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CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DOPUSZCZANYMI PAPIERAMI 
WARTOŚCIOWYMI 

• Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się 
o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 
emitenta lub inne podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że takie 
naruszenie może nastąpić KNF może: 
- nakazać wstrzymanie dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 
10 dni roboczych; 
- zakazać dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym; 
- opublikować, na koszt emitenta lub wprowadzającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku 
z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym 
Komisja może zastosować środki, o których mowa powyżej, także w przypadku, gdy z treści prospektu emisyjnego, 
złożonego do KNF lub przekazywanych do wiadomości publicznej, wynika, że: 
- dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy 
inwestorów; 
- utworzenie emitenta nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, którego skutki pozostają w mocy; 
- działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, którego skutki pozostają 
w mocy, lub status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa. 

• Ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu na rynku regulowanym 

W przypadku, gdy emitent nie wykonuje obowiązków albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w ustawie 
o ofercie publicznej w art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 37 ust. 4 i 5, art. 38 ust. 1 i 5, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 6, art. 44 
ust. 1, art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1, 2 i 4, art. 48, art. 50, art. 51 ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56 i 57, art. 58 ust. 1, art. 
59, art. 62 ust. 2, 5 i 6, art. 63 ust. 5 i 6, art. 64, art. 66 i art. 70 lub nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki 
wynikające z art. 42 ust. 5, w związku z art. 45, art. 46, art. 47 ust. 1, 2 i 4, art. 51 ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, nie 
wykonuje lub wykonuje nienależycie nakaz, o którym mowa w art. 16 pkt 1, narusza zakaz, o którym mowa w art. 16 pkt 2, 
lub nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 7, art. 26 ust. 5 i 7, art. 27, art. 
29-31 i art. 33 rozporządzenia Komisji (WE) 809/2004, Komisja Nadzoru Finansowego może: wydać decyzję 
o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo 
nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do 
wysokości 1.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. 

• Ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu giełdowego 

Zgodnie z § 31 Regulaminu GPW, Zarząd GPW może wykluczyć papiery wartościowe z obrotu giełdowego, jeśli m.in.: 
przestały spełniać warunki określone w Regulaminie GPW; Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie; 
na wniosek Spółki; 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; uzna, że wymaga tego 
interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; wskutek podjęcia decyzji o zmianie formy prawnej Spółki lub połączenia 
z innym podmiotem; jeżeli w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym 
papierze wartościowym; wskutek podjęcia przez Spółkę działalności, zakazanej przepisami prawa; wskutek otwarcia 
likwidacji Emitenta. 

• Ryzyko zawieszenia obrotu akcjami na GPW 

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o obrocie, na żądanie Komisji, spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu 
wskazane przez Komisję papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża 
w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo 
powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

• Ryzyko związane ze zmiennością kursu rynkowego 

Z nabywaniem Akcji Spółki, po dopuszczeniu ich do obrotu giełdowego, wiąże się ryzyko zmian kursów giełdowych. Kurs 
giełdowy kształtuje się pod wpływem relacji podaży i popytu, która jest wypadkową wielu czynników i skutkiem trudno 
przewidywanych reakcji inwestorów. W przypadku znacznego wahania kursów akcjonariusze mogą być narażeni na ryzyko 
niezrealizowania zaplanowanego zysku. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że notowania Akcji mogą znacznie odbiegać od 
Ceny Emisyjnej. Może to wynikać m.in. z okresowych zmian w wynikach działalności Spółki, rozmiaru i płynności rynku 
Akcji, koniunktury na GPW, koniunktury na giełdach światowych i zmian czynników ekonomicznych i politycznych. 
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• Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na emitenta kar administracyjnych 
przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów 
prawa 

Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, w sytuacji gdy spółka publiczna nie dopełnia obowiązków wymaganych 
prawem, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może nałożyć 
na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną do wysokości 1 mln zł albo wydać decyzję o wykluczeniu 
papierów wartościowych, na czas określony lub bezterminowo, z obrotu na rynku regulowanym, albo zastosować 
obie z powyższych sankcji łącznie. 
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1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE 
W DOKUMENCIE OFERTOWYM 

1.1. EMITENT 

 

Firma: Trion Spółka Akcyjna 

Siedziba: Inowrocław 

Adres: 88-100 Inowrocław, ul. Marcinkowskiego 154 

Numer telefonu: (+48 52) 355 03 00 

Numer telefaksu: (+48 52) 357 11 26 

e-mail: sekterariat@trion.pl 

Adres internetowy: www.trion.com.pl 

W imieniu Emitenta działa: 

Marek Grzona Prezes Zarządu 

Stanisław Pieciukiewicz Członek Zarządu 

Paweł Puszczyński Członek Zarządu 

 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 
informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym i Dokumencie Podsumowującym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze 
stanem faktycznym i że w Dokumencie Ofertowym i Dokumencie Podsumowującym nie pominięto niczego, co mogłoby 
wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

 

 

……………………………… 

Marek Grzona 

Prezes Zarządu 

Trion S.A. 

.......................................... 

Stanisław Pieciukiewicz 

Członek Zarządu 

Trion S.A. 

……………………………… 

Paweł Puszczyński 

Członek Zarządu 

Trion  S.A. 
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 OFERUJĄCY 

 

Nazwa (firma): Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna 

Siedziba Kraków 

Adres Mały Rynek 7, 31-041 Kraków 

Numer telefonu +48 (012) 397 06 00 

Numer faksu +48 (012) 397 06 01 

Adres internetowy www.idmsa.pl 

E-mail biuro.k@idmsa.pl 

 

 

Do działania w imieniu Oferującego uprawnieni są: 

Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu 
Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu 
Piotr Derlatka Prokurent 
Jarosław Żołędowski Prokurent 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Domu Maklerskiego IDMSA: 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 
informacje zawarte w częściach Dokumentu Ofertowego i Dokumentu Podsumowującego, w sporządzaniu których brał 
udział Dom Maklerski IDMSA są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w tych częściach Dokumentu 
Ofertowego i Dokumentu Podsumowującego nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

Oferujący brał udział w sporządzaniu następujących części Prospektu emisyjnego:  

Dokument Podsumowujący 

Dokument Ofertowy: pkt 3.1, 3.2, 3.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 

 

 

 

 

 

Grzegorz Leszczyński 

Prezes Zarządu 

  

Rafał Abratański 

Wiceprezes Zarządu  
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2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DOPUSZCZANYMI PAPIERAMI 
Czynniki ryzyka związane z dopuszczanymi papierami zostały zamieszczone na początku niniejszego Dokumentu 

Ofertowego po spisie treści. 

3. PODSTAWOWE INFORMACJE 

3.1. OŚWIADCZENIE O KAPITALE OBROTOWYM 

Zarząd Emitenta oświadcza, iż w dacie Prospektu Emitent dysponuje odpowiednim i wystarczającym kapitałem 
obrotowym, w wysokości zapewniającej pokrycie bieżących potrzeb operacyjnych w okresie dwunastu kolejnych 
miesięcy od daty Prospektu. 

Emitentowi nie są znane problemy z kapitałem obrotowym, które mogą wystąpić w przyszłości. 

3.2. OŚWIADCZENIE O KAPITALIZACJI I ZADŁUŻENIU 

 31-03-2008 

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem: 35.409 

- zabezpieczone  

1) kredyt krótkoterminowy 8.372 

2) kredyt długoterminowy w części przypadającej do spłaty w 2008 roku   

- niezabezpieczone  

1) zobowiązania z tytułu dostaw 18.834 

2) zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń 3.289 

3) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1.285 

4) zobowiązania pozostałe 2.900 

5) fundusze specjalne (ZFŚS) 729 

6) dywidenda - 

Zadłużenie długoterminowe: 4.840 

- zabezpieczone  

1) kredyt długoterminowy z wyłączeniem części przypadającej do spłaty w 2008 roku 252 

2) leasing - 

Kapitał własny 94.947 

- kapitał zakładowy 71.903 

- kapitał zapasowy 42.127 

- wynik z lat ubiegłych -17.472 

- wynik roku bieżącego -1.611 

Wartość zadłużenia netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej:  

A. Środki pieniężne 7.936 

B. Ekwiwalenty środków pieniężnych - 

C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - 

D. Płynność (A+B+C) 7.936 

E. Bieżące należności finansowe - 

F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 8.372 

G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego - 

H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 370 
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I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H) 8.742 

J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D) 806 

K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 252 

L. Wyemitowane obligacje - 

M. Inne długoterminowe kredyty i pożyczki  - 

N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M) 252 

O. Zadłużenie finansowe netto (J+N) 554 

 

Analiza charakteru zadłużenia warunkowego i pośredniego: 

Grupa Kapitałowa Emitenta nie posiada zadłużenia warunkowego i pośredniego. 

Opis zabezpieczonych aktywów znajduje się w pkt 8.1 Dokumentu Rejestracyjnego. 

 

3.3. OPIS INTERESÓW OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH 
ZAANGAŻOWANYCH W EMISJĘ LUB OFERTĘ 

 DM IDMSA z siedzibą w Krakowie jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z zawartej umowy na 
doradztwo w procesie wprowadzenia akcji Emitenta serii O i P do obrotu giełdowego. 

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski Radcowie Prawni – Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie jest powiązana z 
Emitentem w zakresie wynikającym z zawartej umowy na doradztwo prawne przy emisjach akcji serii O i P. 

Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest powiązane z wielkością środków pozyskanych z oferty publicznej Emitenta. 
Ponadto pomiędzy działaniami Doradcy Prawnego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów. 

 
3.4.    PRZESŁANKI I CELE ZREALIZOWANEJ EMISJI AKCJI  
 

Celem emisji akcji serii O było wydanie akcji w zamian za 100% udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno 
Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o.. 

Celem emisji akcji serii P było wydanie akcji w zamian za 100% udziałów w spółce Orion+ Sp. z o.o.. 

W ramach emisji akcji serii O i P wydane zostały akcje w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 100% udziałów w 
spółce Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie Sp. z o.o. oraz 100% udziałów w spółce Orion+ Sp. z o.o., 
stąd emisje nie przyniosły Emitentowi wpływów pieniężnych. 
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4. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH 
LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU 

4.1. OPIS TYPU I RODZAJU OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZONYCH DO 
OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: 
8.350.000 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł 
każda, w tym: 

- 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O, 

- 4.850.000 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P, 

Wszystkie Akcje dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym na GPW są akcjami na okaziciela o wartości nominalnej 
2,00 zł każda. Akcje dopuszczane do obrotu nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, tj. co do prawa głosu, prawa 
do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji Emitenta. 

4.2. PRZEPISY PRAWNE, NA MOCY KTÓRYCH ZOSTAŁY UTWORZONE 
AKCJE 

Zgodnie z art. 446 § 1 oraz art. 447 § 1 w związku z art. 431 § 1 KSH oraz art. 430 KSH podwyższenie kapitału 
zakładowego następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej w granicach statutowego upoważnienia zastępującego 
uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. Uchwała Zarządu dla swej skuteczności wymaga 
formy aktu notarialnego. 

Uchwałą Nr 1 Zarządu z dnia 5 października 2007 r., zmienioną Uchwałą Nr 1 Zarządu z dnia 28 grudnia 2007 r., 

podwyższono kapitał zakładowy Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O i P z 
pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na mocy tej 
uchwały kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 16.700.000,00 zł i wynosi 71.902.564,00 zł. 
Podwyższenie kapitału dokonało się w drodze emisji 3.500.000 sztuk akcji serii O oraz w drodze emisji 4.850.000 sztuk 
akcji serii P. 

Postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 12 lutego 2008 r. dokonano zarejestrowania podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji serii O i P. 

 

4.3. INFORMACJE NA TEMAT RODZAJU I FORMY AKCJI OFEROWANYCH 
LUB DOPUSZCZANYCH 

Wszystkie Akcje dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym na GPW są akcjami na okaziciela o wartości nominalnej 
2,00 zł każda. Akcje dopuszczane do obrotu nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, tj. co do prawa głosu, prawa 
do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji Emitenta.  

Akcje dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym na GPW mają formę dokumentu. Akcje ulegną dematerializacji 
z chwilą ich zarejestrowania na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych S.A. o której mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.  

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji papierów wartościowych zdematerializowanych jest 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z siedzibą przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. 

4.4. WALUTA EMITOWANYCH AKCJI 

Akcje dopuszczane do obrotu na rynku emitowane są w walucie polskiej (PLN). 

4.5. OPIS PRAW, WŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI OGRANICZENIAMI, 
ZWIĄZANYCH Z AKCJAMI ORAZ PROCEDURY WYKONYWANIA TYCH PRAW 

Prawa i obowiązki związane z papierami wartościowymi Spółki są określone w przepisach KSH, w Statucie oraz w 
innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób i 
podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa podatkowego, finansowego i prawnego. 

   

PRAWA MAJĄTKOWE ZWIĄZANE Z AKCJAMI SPÓŁKI: 

1. 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 wyznacza Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 
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dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 KSH). 
Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. 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 Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na 
zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy. 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 kodeksem spółek handlowych 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. 

Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczypospolita Polską umowy w sprawie zapobieżenia 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. 

2. 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. Pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w 
porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku, Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia Walnemu 
Zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, 
bądź sposób jej ustalenia. 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. 

3. Z akcjami Emitenta nie jest związane inne od dywidendy prawo do udziału w zyskach Emitenta w szczególności Statut 
Emitenta nie przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw 
założycielskich, w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki, lub świadectw użytkowych wydanych 
w zamian za akcje umorzone.  

4. Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej 
likwidacji; Zgodnie z art. 474 § 2 KSH majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się 
między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy; Statut Spółki nie 
przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 

5. Prawo do zbywania posiadanych akcji. 

6. Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na 
których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim 
lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 
340 § 3 KSH). 

 

AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZYSŁUGUJĄ NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z 
UCZESTNICTWEM W SPÓŁCE (UPRAWNIENIA KORPORACYJNE): 

 

1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu 
(art. 411 § 1 KSH). Zgodnie ze Statutem każdej Akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. Ustęp 2 §15 
Statutu przewiduje ograniczenie prawa głosowania akcjonariuszy Spółki w ten sposób, że żaden z nich nie może 
wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 25% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania 
Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że niniejsze ograniczenie głosowania nie ma wpływu na potrzeby ustalenia 
obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 



Prospekt Emisyjny Dokument Ofertowy 

 

 

TRION  S.A..  11   

 

 

2. Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku 
o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną 
dziesiątą 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, po wezwaniu Zarządu do złożenia 
oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym 
żądaniem (art. 401 §1 KSH). 

3. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422 – 427 KSH. 

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, a także akcjonariusz, który głosował przeciwko 
uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (bez wymogu głosowania w przypadku akcjonariusza 
akcji niemej), akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, a także akcjonariusz, który 
nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu w przypadku wadliwego jego zwołania lub też powzięcia uchwały w sprawie 
nieobjętej porządkiem obrad, ma prawo wytoczenia przeciwko spółce powództwa w celu zaskarżenia sprzecznej ze 
statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes spółki lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza uchwały 
Walnego Zgromadzenia. Zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje ex lege postępowania rejestrowego, Sąd rejestrowy może 
jednak zawiesić postępowanie po przeprowadzeniu rozprawy. W przypadku spółki publicznej, prawo wniesienia 
powództwa przysługuje w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w 
terminie trzech miesięcy od dnia jej powzięcia. 

Tym samym podmiotom przysługuje prawo wniesienia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności 
sprzecznej z prawem uchwały Walnego Zgromadzenia. Powództwo powinno być wytoczone w terminie sześciu miesięcy 
od dnia, w którym podmiot uprawniony powziął wiadomość o uchwale, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od 
jej powzięcia. Po upływie wyżej wskazanych terminów uprawnienie wygasa. 

Prawomocny wyrok uchylający uchwałę Walnego Zgromadzenia, a także prawomocny wyrok z powództwa o 
stwierdzenie jej nieważności, ma moc obowiązującą w stosunkach między spółką a wszystkimi akcjonariuszami oraz 
między spółką a wszystkimi członkami jej organów. W przypadkach, w których ważność czynności dokonanej przez 
spółkę jest zależna od uchwały Walnego Zgromadzenia, uchylenie takiej uchwały nie ma skutku wobec osób trzecich 
działających w dobrej wierze. 

4. 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. 

5. Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub 
prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie 
na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu (art. 84 Ustawy o Ofercie Publicznej); 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. 85 Ustawy o Ofercie Publicznej). 

6. 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). 

7. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6 KSH). 

8. 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). 

9. 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). 

10. Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed 
Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH). 

11. 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). 

12. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 
421 § 2 KSH). 

13. 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. 
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14. 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 (w przypadku podziału Spółki) 
oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki). 

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

16. 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). 

17. Akcje są akcjami na okaziciela i będąc w obrocie na rynku regulowanym nie podlegają zamianie na akcje na imienne. 

18. Zgodnie ze Statutem Emitenta akcje będą mogły być umarzane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). 
Zgodnie z art. 359 § 2 KSH Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w 
szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji 
umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.  

 

Posiadaczom praw do akcji przysługuje prawo do ich zbycia oraz prawo do ich zastawiania i oddawania w użytkowanie. 

 

4.6. PODSTAWA PRAWNA EMISJI AKCJI 

W dniu 5 października 2007 r. Zarząd Spółki, na podstawie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego 
z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach kapitału docelowego przewidzianego w 
§ 7a Statutu Spółki, podjął Uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii 
O i P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki o 
następującej treści: 

 

"Działając na podstawie upoważnienia art. 7a ust. 1 – 4 Statutu Spółki oraz art. 446 § 1 oraz art. 447 § 1 zd. 2 w zw. z art. 
431 § 1 oraz 432 § 1 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1.Podwyższa się, w drodze subskrypcji prywatnej, kapitał zakładowy Spółki, z kwoty 62.453.204,00 (słownie: 
sześćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście cztery ) złote do kwoty 79.153.204,00 
(słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście cztery ) złote, to jest o kwotę 
16.700.000,00 ( słownie: szesnaście milionów siedemset tysięcy ) złotych. 

 

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy ) 
sztuk akcji serii O oraz w drodze emisji 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy ) sztuk 
akcji serii P. 

 

3. Wszystkie akcje nowej emisji serii O oraz P będą akcjami na okaziciela. 

 

4. Każda akcja serii O oraz P ma wartość nominalną 2,00 (słownie: dwa złote )zł. 

 

5. Cena emisyjna akcji serii O oraz P wynosi 5,40 (słownie: pięć złotych czterdzieści groszy ) złotych. Na ustalenie ceny 
emisyjnej akcji serii O oraz P na poziomie 5,40 (słownie: pięć złotych czterdzieści groszy ) złotych Rada Nadzorcza 
Spółki, zgodnie z postanowieniem art. 7a ust. 3 Statutu Spółki, wyraziła zgodę w dniu 2 października 2007 r. 

 

6. Akcje serii O pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 16.600 udziałów w spółce Stolarski Zakład 
Produkcyjno – Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000231116, stanowiących 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego i 
uprawniających do 100% (słownie: sto procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników, przed zarejestrowaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego. 
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7. Akcje serii P pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 100 (słownie: sto ) udziałów w spółce ORION+ 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000120578 o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset złotych )zł każdy i 
łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych )zł stanowiących 100% (słownie: sto 
procent) kapitału zakładowego i uprawniających do 100% (słownie: sto procent) głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 

 

8. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii O oraz P w stosunku do 
liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa 
poboru akcji serii O oraz P Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z postanowieniem art. 7a ust. 4 Statutu Spółki, wyraziła 
zgodę w dniu 2 października 2007 r. 

 

9. Celem emisji akcji serii O w ramach kapitału docelowego jest nabycie16.600 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset ) 
udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000231116, o 
wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset złotych ) zł każdy i łącznej wartości nominalnej 8.300.000,00 zł 
(słownie: osiem milionów trzysta tysięcy złotych ), stanowiących 100,00% (słownie: sto procent) kapitału 
zakładowego i uprawniających do 100 % (słownie: sto procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

 

10. Celem emisji akcji serii P w ramach kapitału docelowego jest nabycie przez Spółkę 100 (słownie: sto ) udziałów w 
spółce "ORION +" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000120578, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset 
złotych ) każdy i łącznej wartości nominalnej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych )zł stanowiących 
100,00% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego i uprawniających do 100,00% (słownie: sto procent) głosów 
na Zgromadzeniu Wspólników . 

 

11. Akcje nowej emisji serii O i P będą uczestniczyły w dywidendzie za 2007 rok tj. od 1 stycznia 2007 roku. 

 

§ 2 Umowa objęcia akcji serii O zawarta zostanie w terminie do dnia 31 października 2007 roku. Umowa objęcia akcji 
serii P zawarta zostanie w terminie do dnia 31 grudnia 2007 roku.. 

 

§ 3 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: 

 

I. 

 

§ 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: 

 

"1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 62.453.204 zł (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące 
dwieście cztery złote) i dzieli się na nie więcej niż 31.226.602 /słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście 
dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwie/ akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł /słownie: dwa 
złote/ każda, z tego: 

a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, 

b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B o numerach od 00000001 do 10900000, 

c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, 

d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii D o numerach od 000001 do 
568184, 

f/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii F o numerach od 
0000001 do 2418184, 

g/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ akcji serii G o numerach od 
0000001 do 1612122, 

h/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii H o numerach od 000001 do 350000, 

i/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300000 oraz dla 
serii J od 0000001 do 2500000, 
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j/ 3.080.000 /słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000, 

k/ 6.339.245 /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć dwieście czterdzieści pięć/ akcji serii L o numerach od 
0000001 do 6339245, 

l/ 1.800.000 /słownie: jeden milion osiemset tysięcy/ akcji serii M o numerach 0000001 do 1800000, 

m) nie więcej niż 10.408.867 /słownie: dziesięć milionów czterysta osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem/ akcji 
serii N o numerach od 0000001 do 10408867." 

 

§ 7 Statutu otrzymuje brzmienie: 

 

"1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 79.153.204 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt 
trzy tysiące dwieście cztery złote) i dzieli się na nie więcej niż 39.576.602 /słownie: trzydzieści dziewięć milionów 
pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwie/ akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł 
/słownie: dwa złote/ każda, z tego: 

a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, 

b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B o numerach od 00000001 do 10900000, 

c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, 

d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii D o numerach od 000001 do 
568184, 

f/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii F o numerach od 
0000001 do 2418184, 

g/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ akcji serii G o numerach od 
0000001 do 1612122, 

h/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii H o numerach od 000001 do 350000, 

i/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300000 oraz dla 
serii J od 0000001 do 2500000, 

j/ 3.080.000 /słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000, 

k/ 6.339.245 /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć dwieście czterdzieści pięć/ akcji serii L o numerach od 
0000001 do 6339245, 

l/ 1.800.000 /słownie: jeden milion osiemset tysięcy/ akcji serii M o numerach 0000001 do 1800000, 

m) nie więcej niż 10.408.867 /słownie: dziesięć milionów czterysta osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem/ akcji 
serii N o numerach od 0000001 do 10408867. 

n) 3.500.000 /słownie: trzy miliony pięćset tysięcy/ akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000 

o) 4.850.000 / słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000." 

 

§ 4 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany 
wynikające z niniejszej uchwały. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji akcji serii N." 

 

Następnie w dniu 28 grudnia 2007 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę Nr 1 w sprawie zmiany uchwały Nr 1 Zarządu Spółki 
z dnia 5 października 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego 
w drodze emisji akcji serii O oraz P z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie 
zmiany Statutu o następującej treści: 

" Działając na podstawie upoważnienia art. 7a ust. 1 - 4 Statutu Spółki oraz art. 446 § 1 oraz art. 447 § 1 zd. 2 w zw. z art. 
431 § 1 oraz 432 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1.Podwyższa się, w drodze subskrypcji prywatnej, kapitał zakładowy Spółki, z kwoty 55.202.564,00 złote (pięćdziesiąt 
pięć milionów dwieście dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) złote do kwoty 71.902.564,00 (słownie: 
siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) złote, to jest o kwotę 
16.700.000,00 (słownie: szesnaście milionów siedemset tysięcy) złotych. 
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2.Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) 
sztuk akcji serii O oraz w drodze emisji 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji 
serii P. 

 

3.Wszystkie akcje nowej emisji serii O oraz P będą akcjami na okaziciela. 

 

4.Każda akcja serii O oraz P ma wartość nominalną 2,00 zł (słownie: dwa złote). 

 

5.Cena emisyjna akcji serii O oraz P wynosi 5,40 zł (słownie: pięć złotych czterdzieści groszy). Na ustalenie ceny 
emisyjnej akcji serii O oraz P na poziomie 5,40 zł (słownie: pięć złotych i czterdzieści groszy) Rada Nadzorcza 
Spółki, zgodnie z postanowieniem art. 7a ust. 3 Statutu Spółki, wyraziła zgodę w dniu 2 października 2007 r. 

 

6.Akcje serii O pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 16.600 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset) udziałów 
w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno - Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Mszanowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000231116, stanowiących 100% (słownie: sto 
procent) kapitału zakładowego i uprawniających do 100% (słownie: sto procent) głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 

 

7.Akcje serii P pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 100 (słownie: sto) udziałów w spółce ORION+ Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000120578 o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości 
nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), stanowiących 100% (słownie: sto procent) kapitału 
zakładowego i uprawniających do 100% (słownie: sto procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników, przed 
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 

 

8.W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii O oraz P w stosunku do 
liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa 
poboru akcji serii O oraz P Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z postanowieniem art. 7a ust. 4 Statutu Spółki, wyraziła 
zgodę w dniu 2 października 2007 r. 

 

9.Celem emisji akcji serii O w ramach kapitału docelowego jest nabycie przez Spółkę 16.600 (słownie: szesnaście tysięcy 
sześćset) udziałów w spółce Stolarski Zakład Produkcyjno-Handlowy w Mszanowie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000231116, o 
wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 8.300.000,00 zł 
(słownie: osiem milionów trzysta tysięcy złotych), stanowiących 100,00% (słownie: sto procent) kapitału 
zakładowego i uprawniających do 100,00% (słownie: sto procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

10.Celem emisji akcji serii P w ramach kapitału docelowego jest nabycie przez Spółkę 100 (słownie: sto) udziałów w 
spółce "ORION +" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000120578, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset 
złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), stanowiących 
100,00% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego i uprawniających do 100,00% (słownie: sto procent) głosów 
na Zgromadzeniu Wspólników. 

 

11.Akcje nowej emisji serii O i P będą uczestniczyły w dywidendzie za 2007 rok tj. od 1 stycznia 2007 roku. 

 

§ 2. 

 

Umowa objęcia akcji serii O oraz umowa objęcia akcji serii P zawarte zostaną w terminie do dnia 31 marca 2008 roku 

 

§ 3. 

 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: 



Prospekt Emisyjny Dokument Ofertowy 

 

 

TRION  S.A..  16   

 

 

 

I. 

 

§ 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: 

 

"1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 62.453.204 zł (sześćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące 
dwieście cztery złote) i dzieli się na nie więcej niż 31.226.602 /słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście 
dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwie/ akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł /słownie: dwa 
złote/ każda, z tego: 

a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, 

b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000, 

c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, 

d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii D o numerach od 000001 do 
568184, 

f/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii F o numerach od 
0000001 do 2418184, 

g/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ akcji serii G o numerach od 
0000001 do 1612122, 

h/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii H o numerach od 000001 do 350000, 

i/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300000 oraz dla 
serii J od 0000001 do 2500000, 

j/ 3.080.000 /słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000, 

k/ nie więcej niż 6.339.245 /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć dwieście czterdzieści pięć/ akcji serii L 
o numerach od 0000001 do 6339245, 

l/ 1.800.000 /słownie: jeden milion osiemset tysięcy/ akcji serii M o numerach 0000001 do 1800000, 

m) nie więcej niż 10.408.867 /słownie: dziesięć milionów czterysta osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem/ akcji 
serii N o numerach od 0000001 do 10408867." 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

"1. Kapitał zakładowy wynosi 71.902.564,00 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwa tysiące pięćset 
sześćdziesiąt cztery) złote i dzieli się na nie więcej niż 35.951.282 /słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset 
pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwie/ akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł 
/słownie: dwa złote/ każda, z tego: 

a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A o numerach od 000001 do 060000 

b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B o numerach od 00000001 do 1090000, 

c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, 

d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii D o numerach od 000001 do 
568184, 

f/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii F o numerach od 
0000001 do 2418184, 

g/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ akcji serii G o numerach od 
0000001 do 1612122, 

h/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii H o numerach od 000001 do 350000, 

i/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300000 oraz dla 
serii J od 0000001 do 2500000, 

j/ 3.080.000 /słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000, 

k/ 6.339.245 /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć dwieście czterdzieści pięć/ akcji serii L o numerach od 
0000001 do 6339245, 

l/ 1.800.000 /słownie: jeden milion osiemset tysięcy/ akcji serii M o numerach 0000001 do 1800000, 

m) 6.783.547 /słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem/ akcji serii N o 
numerach od 0000001 do 6783547, 

n) 3.500.000 /słownie: trzy miliony pięćset tysięcy/ akcji serii O o numerach od 0000001 do 3500000, 

o) 4.850.000 / słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii P o numerach od 0000001 do 4850000." 
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§ 4. 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany 
wynikające z niniejszej uchwały. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w związku z dokonaniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy podwyższenia 
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N ." 

 

Uchwała powyższa została podjęta i weszła w życie, z uwagi na fakt zarejestrowania w dniu 27 grudnia 2007 r. 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N z zachowaniem prawa poboru wobec 
objęcia 6.783.547 akcji serii N o wartości nominalnej 13.567.094 złotych. 

 

UCHWAŁA NR 6 

z dnia 31 lipca 2007 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS - INTUR Spółka Akcyjna 

 

W sprawie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału 

docelowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu o dopuszczenie akcji oraz praw do akcji 

emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. 

 

§ 2 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do: 

1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji i praw 

do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A.; 

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy 

o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

4.7. PRZEWIDYWANA DATA EMISJI AKCJI 

Akcje dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym GPW wyemitowane zostały na podstawie uchwały Zarządu Spółki 
podjętej w dniu 5 października 2008 r., zmienionej w dniu 28 grudnia 2007 r., w granicach statutowego 
upoważnienia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego (kapitał 
docelowy). 

Emisja Akcji dopuszczanych do obrotu została zarejestrowana przez sąd rejestrowy w dniu 12 lutego 2008 r. 

Zamiarem Emitenta jest, aby akcje serii O i P dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na przełomie II i III 
kwartału 2008 roku. 
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4.8. OPIS OGRANICZEŃ W SWOBODZIE PRZENOSZENIA AKCJI 

4.8.1. OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE ZE STATUTU 

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących ograniczeń zbywania akcji Emitenta. 

4.8.2. OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OBROCIE 
INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI ORAZ Z USTAWY O OFERCIE 
PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ 
O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH 

Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w ustawie z dnia 29 
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, 
które wraz z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, zastąpiły przepisy Prawa o 
Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi. 

Zgodnie z art. 19 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 

− papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu, 

− dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu papierami wartościowymi lub innymi 

instrumentami finansowymi na rynku regulowanym wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej. 

Członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci 
albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 
podobnym charakterze nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw 
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać na 
rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować 
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 
2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Okresem zamkniętym jest: 

− okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów 

finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do 

przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,  

− w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy 

końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od 

pierwszego ze wskazanych, chyba, że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których 

został sporządzony raport, 

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

dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy 

od pierwszego ze wskazanych, chyba, że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie 

których został sporządzony raport, 

− w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 

pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten 

był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na 

podstawie których został sporządzony raport. 

Osoby, wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące 
w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych 
dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji 
wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do 
przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi 
powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, 
transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów 
finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub 
będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.  

Zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, każdy: 

− kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,  
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− kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w tej spółce i w wyniku 

zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby 

głosów, 

− kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 2% ogólnej 

liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych lub o 

co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do innego rynku regulowanego, 

albo  

− 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 od dnia zmiany udziału w 
ogólnej liczbie głosów bądź 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. Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub 
przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, powinno dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego 
zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania 
tego udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz 
spółkę. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów 
wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie 
głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby 
głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. 

Stosownie do art. 72 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału 
w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 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% albo o więcej niż 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%, może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji 
(art. 72 ust. 1 ustawy). W przypadku, gdy w okresach, o których mowa wyżej, zwiększenie udziału w ogólnej liczbie 
głosów odpowiednio o 10% lub 5% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku zajścia innego zdarzenia prawnego niż 
czynność prawna, akcjonariusz jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia, do zbycia takiej liczby 
akcji, która spowoduje, że ten udział nie zwiększy się w tym okresie odpowiednio o więcej niż 10% lub 5% ogólnej 
liczby głosów (art. 72 ust. 2 ustawy). 

Ponadto, przekroczenie: 

33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się 
na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, za wyjątkiem 
przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa 
w podpunkcie poniżej (art. 73 ust. 1 ustawy); 

66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się 
na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1),  

przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów nastąpiło w wyniku nabycia akcji w ofercie publicznej lub w ramach 
wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, 
wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz jest 
zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia odpowiedniego progu, albo do ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów 
(dotyczy przekroczenia progu 33%) lub wszystkich pozostałych akcji tej spółki (dotyczy przekroczenia progu 66%), albo 
do zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie odpowiednio nie więcej niż 33% lub 66% ogólnej liczby głosów, chyba 
że w tym terminie udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do nie więcej niż 
33% lub 66% ogólnej liczby głosów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub 
wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 ustawy). Obowiązek, o którym mowa w art. 73 
ust. 2 ustawy i art. 74 ust. 2 ustawy ma zastosowanie także w przypadku, gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 
66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie 
głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym, że termin trzymiesięczny liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie 
powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 oraz art. 74 ust. 5 ustawy). Ponadto przepis art. 
74 ust. 1 i 2 ustawy stosuje się odpowiednio w sytuacji zwiększenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów przez 
podmioty zależne od podmiotu zobowiązanego do ogłoszenia wezwania lub wobec niego dominujące, a także podmioty 
będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub 
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zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki (art. 74 ust. 4 
ustawy). Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 
nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach 
wezwań, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które 
zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku 
określonym w art. 79 ust. 4. 

Obowiązki, o których mowa w art. 72 ustawy nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach 
wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki (art. 75 ust. 1 
ustawy).  

Zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obowiązki wskazane w art. 72 i 73 ustawy nie powstają 
w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia 
zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej, a zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy, 
obowiązki o których mowa w art. 72-74 ustawy nie powstają w przypadku nabywania akcji: 

− wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, które nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 

rynku regulowanym lub nie są dopuszczone do tego obrotu, 

− od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, 

− w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym, 

− zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach 

określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871), 

− obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania z trybu 

zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu; 

− w drodze dziedziczenia, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone 
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia za wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o 
ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyżej ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o 
niektórych zabezpieczeniach finansowych.  

Zgodnie z art. 76 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na 
zamianę akcji mogą być nabywane wyłącznie akcje innej spółki, kwity depozytowe, listy zastawne, które są 
zdematerializowane lub obligacje emitowane przez Skarb Państwa,  a w przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być 
wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się 
w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 ustawy. 

Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu 
zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania, a 
ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej 
udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za 
pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest 
zobowiązany, nie później niż na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do równoczesnego 
zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na 
którym są notowane dane akcje i dołączenia do niego treści wezwania (art. 77 ust. 2 ustawy). Odstąpienie od ogłoszonego 
wezwania jest niedopuszczalne chyba, że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych 
akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, 
gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu (art. 
77 ust. 3 ustawy). Po ogłoszeniu wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji 
wezwanie dotyczy, przekazuje informację o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio przedstawicielom 
zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku ich braku – bezpośrednio pracownikom (art. 
77 ust. 5 ustawy). Po otrzymaniu zawiadomienia, Komisja Nadzoru Finansowego może najpóźniej na 3 dni robocze przed 
dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści 
wezwania lub przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni 
(art. 78 ust. 1 ustawy). W okresie pomiędzy zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej 
rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania, 
podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od niego lub wobec niego dominujące, a także 
podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki 
publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki mogą 
nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w sposób w nim określony i 
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jednocześnie nie mogą zbywać takich akcji, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie 
tych akcji, w czasie trwania wezwania (art. 77 ust. 4 ustawy). 

Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powinna zostać ustalona na 
zasadach określonych w art. 79 ustawy: 

Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych spoczywają również na: 

1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

− zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 

− nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów depozytowych wystawionych w 

związku z akcjami takiej spółki, jak również innych papierów wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek 

nabycia jej akcji, 

− uzyskaniem statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej akcje spółki 

publicznej, lub w innej spółce kapitałowej bądź innej osobie prawnej będącej wobec niej podmiotem dominującym, 

− dokonywaniem czynności prawnej przez jego podmiot zależny lub zajściem innego zdarzenia prawnego dotyczącego tego 

podmiotu zależnego, 

2) funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

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

− inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot, 

3) podmiocie, w przypadku, którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych 
przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach 
wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – w 
zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako 
zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

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

4) podmiocie prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który w ramach reprezentowania 
posiadaczy papierów wartościowych wobec emitentów, wykonuje, na zlecenie osoby trzeciej, prawo głosu z akcji spółki 
publicznej, jeżeli osoba ta nie wydała wiążącej dyspozycji co do sposobu głosowania, 

5) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji 
spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy dotyczącego istotnych spraw spółki, 
chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków, 

6) 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. 

W przypadkach wskazanych w pkt 5 i 6, obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną 
przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5, domniemywa się w przypadku 
podejmowania czynności określonych w tym przepisie przez: 

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

osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 

mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów 
wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, 

jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.  

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z: 

− papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na 

rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego 

prawa, gdyż wówczas prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, 
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− akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście i dożywotnio, 

− papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według 

własnego uznania. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: 

− po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, 

− po stronie podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność maklerską, który wykonuje 

czynności określone w pkt 4 powyżej – wlicza się liczbę głosów z akcji spółki objętych zleceniem udzielonym temu 

podmiotowi przez osobę trzecią, 

− 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. 

Zgodnie z art. 88 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obligacje zamienne na akcje spółki publicznej oraz kwity depozytowe 
wystawione w związku z akcjami takiej spółki, uważa się za papiery wartościowe, z którymi wiąże się taki udział w 
ogólnej liczbie głosów, jaką posiadacz tych papierów wartościowych może osiągnąć w wyniku zamiany na akcje. Przepis 
ten stosuje się także odpowiednio do wszystkich innych papierów wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek 
nabycia akcji spółki publicznej. 

Stosownie do art. 90 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przepisów rozdziału 4 ustawy dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek 
publicznych, za wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 ustawy w zakresie dotyczącym art. 69 ustawy nie stosuje się w 
przypadku nabywania akcji: 

− w trybie i na warunkach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,  

− 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 instrumentami finansowymi, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, 

− w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez Krajowy Depozyt w 

regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  

oraz za wyjątkiem art. 69 i art. 70 ustawy oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy - w zakresie dotyczącym art. 69 
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. 

4.8.3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEDOCHOWANIA OBOWIĄZKÓW 
WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI 
FINANSOWYMI ORAZ USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I 
WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH 
PUBLICZNYCH 

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których 
mowa wyżej, w sposób następujący: 

1) na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje 
czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w drodze decyzji 
administracyjnej karę pieniężna do wysokości 200.000 złotych, chyba, że osoba ta zleciła uprawnionemu 
podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób 
który wyłącza ingerencją tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje (art. 174 ust. 1 ustawy), 

2) na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 ustawy, Komisja 
Nadzoru Finansowego może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężna do wysokości 100.000 
złotych, chyba, że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie 
portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza ingerencją tej osoby w podejmowane na jej 
rachunek decyzje albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o 
dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 ustawy), 

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa 
wyżej, w sposób następujący: 

1) zgodnie z art. 89 ustawy prawo głosu z: 
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− akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego 

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

nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69, art. 72 ust. 1 lub art. 73 ust. 1 ustawy (art. 

89 ust. 1 pkt 1 ustawy), 

− wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem 

obowiązków określonych w art. 74 ust. 1 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy ), 

− akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 3 

ustawy), 

− wszystkich akcji spółki publicznej podmiotu, którego udział w ogólnej liczbie głosów powodujący powstanie 

obowiązków, o których mowa odpowiednio w art. 72 ust. 1 lub art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 ustawy uległ zmianie w 

wyniku zdarzeń, o których mowa odpowiednio w art. 72 ust. 2 lub art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 3 ustawy, do 

dnia wykonania obowiązków określonych w tych przepisach (art. 89 ust. 2 ustawy), 

− nie może być wykonywane, a jeśli zostało wykonane wbrew zakazowi - nie jest uwzględniane przy obliczaniu 

wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw; 

2) zgodnie z art. 97 ustawy, na każdego kto: 

− nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ustawy, lub dokonuje takiego zawiadomienia 

z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, 

− przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72–74 ustawy, 

− nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 ustawy, 

− nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie zbywa w terminie akcji w przypadkach, o których 

mowa w art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 2 i 3 oraz art. 74 ust. 2 i 5 ustawy, 

− podaje do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ogłoszenia wezwania przed przekazaniem informacji o tym 

w trybie art. 77 ust. 2 ustawy, 

− wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 ustawy, w określonym w nim terminie, nie wprowadza niezbędnych zmian 

lub uzupełnień w treści wezwania, albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści, 

− nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadkach określonych w art. 74 ust. 3 ustawy, 

− w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art. 79 ustawy, 

− nabywa akcje własne z naruszeniem, trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74 oraz 79 ustawy, 

− dopuszcza się czynów, o których mowa wyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, 

Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 złotych, przy 
czym może być ona nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy z 
podmiotów wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej 
lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki. W decyzji, o 
której mowa, Komisja Nadzoru Finansowego może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub 
dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej i w razie 
bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. 

4.8.4. OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ZAMIARU KONCENTRACJI WYNIKAJĄCY 
Z USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW  

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 50.000.000,00 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o 
którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, 
podał nieprawdziwe dane. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000,00 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. 
wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 
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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  stwierdzenie nieważności 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 naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów 
ustawy. 

4.8.5.  ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 139/2004 Z DNIA 20 STYCZNIA 2004 
ROKU W SPRAWIE KONTROLI KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 
20 stycznia 2004 r. w Sprawie Koncentracji. Rozporządzenie powyższe reguluje tzw. koncentracje o wymiarze 
wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone 
progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie 
koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. Koncentracje 
wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:  

1. zawarciu odpowiedniej umowy,  

2. ogłoszeniu publicznej oferty, lub  

3. przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny 
zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do 
uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji.  

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy: 

łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 mld euro, oraz  

łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji 
uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym 
państwie członkowskim.  

Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:  

łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 mld euro,  

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

w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln euro, oraz 

łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji 
uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym 
państwie członkowskim. 

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 
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4.9. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWYCH 
OFERT PRZEJĘCIA LUB PRZYMUSOWEGO WYKUPU I ODKUPU 
W ODNIESIENIU DO AKCJI 

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych wprowadza instytucję przymusowego wykupu oraz przymusowego odkupu. Zgodnie z 
art. 82 ustawy, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami zależnymi od 
niego lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, 
dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby 
głosów w tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych 
przez nich akcji. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego 
skierowane jest żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po 
ustanowienia zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem 
przymusowego wykupu, a ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub 
innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup 
jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia 
przymusowego wykupu, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru 
Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, a jeżeli akcje spółki są 
notowane na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Do zawiadomienia dołącza się informacje na temat 
przymusowego wykupu. Odstąpienie od przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.  

Na podstawie art. 83 ustawy, akcjonariusz spółki publicznej, może żądać wykupienia posiadanych przez siebie akcji przez 
innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie to składa się 
na piśmie i są mu zobowiązani, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia, zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, 
który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce oraz podmioty od niego zależne lub wobec 
niego dominujące, a także solidarnie każda ze stron porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji 
spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw 
spółki, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co 
najmniej 90% ogólnej liczby głosów. 

4.10. WSKAZANIE PUBLICZNYCH OFERT PRZEJĘCIA W STOSUNKU DO 
KAPITAŁU EMITENTA DOKONANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE 
W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ BIEŻĄCEGO 
ROKU OBROTOWEGO 

W ciągu ostatniego roku obrotowego nie były przeprowadzane publiczne oferty przejęcia w stosunku do kapitału 
Emitenta. 

4.11. ROZPORZĄDZENIE RADY EWG W SPRAWIE KONTROLI 
KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady w Sprawie Koncentracji. 
Rozporządzenie powyższe reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw 
i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie 
Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany 
struktury własności w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej 
przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:  

zawarciu odpowiedniej umowy,  

ogłoszeniu publicznej oferty, lub  

przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny 
zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do 
uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji.  

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy: 

łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 mld EUR, oraz  

łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR, 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 posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:  
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łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500 mln EUR,  

w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR,  

w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 mln EUR, oraz 

łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, 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. 

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. 

4.12. INFORMACJE NA TEMAT POTRĄCANIA U ŹRÓDŁA PODATKÓW OD 
DOCHODU 

W Prospekcie zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem akcji. 
Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi powinni skorzystać z porad świadczonych przez 
doradców podatkowych. 

4.12.1. OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z DYWIDENDY 

 

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z DYWIDENDY PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 

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

 

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

2) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (art. 30a ust. 7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych), 

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

4) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z przypadającej do wypłaty 
sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego. Zgodnie ze stanowiskiem 
Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 5 lutego 2002 roku skierowanym do KDPW, płatnikiem 
tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest 
dywidenda. 

 

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z DYWIDENDY PRZEZ OSOBY PRAWNE 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych w 
Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych: 

 

podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy, 

podatek wynosi 19 % otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 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 (art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od 
Osób Prawnych): 

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem 
podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których 
mowa w pkt a, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 
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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, 

spółka, o której mowa w pkt b, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15%, a od 1 stycznia 2009 roku nie mniej niż 10%, 
udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt a, 

odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:  

spółka, o której mowa w pkt b, albo 

zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt b. 

 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 
pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma 
również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), przez spółkę 
uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku 
posiadania udziałów (akcji), w ustalonej wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka jest obowiązana do 
zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, 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.  

 

Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych. 

 

Zwolnienie ma zastosowanie w stosunku do dochodów osiągniętych od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską 
członkostwa w Unii Europejskiej. 

 

Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego z 
przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu skarbowego (art. 26 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

 

4.12.2. PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODU UZYSKANEGO ZE 
SPRZEDAŻY PRAW POBORU AKCJI, AKCJI ORAZ PRAW DO AKCJI 
OFEROWANYCH W PUBLICZNYM OBROCIE 

4.12.2.1. OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSÓB PRAWNYCH 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób prawnych.  

Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, czyli 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 PDOP, osoby prawne, które dokonały sprzedaży papierów wartościowych, zobowiązane są do 
wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub 
straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego 
zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako 
różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek 
zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.  

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 Ustawy o 
PDOP.  

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o PDOP zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających 
podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez 
podatnika zaświadczenia o siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez 
właściwy organ administracji podatkowej. 

     4.12.2.2. OPODATKOWANIE DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH 

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub 
pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w 
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spółkach mających osobowość prawną, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o 
PDOF). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych 
instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z 
pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.  

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o PDOF, jest:  

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

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

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

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

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

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a 
pkt 1 Ustawy o PDOF, 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 PDOF).  

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

4.12.3. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. 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 Rzeczpospolitej Polskiej, lub  

prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej 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.  

4.12.4. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 

W myśl przepisu art. 9 pkt 9 Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, sprzedaż 
maklerskich instrumentów finansowych firmom inwestycyjnym bądź za ich pośrednictwem oraz sprzedaż tych 
instrumentów dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie stanowi 
czynność cywilnoprawną zwolnioną z podatku od czynności cywilnoprawnych.  

Dodatkowo, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności prawne, jeżeli 
przynajmniej jedna ze stron, z tytułu dokonania tej czynności, na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana 
podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku (art. 2 pkt 4).  

W przypadku, gdy żadna z powyższych sytuacji nie będzie miała miejsca, sprzedaż akcji dopuszczonych do publicznego 
obrotu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, którego stawka, w świetle art. 7 ust. 
1 pkt 1 lit. b, wynosi 1%. 

4.12.5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PŁATNIKA 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa 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.  
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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.  DOPUSZCZENIE AKCJI SERII O ORAZ SERII P DO OBROTU 
I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU 

5.1. WSKAZANIE CZY OFEROWANE AKCJE SĄ LUB BĘDĄ PRZEDMIOTEM 
WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO OBROTU 

Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym: 
8.350.000 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł 
każda, w tym: 

- 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii O, 

- 4.850.000 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P. 

 

Tras – Intur S.A. (obecnie Trion S.A.) postanowił uchwałą nr 6 z 31 lipca 2007 r. o: 

� ubieganiu się o dopuszczenie akcji oraz praw do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału 
docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz 

� dematerializacji akcji emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego. 

NWZ upoważniło Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem 
i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki, o których mowa powyżej do obrotu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy 
depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). 

 

5.2.  RYNKI REGULOWANE LUB RYNKI RÓWNOWAŻNE, NA KTÓRYCH 
SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU AKCJE TEJ SAMEJ KLASY, CO AKCJE 
OFEROWANE LUB DOPUSZCZANE DO OBROTU 

Akcje Emitenta są przedmiotem obrotu na rynku oficjalnych notowań. 

5.3. INFORMACJA NA TEMAT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH 
PRZEDMIOTEM SUBSKRYPCJI LUB PLASOWANIA JEDNOCZEŚNIE LUB 
PRAWIE JEDNOCZESNIE CO TWORZONE PAPIERY WARTOŚCIOWE 
BĘDĄCE PRZEDMIOTEM DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA RYNKU 
REGULOWANYM 

Nie istnieją papiery wartościowe, które są przedmiotem subskrypcji lub plasowania jednocześnie lub prawie jednocześnie 
co tworzone papiery wartościowe będące przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. 

5.4. DANE NA TEMAT POŚREDNIKÓW W OBROCIE NA RYNKU 
WTÓRNYM 

Nie istnieją podmioty posiadające wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, 
zapewniający płynność za pomocą kwotowania ofert kupna lub sprzedaży. 

5.5.  DZIAŁANIA STABILIZACYJNE 

Oferujący oraz inne podmioty uczestniczące w oferowaniu nie planują przeprowadzenia działań związanych ze 
stabilizacją kursu Akcji Oferowanych przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu Publicznej Oferty. 
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6. KOSZTY EMISJI LUB OFERTY 
Szacunkowe koszty emisji akcji serii O i P wyniosą 358 tys. zł. Koszty te obejmują usługi doradców prawnych, biegłego 
rewidenta, domu maklerskiego, agencji public relations oraz koszty KDPW, GPW i KNF związane z dopuszczeniem 
i wprowadzeniem akcji do obrotu. Ostateczną kwotę kosztów związanych z emisją akcji serii O i P Emitent przedstawi 
w formie raportu bieżącego oraz aneksu do niniejszego prospektu po otrzymaniu wszystkich rachunków. 

 

7. ROZWODNIENIE 

7.1. WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO 
ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERTĄ 

Tabela 7.1. Akcje Oferowane – wielkość i wartość Oferty 

Akcje Liczba (w szt.) % ogólnej liczby akcji i głosów 

Akcje serii A 60000 0,17 

Akcje serii B 1 090 000 3,03 

Akcje serii C  700 000 1,95 

Akcje serii D  568 184 1,58 

Akcje serii F 2 418 184 6,73 

Akcje serii G 1 612 122 4,48 

Akcje serii H 350 000 0,97 

Akcje serii I 300 000 0,83 

Akcje serii J 2 500 000 6,95 

Akcje serii K 3 080 000 8,57 

Akcje serii L 6 339 245 17,63 

Akcje serii M 1 800 000 5,01 

Akcje serii N 6 783 547 18,87 

Akcje serii O 3 500 000 9,74 

Akcje serii P 4 850 000 13,49 

7.2. WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO 
ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERTĄ SKIEROWANĄ DO 
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W PRZYPADKU GDY 
DOTYCHCZASOWI AKCJONARIUSZE NIE OBEJMĄ SKIEROWANEJ DO 
NICH NOWEJ OFERTY 

Akcje serii O oraz akcje serii P zostały  w całości objęte i zarejestrowane przez sąd rejestrowy  w dniu 12 lutego 2008. 



Prospekt Emisyjny Dokument Ofertowy 

 

 

TRION  S.A..  32   

 

 

8. INFORMACJE DODATKOWE 

8.1.  OPIS ZAKRESU DZIAŁAŃ DORADCÓW ZWIĄZANYCH Z EMISJA  

Podmiot Oferujący 

DM IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, pełniący funkcję Oferującego jest podmiotem odpowiedzialnym za czynności 
o charakterze doradczym, mające na celu wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz za części Prospektu, 
w których sporządzeniu brał udział. Informacje na temat ww. części zostały przedstawione w pkt 1 Dokumentu 
Rejestracyjnego oraz Dokumentu Ofertowego (oświadczenie). 

 

Doradca Prawny 

Doradcą Prawnym Emitenta jest kancelaria Prof. Marek Wierzbowski Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą 
w Warszawie. Doradca prawny doradza w kwestiach prawnych przy czynnościach związanych z wprowadzeniem do 
obrotu na rynku regulowanym akcji serii O i P. Doradca Prawny przygotowywał również projekty uchwał emisyjnych. 

 

8.2.  WSKAZANIE INNYCH INFORMACJI, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE 
LUB PRZEJRZANE PRZEZ UPRAWNIONYCH BIEGŁYCH 
REWIDENTÓW, ORAZ W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH SPORZĄDZILI 
ONI RAPORT 

Nie były sporządzane raporty przez biegłych rewidentów, za wyjątkiem dotyczących wskazanych w prospekcie 
sprawozdań finansowych .  

8.3.  DANE NA TEMAT EKSPERTA 

Nie były podejmowane działania ekspertów związane z emisją. 

8.4.  POTWIERDZENIE, ŻE INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB 
TRZECICH ZOSTAŁY DOKŁADNIE POWTÓRZONE. ŹRÓDŁA TYCH 
INFORMACJI 

Nie były uzyskiwane dodatkowe informacje od osób trzecich. 

8.5. STATUT 

Zgodnie z art. 28 Rozporządzenia KE 809/2004 o prospekcie, informacje można włączać do prospektu przez odniesienie. 
Korzystając z tego uprawnienia Emitent informuje, że z aktualną treścią Statutu można zapoznać się na stronie 
internetowej Emitenta – www.trion.pl.  
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8.6.   DEFINICJE I SKRÓTY 

Akcjonariusz  Właściciel Akcji Spółki 

 

Doradca Prawny Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski Radcowie Prawni – Spółka Partnerska 
z siedzibą w Warszawie 

Dywidenda Udział akcjonariuszy w zysku rocznym spółki akcyjnej, zgodnie z KSH 
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

 

Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Emitent,  Spółka,  

 

Trion Spółka Akcyjna (poprzednio Tras-Intur Spółka Akcyjna) z siedzibą w 
Inowrocławiu 

EURO, Euro, EUR Jednostka monetarna obowiązująca w wybranych krajach Unii Europejskiej 
od 1 stycznia 1999 r.  

 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Inwestor Osoba zainteresowana nabyciem Akcji Oferowanych  

 

KDPW, Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.  

Kodeks Handlowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku – 
Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502, z późn. zmianami) 

 

Kodeks Spółek Handlowych, KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych  

(Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z poźn. zmianami.) 

 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

 

KW Księga Wieczysta 

 

NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Trion S.A. (poprzednio Tras-Intur 
S.A.) 

 

NBP Narodowy Bank Polski 

 

Oferujący, DM IDMSA Dom Maklerski IDMSA z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 7 

 

Ordynacja Podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) 

 

PAP Polska Agencja Prasowa 

 

PKB Produkt Krajowy Brutto  
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PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

 

Prawa do Akcji, PDA Papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania akcji 
nowej emisji emitenta powstający z chwilą dokonania przydziału tych 
akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w KDPW albo z 
dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego 
odmawiającego wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego do 
rejestru przedsiębiorców. 

 

Prawa poboru, PP Przywilej pierwszeństwa przy zakupie nowych akcji spółki przez jej 
dotychczasowych akcjonariuszy. 

 

Prospekt, Prospekt emisyjny Niniejszy prospekt emisyjny 

 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Trion S.A. (poprzednio Tras-Intur S.A.) 

 

Regulamin GPW Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Rozporządzenie o Prospekcie Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, 
włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych 
oraz rozpowszechniania reklam 

 

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział 
Gospodarczy KRS 

 

Statut  

 

Statut  Trion S.A. (poprzednio Tras-Intur S.A.)  

UE Unia Europejska 

 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

 

USD Prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 

 

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 
Finansowym 

 

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. 
U. Nr 183, poz. 1537 z późn. zm.) 

 

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 
Kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1119) 

 

Ustawa o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) 

 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku, Nr 244 poz. 2080 z późn. zm.) 

 

Ustawa o Ofercie Publicznej, Ustawa Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
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o Ofercie systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 
z późn. zm.) 

 

Ustawa o Podatku Dochodowym od 
Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) 

 

Ustawa o Podatku Dochodowym od 
Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)  

 

Ustawa o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku, Nr 41, poz. 399 z późn. zm.) 

 

Ustawa o Rachunkowości  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2002 roku, Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) 

 

Ustawa o Swobodzie Działalności 
Gospodarczej  

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. 
U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) 

 

Walne Zgromadzenie, WZ Walne Zgromadzenie Trion S.A. (poprzednio Tras-Intur S.A.) 

 

Zarząd Zarząd. Trion S.A. (poprzednio Tras-Intur S.A.) 

 

Zarząd Giełdy  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

złoty, zł, PLN Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu 
publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. Nr 84, poz. 383, z późn. 
zmianami) 
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8.7.   INFORMACJE WŁĄCZONE PRZEZ ODNIESIENIE 

Emitent włączył do Prospektu przez odniesienie następujące informacje dostępne na stronie Emitenta: www.trion..pl  

 

1. Statut Spółki. 

 

2. Opublikowane sprawozdania finansowe: 

 

(1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2005 r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej wraz ze skonsolidowanymi danymi porównywalnymi za 2004 r. 
sporządzonymi zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz ze sporządzonymi 
przez niezależnego biegłego rewidenta opinią i raportem z przeprowadzonego badania, 

 

(2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2006 r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej wraz ze sporządzonymi przez niezależnego biegłego rewidenta opinią i 
raportem z przeprowadzonego badania, 

 

(3) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2007 r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej wraz ze sporządzonymi przez niezależnego biegłego rewidenta opinią i 
raportem z przeprowadzonego badania, 

 

(5) korekty do raportu rocznego za 2005 r. korygujące skonsolidowane sprawozdania finansowe za 2005 r., 

 

(6) skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2008 r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej wraz ze skonsolidowanymi danymi porównywalnymi za I kwartał 2007 
r. sporządzonymi zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.  

 

3. Informacje zamieszczone w Prospekcie emisyjnym akcji serii N Emitenta opublikowanym w dniu 8 października 2007 
oraz w uchwale Zarządu Spółki z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia przeznaczenia środków pozyskanych 
dla realizacji celów emisji akcji serii N (raport bieżący Emitenta nr 153/2007). 

 

 

 


