowych,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
nn) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 
działalność, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
oo) 64.91.Z Leasing finansowy, ------------------------------------------------------------------------------------------  
pp) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,  ------------------------------------------------------------------  
qq) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,  -----------------------------------------------------------  
rr) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,  -----------------------------------------------  
ss) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ----------------------   
tt) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, ------------------------------------------------------------  
uu) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----------------------  
ww) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,  --------------------------------------------------------------  
xx) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 
i technicznych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
yy) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,  ------------------------------------------  
zz) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
aaa) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,  -----------------------------------  
bbb) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,  
ccc) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, --------------------------------------------  
ddd) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,  -----------------  
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eee) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane, -------------------------------------------------------------------------------------------------  
fff) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, -----------------------  
ggg) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, ------------------------------  
hhh) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 
działalność wspomagająca prowadzenie biura,  ---------------------------------------------------------------------  
iii) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, --------------------------------  
jjj) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
kkk) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,  ---------------------------------  
lll) 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego. --------------------------------------------  

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie 
zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki została podjęta 
większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału 
zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE 

§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 107.470,00 zł (sto siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100) 
i dzieli się na: 

a) 515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od 
A 000.001 do A 515.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, ------------  

b) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
o kolejnych numerach od B 000.001 do B 485.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja, --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach 
od C 000.001 do C 065.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,  -------  

d) 9.700 (dziewięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach 
od D 000.001 do D 009.700, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.  

2. Akcje emisji A i B o łącznej wartości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), oznaczone jako akcje serii A 
o numerach seryjnych od A 000.001 do A 515.000 oraz akcje serii B o numerach seryjnych od B 000.001 do B 
485.000 objęte zostały przez Pierwszych Akcjonariuszy Spółki wskazanych w § 4 niniejszego Statutu – w sposób 
następujący: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Lucjan Gałecki – objął 515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości 
nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 51.500,00 zł 
(pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), stanowiących 51,5% wartości kapitału zakładowego, -  
b) Dariusz Gil – objął 174.000 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii 
B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 
17.400,00 zł (siedemnaście tysięcy czterysta złotych), stanowiących 17,4% wartości kapitału 
zakładowego, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Jerzy Kamecki – objął 124.000 (sto dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii 
B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 
12.400,00 zł (dwanaście tysięcy czterysta złotych, stanowiących 12,4% wartości kapitału 
zakładowego, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) Marek Przybylski – objął 124.000 (sto dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela 
serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 
12.400,00 zł (dwanaście tysięcy czterysta złotych), stanowiących 12,4% wartości kapitału 
zakładowego, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
e) Henryk Cukier – objął 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł 
(pięć tysięcy złotych), stanowiących 5% wartości kapitału zakładowego, ---------------------------------  
f) Marian Wynimko – objął 13.000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.300,00 zł 
(jeden tysiąc trzysta złotych), stanowiących 1,3% wartości kapitału zakładowego. --------------------  

3. Akcje Spółki serii A i serii B pokryte zostały w całości majątkiem Spółki Przekształcanej - Przedsiębiorstwa 
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Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „TECHMADEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie, którego wartość bilansowa zgodnie z bilansem sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 
01 kwietnia 2011 roku, wynosi 9.780.969,44 zł (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset 
sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze). --------------------------------------------------------------------------  
4. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Na każdą akcję przysługuje jeden głos na Walnym 
Zgromadzeniu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----------------------------------  
6. Walne Zgromadzenie może podwyższać kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitałów 
rezerwowych utworzonych z zysku Spółki, jeżeli mogą być one użyte na ten cel (podwyższenie kapitału 
zakładowego ze środków spółki). Podwyższenia takie następować będą zgodnie z art. 442 i 443 kodeksu spółek 
handlowych.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków Spółki może zostać powzięta, jeżeli zatwierdzone 
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk, a opinia biegłego rewidenta nie zawiera 
istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej Spółki. ---------------------------------------------------------------------  
8. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze 
emisji nowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane po całkowitym wpłaceniu 
co najmniej 9/10 (dziewięć dziesiątych) dotychczasowego kapitału zakładowego. Regulacja niniejsza nie dotyczy 
łączenia się spółek. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
9. Kapitał zakładowy może być obniżany poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji 
lub umorzenie części akcji.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
10. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 
wynoszącego 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na zasadach opisanych w art. 444-454 Kodeksu 
spółek handlowych. Upoważnienie obowiązuje do dnia 01 sierpnia 2014 roku. ----------------------------------------------  
Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru. -------------------------------------------  

§ 8 

1. Akcje są zbywalne. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. W przypadku ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcji, zastawnikowi czy użytkownikowi nie 
przysługuje prawo głosu z takiej akcji. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Akcje imienne mogą być na żądanie akcjonariusza zamieniane na akcje na okaziciela. Zamiana akcji 
na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. -------------------------------------------------------------------------------  
4. Akcje Spółki mogą być wydawane pojedynczo lub w odcinkach zbiorowych.  ---------------------------------------------  
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. ----------------  
6. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) na podstawie uchwały 
Walnego Zgromadzenia podejmowanej większością ¾ (trzech czwartych) głosów. Uchwała powinna określać 
w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji 
umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału 
zakładowego. Umorzenie może nastąpić wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Za zgodą 
akcjonariusza umorzenie może odbyć się bez wynagrodzenia. --------------------------------------------------------------------  

§ 9 

W braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo 
pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji (prawo poboru). ----------------------  

§ 10 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez 
biegłego rewidenta i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela 
się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie zostały w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku 
do dokonanych wpłat na akcje. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 
roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----------------------------------------------  

IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 11 
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Organami Spółki są:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Walne Zgromadzenie,  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Rada Nadzorcza,  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Zarząd. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Walne Zgromadzenie 

§ 12 

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.  --------------------------------------------------------------  
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie spółki. -------------------------------------------------------------------  
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku 
obrotowego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady 
Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących razem przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału 
zakładowego Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/4 (jedną czwartą) kapitału 
zakładowego mają prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie 
określonym w ust. 3 powyżej. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 
1/20 kapitału zakładowego mają prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie 
zwoła go w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.  -----------------------------------------------------------------------  
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane przynajmniej na 3 (trzy) tygodnie przed 
terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez formalnego zwołania, 
jeżeli cały kapitał akcyjny jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia 
Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. W przypadku 
uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane 
na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie 
z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia 
sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------  

§ 13 

1. Oprócz innych spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych, 
do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: ---------------------------------------------------------------------------------  

1. podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki; --------------------------------------------------------------  
2. powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, jak również wyłączenia zysku w całości 
lub w części od podziału;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 
w poprzednim roku obrotowym;  --------------------------------------------------------------------------------------------  
4. dokonywanie zmian Statutu Spółki;  ------------------------------------------------------------------------------------  
5. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -------------------------------------  
6. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;  
7. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki 
lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----------  
8. podejmowanie uchwał w przedmiocie jakichkolwiek postanowień dotyczących roszczeń 
o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; ---  
9. podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki, które mogą być zaoferowane 
do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią 
powiązanej; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
10. podjęcie uchwały o umorzeniu akcji; ----------------------------------------------------------------------------------  
11. podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego; ----------  
12. podjęcie uchwały w przedmiocie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub 
w części, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 7 ust. 10 Statutu; ----------------------------------------------  
13. podjęcie uchwały o przeznaczeniu kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego; -----------------------  
14. podjęcie uchwał w sprawie połączenia Spółki, podziału Spółki i przekształcenia Spółki; ----------------  
15. ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------  
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2. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego 
i rezerwowego oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego, Zarząd jest zobowiązany do bezzwłocznego 
zwołania Walnego Zgromadzenia celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki. ------------------------  

§ 14 

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy 
niniejszego Statutu stanowią inaczej. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy 
Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. ----------------------------------------------  

3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez 
pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa 
głosu powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo to powinno zostać 
załączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki 
publicznej pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania 
prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa 
w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. --------------------------------------------------------------------------  

4. Dopuszcza się udział akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, co obejmuje w szczególności: ------------------------------------------------------------------------------------  

a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, -----------------------------------------------  
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać 
się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego 
Zgromadzenia, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego 
Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rada Nadzorcza 

§ 15 

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. -------------------------------------------------------------  

§ 16 

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są i odwoływani na okres wspólnej, 3 (trzy) letniej kadencji. Mandat 
każdego członka wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
za ostatni rok obrotowy ich urzędowania. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie przed przeprowadzeniem wyborów członków 
Rady. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Pierwsi Akcjonariusze Spółki. Liczbę członków pierwszej Rady 
Nadzorczej określają Pierwsi Akcjonariusze Spółki przed przeprowadzeniem wyborów.  ----------------------------------  

§ 17 

1. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Rady Nadzorczej określający organizację i sposób wykonywania 
czynności. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -------  

2. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny jej członek 
wybrany na tym posiedzeniu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez jej Przewodniczącego, na wniosek Zarządu lub członka 
Rady Nadzorczej. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 
2 (dwóch) tygodni od daty otrzymania powyższego wniosku.  ---------------------------------------------------------------  

4. Członkowie Rady Nadzorczej muszą być powiadomieni o dniu i terminie posiedzenia listem poleconym, 
zawierającym porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, na adres dla doręczeń określony przez danego 
członka Rady, faksem lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniej łączności z co najmniej 7 (siedmio) 
dniowym wyprzedzeniem. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby z tym, że nie rzadziej, niż 
co najmniej 3 razy w roku obrotowym.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Dla ważności uchwał niezbędne jest prawidłowe zaproszenie wszystkich członków na posiedzenie oraz 
obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Z wyjątkiem spraw porządkowych, Rada Nadzorcza 
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może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach umieszczonych w porządku obrad. Zmiana porządku 
obrad wymaga zgody minimum 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej.  --------------------------------------------------  

6. Uchwały Rady Nadzorczej, o ile inaczej nie postanowiono w niniejszym Statucie, zapadają bezwzględną 
większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos 
Przewodniczącego.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie 
za pośrednictwem innego członka Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia 
posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.  ---------------------------------------------------------------------  

§ 18 

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do osobistego wykonywania swoich obowiązków. ------------------  
2. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone 

przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem 
w pracach Rady.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 19 

1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 
dziedzinach jej działalności. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Do szczegółowych obowiązków Rady Nadzorczej należy:  ---------------------------------------------------------------------  
a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;  -------------------------------------  
b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty; -----------------------------------------------  
c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w pkt a) i b) powyżej;   
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;  --------------------------------------------------------------------------------  
e) zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;  ------------  
f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie 

mogących sprawować swojej funkcji;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
g) opiniowanie wniosków w sprawie uczestnictwa w innych spółkach;  -------------------------------------------------------  
h) udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę aktywów, jeżeli wartość netto poszczególnych 

aktywów nabywanych lub zbywanych przez Spółkę w jednej lub kilku transakcjach powiązanych przekracza 
10% aktywów netto spółki według ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;  ----------------------  

i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
j) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;  ---------------------------------------------------------------  
k) wyrażanie zgody na przyjęcie oraz zmianę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę, -----------------------  
l) powoływanie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki;  ---------------------------------------  
m) udzielanie zgody na zawieranie przez Zarząd umów pomiędzy Spółką, a akcjonariuszem Spółki lub 

podmiotem zależnym od akcjonariusza Spółki lub podmiotem dominującym wobec akcjonariusza Spółki, 
z wyłączeniem umów zawieranych przez Spółkę z jej spółkami zależnymi;  -----------------------------------------------  

n) akceptowanie budżetu rocznego przedłożonego przez Zarząd oraz jego zmiany;  --------------------------------------  
o) udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w budżecie rocznym, jeżeli ich 

suma w ciągu roku obrotowego przekroczy 10% aktywów netto spółki według ostatniego zatwierdzonego 
sprawozdania finansowego;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

p) udzielanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką w wysokości przekraczającej 10% 
aktywów netto spółki według ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z wyłączeniem 
czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w budżecie rocznym;  ---  

q) udzielanie zgody członkowi Zarządu w kwestiach, o których mowa w § 21 ust. 2;  -------------------------------------  
r) zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych spółki przygotowywanych przez Zarząd.  --------------------------  

Zarząd 

§ 20 

1. Zarząd składa z co najmniej 1 członków i nie więcej niż 5 członków powoływanych przez Radę Nadzorczą. ---  
2. Wszyscy członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 (trzy) lata. Rada 
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Nadzorcza powołująca członków Zarządu decyduje o przyznaniu jednej z osób powołanych przez siebie 
w skład Zarządu, funkcji Prezesa Zarządu i funkcji Wiceprezesów Zarządu.  --------------------------------------------  

3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy ich urzędowania.  -----------------------------------------------------   

4. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z pełnionej funkcji. Odwołanie z funkcji członka 
Zarządu nie uchybia ich roszczeniom wynikającym z umowy o pracę lub innego stosunku prawnego 
dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.  --------------------------------------------------------------------------------  

§ 21 

1. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych, kieruje jej działalnością oraz 
zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.  -------  

2. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w uchwale, zajmować się interesami 
konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej 
lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako 
członek organu. Zakaz obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania 
w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powołania co najmniej 
jednego członka zarządu. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest niezależnie od tego, jaki podmiot jest 
upoważniony do powoływania danego członka Zarządu.  ---------------------------------------------------------------------  

3. Podjęcie uchwały przez Zarząd wymaga obecności większości jego członków. ------------------------------------------  
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz podpisywania w imieniu Spółki 

upoważnieni są, w przypadku zarządu wieloosobowego: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie 
Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.  ----------------------------  

V. FINANSE SPÓŁKI 

§ 22 

W Spółce tworzy się następujące kapitały i fundusze:  ------------------------------------------------------------------------------  
1. kapitał zakładowy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. kapitał zapasowy, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy przepisów prawa lub o których 

utworzeniu postanowi Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------  

§ 23 

1. Na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8 % (osiem procent) 
czystego zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej 
trzeciej) kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewane są także nadwyżki osiągnięte przy 
emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe, po pokryciu kosztów emisji akcji, jak również 
dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień.  -------------------------  

2. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego 
w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej 
w sprawozdaniu finansowym.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 24 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.  -----------------------------------------------------------------------------------  

§ 25 

Zarząd jest zobowiązany w terminie 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego przygotować oraz 
przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki.  ---------------------  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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§ 26 

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji.  --------------------------------------------------------  
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.  ---------------------------------------------  
3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu.  ----------------------------------------------------------------------------------  

§ 27 

We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek 
handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.  ------------------------------------------------------------------------------  

 Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki nie 7.2.2.
zarejestrowane przez sąd 

Nie istnieją uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Techmadex S.A.. w sprawie zmian Statutu nie 
zarejestrowane przez sąd. 

7.3. Uchwały w sprawie emisji akcji serii B, C i D 

 Uchwała o emisji akcji serii B 7.3.1.

UCHWAŁA NR 1 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TECHMADEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
o przekształceniu Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TECHMADEX” Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną 
 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, prowadzącej działalność pod firmą Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TECHMADEX” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Migdałowej 
numer 91, niniejszym zgodnie z postanowieniami art. 562 § 1 w związku z art. 563 ustawy z dnia 15 września 
2000 roku, Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z póź. zm.), postanawia:  
 
1) dokonać przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „TECHMADEX” sp. z o.o. w spółkę akcyjną prowadzącą 
działalność pod firmą TECHMADEX S.A., 
2) ustanowić kapitał zakładowy spółki akcyjnej w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). Kapitał 
zakładowy Spółki Przekształconej zostaje pokryty w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) kapitałem 
zakładowym Spółki Przekształcanej, 
3) Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej dzieli się na:  

a) 515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od A 000.001 do 
A 515.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
b) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych 
numerach od B 000.001 do B 485.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

4)  Akcje serii A oraz B są akcjami objętymi przez Wspólników Spółki Przekształcanej w wyniku 
przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o której mowa w § 1 Statutu 
i zostają objęte w następujący sposób: 

a) Lucjan Gałecki – obejmie 515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A, 
o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 51.500,00 zł 
(pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), stanowiących 51,5 % wartości kapitału zakładowego, 
b) Dariusz Gil – obejmie 174.000 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela 
serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 17.400,00 
zł (siedemnaście tysięcy czterysta złotych), stanowiących 17,4% wartości kapitału zakładowego,  
c) Jerzy Kamecki – obejmie 124.000 (sto dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela 
serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 12.400,00 
zł (dwanaście tysięcy czterysta złotych), stanowiących 12,4% wartości kapitału zakładowego,  
d) Marek Przybylski – obejmie 124.000 (sto dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych 
na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości 
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nominalnej 12.400,00 zł (dwanaście tysięcy czterysta złotych), stanowiących 12,4% wartości kapitału 
zakładowego,  
e) Henryk Cukier – obejmie 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć 
tysięcy złotych), stanowiących 5% wartości kapitału zakładowego,  
f) Marian Wynimko – obejmie 13.000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.300,00 zł (jeden 
tysiąc trzysta złotych), stanowiących 1,3% wartości kapitału zakładowego,  

4) nie wskazywać kwoty przeznaczonej na wypłaty, o której mowa w art. 563 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych, z uwagi na fakt, iż wszyscy Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą uczestniczyć 
w spółce przekształconej,  
5) nie przyznawać praw osobistych wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej,  
6) wskazać, iż w skład pierwszego Zarządu spółki przekształconej, mającej prowadzić działalność w formie 
spółki akcyjnej wchodzi Dariusz Gil - Prezes Zarządu,  
7) wskazać, iż w skład pierwszej Rady Nadzorczej spółki przekształconej, mającej prowadzić działalność 
w formie spółki akcyjnej wchodzą: Jan Jeżak, Janina Nitka, Rafał Jagniewski, Zbigniew Szepieniec, 
8) wyrazić zgodę na brzmienie statutu spółki akcyjnej w ramach, której będzie prowadzone 
dotychczasowe przedsiębiorstwo Spółki po przekształceniu, w niżej przedstawionym brzmieniu, 
9) zobowiązać i upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych 
wymaganych dla dokonania przekształcenia Spółki w Spółkę Przekształconą.  

 Uchwały dotyczące emisji akcji serii C 7.3.2.

UCHWAŁA nr 1/12/11 
Zarządu Spółki pod firmą TECHMADEX Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 30 grudnia 2011 roku 

„Zarząd Spółki TECHMADEX S.A., działając na podstawie art. 446 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku 
z § 7 ust. 10 statutu Spółki oraz uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego na poziomie 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda, postanowił podjąć uchwałę Zarządu nr 1/12/11 ws. podwyższenia kapitału 
zakładowego w ramach Kapitału Docelowego do kwoty 106 500 zł., nadając jej następujące brzmienie: 
 
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 6 500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych) tj. z kwoty 

100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 106.500,00 zł (sto sześć tysięcy pięćset złotych), w drodze 
emisji 65.000 (sześćdziesięciu pięciu tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii C o numerach od C 00001 
(jeden) do C 65000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda  

2. Akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela. 
3. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2012 (dwa 

tysiące dwunastego) roku.  
4. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 0,10 PLN (dziesięć groszy) za jedną akcję.  
5. Akcje serii C będą zaoferowane wybranym przez Zarząd kadrze kluczowych pracowników 

i współpracowników w ramach subskrypcji prywatnej.  
6. Zawarcie umów o objęcie akcji nowej emisji nastąpi w terminie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) 

grudnia 2011 (dwa tysiące jedenastego) roku. 
8. Wszystkie akcje nowej emisji zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne i opłacone przed rejestracją 

podwyższenia kapitału zakładowego.” 

UCHWAŁA nr 1/01/12 
Zarządu Spółki pod firmą TECHMADEX Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 10 stycznia 2012 roku 

 
„Zarząd Spółki TECHMADEX S.A., działając na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 

7 ust. 10 statutu Spółki oraz w związku z podjętą w dniu 30 grudnia 2011 r. uchwałą Zarządu nr 1/12/11 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego do kwoty 106 500 zł., 
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zaprotokołowana przez czyniącego asesora notarialnego za Rep. A numer 5591/201,1 postanowił podjąć 
uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały Zarządu nr 1/12/11 i w związku z tym pkt 3 uchwały nr 1/12/11 z dnia 

30 grudnia 2011 roku otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 

„3. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2011(dwa tysiące 
jedenastego) roku” 

Pozostałe postanowienia uchwały nr 1/12/11 z 30 grudnia 2011 roku nie ulegają zmianie. 

 Uchwała o emisji akcji serii D 7.3.3.

„UCHWAŁA NR 04/02/2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą TECHMADEX Spółka Akcyjna z dnia 15 lutego 2012 roku  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, 
przeprowadzanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez 

oznaczonego adresata, z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie 
ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

NewConnect, dematerializacji akcji serii B, C i D, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy 
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii B, C i D oraz do podjęcia 

wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii B, C i D do obrotu w Alternatywnym Systemie 
Obrotu 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Techmadex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 
431 § 1 i § 2 pkt 1) i § 7, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 13 ust. 1 pkt 11 i 12 Statutu 
Spółki, postanawia co następuje: 

§ 1 

[Podwyższenie kapitału zakładowego] 

 
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 106.500,00 zł (sto sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) 

do kwoty nie większej niż 121.500,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych 00/100), to jest 
o kwotę nie większą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 
150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda akcja („Akcje serii D”).  

2. Objęcie Akcji serii D Spółki, z uwzględnieniem brzmienia § 2 niniejszej Uchwały, w ramach emisji, o której 
mowa w ustępie poprzedzającym, nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 
1) KSH, to jest w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Oferta 
objęcia Akcji serii D, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie skierowana do nie więcej niż 99 
(dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób (podmiotów) i nie stanowi oferty publicznej ani nie stanowi 
publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz.1439 z późn. zm.). 

3. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego.  

4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2011 (dwa tysiące 
jedenastego) roku, tj. od wypłaty dywidendy za 2011 rok. 

5. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji, zgodnie 
z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2010 
Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).  

6. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4) KSH upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do oznaczenia ceny 
emisyjnej akcji nowej emisji serii D. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej 
akcji serii D stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

7. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6) KSH upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia 
akcji serii D w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 (trzynastego) sierpnia 2012 (dwa tysiące 
dwunastego) roku.  
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8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia 
o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału 
zakładowego do rejestru sądowego - w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH.  

9. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd 
w formie aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, o którym 
mowa w ustępie poprzedzającym. 

§ 2 

[Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D] 

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji serii, D tj. wyłącza się 
w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii D. 

2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona 
na podstawie art. 433 § 2 KSH, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii D leży 
w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. 
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, 
o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 KSH. 

§ 3 

[Zmiana Statutu Spółki] 

Wobec treści § 1 niniejszej Uchwały i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na zasadzie art. 430 § 1 KSH 
i § 13 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe, 
następujące brzmienie: 

„§ 7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 121.500,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych 
00/100) i dzieli się na: 

a)  515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od A 000.001 do A 
515.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

b) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach 
od B 000.001 do B 485.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

c) 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od C 
000.001 do C 065.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

d) nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.” 

§ 4 
 

[Dematerializacja akcji serii B, C i D, wprowadzenie akcji serii B, C i D  
do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek NewConnect  

prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.] 

1. Wyraża się zgodę i postanawia się o ubieganiu się o dematerializację akcji serii B, C i D w trybie 
i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.  

2. Wyraża się zgodę i postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu 
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A.  

§ 5 
[Upoważnienie dla Zarządu] 

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych 
do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, 
a w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do: 
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a) zaoferowania Akcji serii D wybranym przez Zarząd podmiotom (osobom) oraz podjęcia wszelkich 

czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, 
b) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie 

art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH,  
c) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B, C i D, w tym 

w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, umów 
dotyczących rejestracji akcji serii B, C i D, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi, 

d) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu 
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., a w szczególności zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, 
złożenia wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. w związku z wprowadzeniem do Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 
§ 6 

[Wejście w życie] 
 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 04/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Techmadex S.A. z siedzibą 
w Warszawie z dnia 15 lutego 2012 roku. 

„Opinia Zarządu Spółki pod firmą Techmadex S.A. z siedzibą w Warszawie  
w przedmiocie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz uzasadniająca wyłączenie w całości prawo 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji serii D 
 

Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D w sposób odzwierciedlający wartość 
rynkową Spółki. Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd w oparciu o deklaracje nabycia akcji 
serii D składane Spółce przez potencjalnych inwestorów. Zarząd podejmie stosowną uchwałę w przedmiocie 
określenia ceny emisyjnej akcji serii D.  

Wyłączenie prawa poboru akcji na okaziciela serii D w całości uzasadnione jest interesem Spółki, a tym samym 
jej akcjonariuszy. Spółka zainteresowana jest bowiem pozyskaniem zewnętrznego finansowania w celu realizacji 
przyjętej strategii rozwoju i modelu biznesu. Zdaniem Zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego 
w drodze oferty prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii D dotychczasowych akcjonariuszy, 
umożliwi Spółce realizację planów inwestycyjnych i zwiększenie przychodów Spółki, przy wykorzystaniu 
optymalnej pod względem kosztów procedury podwyższenia kapitału. Celem emisji akcji serii D jest pozyskanie 
w drodze oferty prywatnej akcji środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej. W szczególności pozyskane środki pozwolą Spółce na dalszą ekspansję 
i budowanie wartości firmy. Zdaniem Zarządu tylko zewnętrzny inwestor umożliwi pozyskanie finansowania na 
założonym poziomie w odpowiednio krótkim czasie.”  
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7.4. Definicje i objaśnienia skrótów 

Tabela 29. Definicje i objaśnienia skrótów związanych z rynkiem kapitałowym 

Skrót Definicja 

ASO, Alternatywny System 
Obrotu 

Alternatywny system obrotu na rynku New Connect prowadzony przez GPW 
w Warszawie S.A. 

Autoryzowany Doradca Equity Advisors Sp. z o.o  

Dokument Informacyjny, 
Dokument 

Niniejszy dokument, który stanowi dokument informacyjny w rozumieniu przepisów 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, sporządzany w związku z ubieganiem 
się o wprowadzenie instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu na 
NewConnect 

Doradca Prawny Kurek, Kościółek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych sp.p 

Emitent, Spółka Techmadex S.A. 

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Grupa Kapitałowa, Grupa Grupa Kapitałowa Techmadex w skład której wchodzą: Techmadex S.A. GP Energia sp. 
z o.o., BioGP Energia sp. z o.o. oraz Eda-Serwis Sp. z o.o. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

Inwestor Osoba zainteresowana nabyciem akcji 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KSH, Kodeks Spółek Handlowych Ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, 
z późniejszymi zmianami) 

PCC Podatek od czynności cywilnoprawnych 
PDA, Prawo do Akcji Papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy 

dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej, powstające z chwilą dokonania 
przydziału tych akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów 
wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego, 
odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru 
przedsiębiorców 

Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 20004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
2010 Nr 113, poz. 759) 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Techmadex S.A. 

Regulamin ASO, Regulamin 
NewConnect 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą nr 147/2007 Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r., 
z późniejszymi zmianami – tekst jednolity – Załącznik do Uchwały nr 274/2007 Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 kwietnia 2007 r. 

Rozporządzenie dotyczące 
Koncentracji 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorców (Dz. UE. L 24/1 

Statut Statut spółki Techmadex S.A. 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o Funduszach 
Inwestycyjnych 

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004 nr 146 poz. 
1546) 

Ustawa o Nadzorze nad 
Rynkiem Kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. nr 183, 
poz. 1537, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, 
poz. 1538, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 
poz. 331, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Ofercie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 
od Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 
152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami) 
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WZ Walne Zgromadzenie Techmadex S.A., zwyczajne bądź nadzwyczajne 

Zarząd, Zarząd Emitenta, Zarząd 
Spółki 

Zarząd Techmadex S.A. 

 

Tabela 30. Definicje i objaśnienia skrótów związanych z branżą Emitenta 

Skrót Definicja 

AKPiA Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka 

GPA Czujnik poziomu przepływu 

GPZ Główny Punkt Zasilający, stacja transformatorowa, stacja elektroenergetyczna czyli 
zespół urządzeń służących do przetwarzania i rozdziału albo tylko do rozdziału energii 
elektrycznej, tworząc węzeł w sieci elektroenergetycznej 

Historian Systemem archiwizacji danych procesowych - przemysłowa baza danych służąca do 
rejestracji w czasie rzeczywistym; stanowi zintegrowaną platformę, gromadzącą 
wszystkie informacje produkcyjne w skali całego przedsiębiorstwa 

HMI Ang. Human Machine Interface, interfejs człowiek-maszyna; system sterowania 
i monitorowania 

MES Ang. Manufacturing Execution System - system zarządzania produkcją, posiadający 
cechy projektu organizacyjnego, technologicznego i wdrożeniowego. 

Pompaż Zjawisko polegające na gwałtownych oscylacjach strumienia objętości czynnika 
roboczego, mocy i prędkości obrotowej, które mogą doprowadzić 
do zniszczenia maszyny lub przynajmniej do poważnego jej uszkodzenia 

SCADA Ang. Supervisory Control And Data Acquisition, to oprogramowanie wykorzystywane 
do zbierania danych o sterowanym procesie i gromadzenia ich najczęściej w centralnej 
bazie danych. Dane te mogą być wykorzystywane do zarządzania i sterowania 

Turbossawa Urządzenie do wytwarzania podciśnienia i odsysania gazów lub pary z różnych 
urządzeń, a następnie wytłaczania ich (najczęściej do atmosfery) 

UDT Urząd Dozoru Technicznego 
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