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1. Informacje podstawowe o Emitencie i Autoryzowanym Doradcy
1.1. Dane Emitenta
Firma:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-mail:
WWW:

Dr Kendy Spółka Akcyjna
Warszawa, Polska
ul. Wąwozowa 19 lok.32, 02-796 Warszawa
(+48 22) 409-27-80
(+48 22) 409-27-81
office@drkendy.com
www.drkendy.com

Źródło: Emitent

1.2. Dane Autoryzowanego Doradcy
Firma:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-mail:
WWW:

IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
Warszawa, Polska
ul. Mokotowska 56, 00-534 Warszawa
(+48 22) 625 70 55
(+48 22) 625 70 55
ipo@ipo.com.pl
www.ipo.com.pl

Źródło: Emitent

1.3. Dane Doradcy prawnego
Firma:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-mail:
WWW:

WhitestoneLegal Kancelaria Prawna
Warszawa, Polska
ul. Niemcewicza 26, 02-306, Warszawa
(+48 22) 570 82 80
(+48 22) 570 82 81
office@wslegal.eu
www.wslegal.eu

Źródło: Emitent

2. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów
finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wprowadza się do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
1.
1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 1200000 o wartości
nominalnej 0,50zł każda,
2.
21.186 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00001 do B 21186 o wartości nominalnej
0,50zł każda,
3.
875.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00001 do C 875000 o wartości nominalnej
0,50zł każda.
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I. CZYNNIKI RYZYKA
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych potencjalni inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować
Czynniki ryzyka przedstawione poniżej i inne informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.
Czynniki ryzyka, jako zdarzenia niepewne wpisane są w każdą prowadzoną działalność gospodarczą. Opisane
poniżej Czynniki ryzyka, wskazane według najlepszej aktualnej wiedzy Emitenta, mogą nie być jedynymi, które
dotyczą Grupy Emitenta i prowadzonej przez nią działalności. W przyszłości mogą powstać ryzyka trudne do
przewidzenia w chwili obecnej, na przykład o charakterze losowym i niezależne od Grupy. Należy podkreślić, że
spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na
prowadzoną przez Grupę działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności, a przez to
na kształtowanie się rynkowego kursu akcji Emitenta. W efekcie powyższych zdarzeń inwestorzy mogą nie
osiągnąć założonej stopy zwrotu z inwestycji i stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych.
Przedstawiając Czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich
zaistnienia ani oceną ich ważności.
1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta oraz otoczeniem w jakim prowadzi działalność
1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
Działalność Emitenta jest w znacznym stopniu skorelowana z ogólną sytuacją gospodarczą rynków, na których
Emitent oferuje swoje produkty. Emitent prowadzi działalność zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami
na takich rynkach jak: Francja, Włochy. Ponadto w przyszłości Emitent zamierza prowadzić działalność także na
rynkach: hiszpańskim, angielskim oraz cypryjskim. Rozwój Spółki i realizacja jej celów strategicznych są zatem
uzależnione od niezależnych od Emitenta czynników makroekonomicznych związanych z polskim rynkiem na
którym dokonuje sprzedaży swoich produktów. Do czynników makroekonomicznych, które mogą mieć wpływ na
jego wyniki finansowe zaliczyć można: stopę wzrostu PKB, stopy procentowe, inflację oraz poziom bezrobocia.
Przedstawione czynniki makroekonomiczne mają wpływ na wielkość wydatków konsumpcyjnych gospodarstw
domowych, a więc przekładają się bezpośrednio na popyt na produkty Emitenta. Znaczący spadek tempa wzrostu
PKB, wzrost inflacji, czy stóp procentowych, a także wzrost poziomu bezrobocia mogą spowodować znaczne
ograniczenie popytu na produkty oferowane przez Spółkę.
Ponadto Polska zaliczana jest do krajów o wciąż rozwijającej się gospodarce, w których działalność gospodarcza
charakteryzuje się wyższym ryzykiem ekonomicznych i politycznym w porównaniu z krajami rozwiniętymi.
Pogorszenie sytuacji politycznej lub gospodarczej, w tym w szczególności na skutek trwającego kryzysu
ekonomicznego, którego efektem jest m.in.: spadek tempa wzrostu gospodarczego w Polsce, pogorszenie
koniunktury na produkty cukiernicze o podwyższonym standardzie (PREMIUM) oraz spadek wydatków
konsumpcyjnych, może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Bieżący kryzys
finansowy spowodował także zaostrzenie się polityki kredytowej banków i znaczące ograniczenie dostępności
kredytów dla przedsiębiorstw, co również może niekorzystnie wpłynąć na wyniki Emitenta.
1.2. Ryzyko związane z krótkim okresem działalności
Emitent rozpoczął działalność na początku roku 2007 (Emitent został zarejestrowany w KRS w dniu 2 stycznia
2007 r.), w związku z czym posiada relatywnie krótką historię działalności. Ze względu na ten fakt, w opinii
Zarządu Spółki pozycja Emitenta na rynku nie jest jeszcze w pełni ugruntowana, a jego rozpoznawalność
stosunkowo niewielka, istnieje zatem ryzyko, że Spółka nie osiągnie oczekiwanej pozycji rynkowej oraz nie
będzie w stanie zrealizować w pełni swoich planów strategicznych lub też ich realizacja ulegnie przesunięciu w
czasie. Ponieważ Spółka jest obecna na rynku od niedawna, istnieje niepewność w kwestii oszacowania kosztów
jej działalności, w powiązaniu z niepewnością uzyskiwanych przychodów. Niemniej Emitent zanotował w
pierwszym roku działalności bardzo korzystne wyniki na sprzedaży, które ponad trzykrotnie przekraczały przyjęte
wcześniej założenia. Inwestorzy muszą jednak wziąć pod uwagę, że dynamiczny rozwój działalności Emitenta
występujący w pierwszych latach działalności Spółki może nie zostać powtórzony w przyszłości. Należy również
zważyć na fakt, że sprawozdanie finansowe zaprezentowane w niniejszym Dokumencie Informacyjnym może nie
odzwierciedlać w sposób odpowiedni tendencji, jakie w działalności Emitenta mogą wystąpić w przyszłości.
Niniejszy Dokument Informacyjny zawiera założenia co do przyszłości, w tym założenia dotyczące przyszłego
funkcjonowania Spółki, jej strategii biznesowej, planów i celów przyszłej działalności. Takie założenia obejmują
znane i nieznane zagrożenia i inne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, rentowność lub
osiągnięcia Spółki mogą się istotnie różnić od założonych. Założenia odzwierciedlają wyłącznie opinie i oceny
Spółki w odniesieniu do przyszłych zdarzeń i wyników finansowych, zgodnie z najlepszą jej wiedzą na dzień
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.
1.3. Ryzyko konkurencji
Emitent prowadzi działalność w branży dystrybucji cukierków twardych w segmencie PREMIUM, która należy do
branż rozwijających się na rynku polskim. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w Polsce działa
jedynie kilku dystrybutorów cukierków twardych z tego segmentu rynku co Emitent. Wśród innych podmiotów
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działających w segmencie PREMIUM cukierków twardych jedynie oddziały dużych koncernów międzynarodowych
stanowią najpoważniejszą konkurencję dla Emitenta. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że na rynku istnieje
również wiele podmiotów działających w szeroko rozumianej branży cukierniczej. W przypadku podjęcia przez
niektóre z tych podmiotów decyzji o wejściu do branży cukierków twardych w segmencie PREMIUM może
znacznie wzrosnąć poziom konkurencji w tym segmencie. Emitent będzie musiał wówczas ponieść dodatkowe
nakłady inwestycyjne mające na celu utrzymanie jego pozycji rynkowej.
Istotny wpływ na nasilenie działań konkurencyjnych ma także następująca liberalizacja gospodarki, spowodowana
przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Istnieje zatem ryzyko, że przyszłości, w miarę wzrostu tego
rynku w otoczeniu Emitenta pojawi się więcej podmiotów o zbliżonym profilu działalności. W wyniku nasilenia się
konkurencji może dojść do obniżenia możliwych do osiągnięcia marż. Może to negatywnie wpłynąć na
działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta.
Spółka nie ma wpływu na działania podejmowane przez konkurentów z branży, podejmuje jednak odpowiednie
działania mające na celu utrzymanie dotychczasowej pozycji na rynku. Do działań takich zalicza się przede
wszystkim stały monitoring branży, rozpoznawanie potrzeb rynku i dopasowywanie do tych potrzeb oferowanych
produktów, a także podejmowanie współpracy ze znanymi kontrahentami po stronie odbiorców, którymi są duże
sieci handlowe.
1.4. Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawa
Zmiany przepisów prawa lub brak jednoznacznej interpretacji tych przepisów oraz niejednolite orzecznictwo mogą
być czynnikami mającymi istotny wpływ na działalność Emitenta. Zmiany przepisów prawa spółek handlowych,
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, i prawa regulującego funkcjonowanie spółek publicznych mogą
negatywnie wpłynąć na działalność Spółki z powodu wzrostu obciążeń publiczno-prawnych. Ponadto, ze względu
nieprecyzyjne sformułowania niektórych przepisów, istnieje ryzyko rozbieżności interpretacyjnych dokonywanych
przez Emitenta oraz organy administracji.
1.5. Ryzyko zmiany przepisów podatkowych
Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami, a wiele ze zmian nie zostało sformułowanych w
sposób dostatecznie precyzyjny by można było wypracować jednoznaczną ich wykładnię. Ponadto same
interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i
orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są w dalszym ciągu niejednolite. Niestabilność systemu
podatkowego oraz nieprecyzyjność regulacji podatkowych w Polsce utrudnia prawidłowe planowanie podatkowe,
co może negatywnie wpływać na działalność i wyniki Emitenta. Ponadto możliwość nakładania wysokich kar
pieniężnych i innych sankcji powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż w krajach
rozwiniętych o bardziej stabilnym systemie podatkowym. Dodatkowym czynnikiem w zakresie zmian przepisów
podatkowych jest wciąż trwająca harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach należących do UE.
1.6. Ryzyko związane ze specyficznymi przepisami dotyczącymi produktów spożywczych
W wielu państwach coraz większym zainteresowaniem cieszą się kampanie prowadzone pod hasłem walki z
otyłością i preferowania zdrowego odżywiania. W niektórych krajach wspomniane wyżej kampanie nabierają
wymiaru podnoszenia świadomości ludzi w zakresie prawidłowego odżywiania się i zwalczania nadmiernego
spożywania słodyczy. Na wielu rynkach tendencja ta wiąże się z ryzykiem wprowadzenia dodatkowych podatków
i opłat od produkcji tej kategorii produktów spożywczych. Ponadto pojawiają się propozycje wprowadzenia
obowiązku znakowania wyrobów cukierniczych informacją o szkodliwości ich spożywania. Tendencja ta może
doprowadzić do wprowadzenia analogicznych zmian na rynku polskim, czego efektem będzie wzrost kosztów
działalności Spółki i spadek sprzedaży oferowanych przez nią produktów.
1.7. Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi w branży
Według raportu „Duzi coraz więksi” opublikowanego przez portal www.portalspozywczy.pl - polski rynek słodyczy
przekroczy w 2012 r. wartość 7 mld zł. Według informacji zawartych w powyższym raporcie polski rynek FMCG
jest najszybciej rozwijającym się rynkiem w Europie – szacowany wzrost na cały 2009 r. wynosi 15,6%. Według
twórców raportu w latach 2009 – 2010 na rynku dojdzie do kilku znaczących konsolidacji – w tym m.in. na rynku
słodyczy. Konsolidacje przeprowadzone zostaną głównie przez największych producentów. Na polskim rynku do
największych firm z branży słodyczy zaliczają się Cadbury Wedel, Nestlé Polska, Mars Polska, Kraft Foods,
Jutrzenka Colian, Wawel i Mieszko. Większość z tych podmiotów to filie globalnych koncernów, które według
informacji zawartych w raporcie, mają odpowiednie środki finansowe, by konsolidować branżę. Istnieje zatem
ryzyko, że w sytuacji, gdy dojdzie do znaczących fuzji lub przejęć na rynku producentów i dystrybutorów słodyczy,
podmioty o profilu konkurencyjnym względem Emitenta będą posiadały silniejszą od niego pozycję na rynku, co z
kolei może doprowadzić do utraty części rynku przez Emitenta. W dalszej kolejności może to się przełożyć na
osłabienie wyników finansowych Spółki.
Według informacji przedstawionych we wskazanym wyżej raporcie rynkowym istnieją jednak czynniki
ograniczające możliwości konsolidacji branży. Jedną z takich barier jest znaczne rozdrobnienie polskiego rynku
słodyczy. Duża ilość producentów i różnorodność profilów ich działalności znacznie spowalnia proces
konsolidacji. W przypadku tak dużej ilości drobnych przedsiębiorstw kolejne fuzje i przejęcia dokonywane w tym
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sektorze będą skutkowały jedynie nieznacznym zwiększeniem udziału w rynku jednostki konsolidującej. Ponadto
nie wszyscy producenci i dystrybutorzy są gotowi na prowadzenie zmian i dostosowanie formy i sposobu
działalności zgonie z oczekiwaniami podmiotów konsolidujących, co ma wpływ na wydłużenie się procesów
konsolidacyjnych. Wiele transakcji przejęć zostaje wstrzymanych na etapie uzgadniania funkcji przejmowanego
przedsiębiorstwa w nowo tworzonych grupach kapitałowych.
1.8. Ryzyko związane ze zmianą trendów konsumenckich na rynku
Wyniki finansowe Emitenta uzależnione są od popytu na oferowane przez niego produkty. Popyt na rynku
słodyczy odzwierciedla trendy panujące wśród konsumentów. Istnieje ryzyko związane ze zmianą trendów na
rynku słodyczy. W przypadku niekorzystnych dla Emitenta zmian trendów wśród konsumentów może dojść do
spadku poziomu sprzedaży Spółki. Istnieje ryzyko, że produkty oferowane przez Emitenta nie będą wzbudzać
dostatecznego zainteresowania konsumentów, przez co Emitent nie osiągnie zaplanowanego poziomu sprzedaży
oraz nie wypracuje oczekiwanych wyników finansowych.
Według informacji przedstawionych w raporcie „Rynek cukierków rośnie” opracowanym przez serwis
www.egospodarka.pl cukierki to jedna z najważniejszych kategorii na rynku słodyczy, a ich udział w rynku wynosi
około 17-18% i ulega stałym wzrostom. Do cukierków zalicza się karmelki, drażetki, żelki, a także cukierki do
żucia, cukierki pudrowe oraz toffi. Istnieje ryzyko, że na rynku słodyczy zmienią się upodobania konsumentów, a
cukierki twarde stracą swoje znaczenie (np. na rzecz produktów czekoladowych lub cukierniczych).
Istotnym elementem ograniczającym negatywny wpływ tego ryzyka na działalność Emitenta, jest fakt, że do dnia
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego trendy na rynku cukierków twardych zmieniają się w kierunku
korzystnym dla Spółki. Zmiany w upodobaniach konsumentów związane są z rosnącą zamożnością klientów.
Według informacji zawartych we wskazanym wyżej raporcie z roku na rok rośnie udział w rynku produktów
PREMIUM. Wraz ze wzrostem zamożności, klienci tracą zainteresowanie tradycyjnymi produktami. Emitent jest
dystrybutorem cukierków twardych w segmencie PREMIUM, zatem tendencja panująca obecnie na rynku jest dla
niego korzystna.
1.9. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży
Przychody ze sprzedaży Emitenta pochodzą głównie ze sprzedaży cukierków twardych. Sprzedaż ta skorelowana
jest natomiast ze wielkością popytu konsumpcyjnego na słodycze w danym okresie. W ciągu roku wielkość
konsumpcji słodyczy ulega kilkukrotnym zmianom. Stąd sprzedaż Emitenta podlega zjawisku sezonowości.
Największą sprzedaż Emitent realizuje w III i IV kwartale roku kalendarzowego. W pozostałych kwartałach roku
kalendarzowego sprzedaż jest względnie stała. W III kwartale konsumenci bardziej preferują cukierki twarde niż
wyroby czekoladowe, co wynika z faktu, że występuje wówczas sezon letni. Natomiast ponadprzeciętna sprzedaż
cukierków w IV kwartale roku kalendarzowego wiąże się ze wzrostem popytu konsumpcyjnego w związku z
występowaniem na koniec tego okresu świąt Bożego Narodzenia. Istnieje jednak ryzyko, że zbyt duże wahania
wielkości sprzedaży w kolejnych okresach mogą spowodować trudności spółki z właściwym zaplanowaniem
wielkości sprzedaży oraz spowodować trudności z regulowaniem zobowiązań w okresach, w których wielkość
sprzedaży ulega obniżeniu.
Czynnikiem ograniczającym negatywny wpływ tego ryzyka jest fakt, że Emitent dokonuje outsourcingu produkcji.
Wielkość produkcji dostosowywana jest do potrzeb Emitenta w danym okresie roku, dlatego Spółka nie ponosi
kosztów związanych z nadprodukcja w okresach o niższej sprzedaży. Poza produkcją Spółka dostosowuje także
aktywność marketingową do aktualnej sytuacji na rynku (np.: niska intensywność reklam w okresie zimowym,
gdyż nie przynoszą one pożądanego efektu).
1.10. Ryzyko związane ze zmianami cen podstawowych surowców
Emitent jest dystrybutorem cukierków twardych, które nabywa od różnych dostawców. Producenci cukierków
wykorzystują w procesach produkcyjnych szereg surowców pochodzenia rolnego. Ceny tych surowców w
znacznym stopniu kształtują koszt wytworzenia sprzedawanych wyrobów, co następnie wpływa na cenę
sprzedaży cukierków dystrybutorom. Ceny surowców uzależnione są od ich dostępności na rynku w danym roku,
a ich dostępność zależy głownie od warunków meteorologicznych panujących w danym okresie. W przypadku
produkcji cukierków twardych największy udział w kosztach zakupu surowców ma cukier. W przypadku
znaczącego wzrostu cen surowców, w tym głównie cen cukru istnieje ryzyko, że Emitent będzie musiał ponosić
wyższe koszty zakupu sprzedawanych przez niego towarów. Wzrost kosztów produkcji ponoszonych przez
dostawców Emitenta spowodowany wzrostem cen surowców może mieć zatem negatywny wpływ na jego wyniki
finansowe i możliwość realizacji jego planów strategicznych.
Istotnym czynnikiem wpływającym na omawiane ryzyko jest skuteczność zmian wprowadzanych w ramach
Reformy Unijnego Rynku Cukru. Przewidywana restrukturyzacja zakłada zmniejszenie produkcji cukru w Europie
oraz spadek cen tego surowca. Oczekiwany spadek cen cukru miał zostać zrealizowany w wyniku zwiększenia
importu surowca krajów nienależących do UE. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego ceny cukru nie
zostały jednak obniżone.
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Emitent dokonuje także zakupu od zewnętrznego dostawcy metalowych opakowań w których konfekcjonowane
są wyroby oferowane przez Spółkę. W przypadku wzrostu cen aluminium, istnieje ryzyko wzrostu cen puszek
zakupywanych przez Emitenta.
1.11. Ryzyko kursu walutowego
Emitent ponosi znaczącą część kosztów w walutach obcych. Koszty te związane są z zakupem opakowań
metalowych od zagranicznych dostawców. W przypadku, gdy kurs polskiej waluty ulegnie obniżeniu to wzrosną
koszty zakupu opakowań. Jednocześnie, ze względu na fakt, że Emitent eksportuje produkty do takich krajów jak
Francja, Włochy (w przyszłości Anglia, Hiszpania, Cypr) część przychodów ze sprzedaży Emitenta realizowana
jest również w walutach obcych. W sytuacji, gdy wartość polskiej waluty ulegnie wzrostowi, wówczas obniży się
rentowność eksportu Emitenta.
Istnieje ryzyko, że niekorzystne zmiany kursów walut uniemożliwią osiągnięcie przez Spółkę oczekiwanych
wyników finansowych. W skrajnych przypadkach Emitent może zostać zmuszony do pozyskania nowych
dostawców opakowań lub może dojść do znaczącego obniżenia rentowności sprzedaży na rynkach
zagranicznych.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wartość waluty polskiej znajduje się na stabilnym poziomie i w
opinii Emitenta nie ma przesłanek nagłego wzrostu lub spadku kursu waluty. Według Zarządu Emitenta
zrealizowanie się ryzyka kursu walutowego jest znikome.
1.12. Ryzyko związane z rozwojem Spółki przez akwizycje
Zarząd Emitent przewiduje dokonanie w ramach strategii rozwoju akwizycji innych podmiotów należących do
branży cukierniczej lub dystrybucyjnej działających na rynku polskim. Decyzja o ewentualnym przejęciu zostanie
podjęta wyłącznie w sytuacji natrafienia przez Spółkę na tzw. okazję rynkową. W opinii Zarządu Emitenta
dokonanie akwizycji miałoby na celu zintensyfikowanie penetracji rynku lokalnego, a także zmniejszenie kosztów
działalności dystrybucyjnej.
Istnieje jednak ryzyko, że proces ewentualnej akwizycji dokonywanej przez Emitent zostanie wydłużony w czasie
ponad planowany okres, co spowoduje opóźnienia w realizacji zamierzeń operacyjnych spółki po przejęciu.
Istnieje także ryzyko, że przejęcie innego podmiotu nie przyniesie Emitentowi oczekiwanych efektów, a inwestycja
nie umożliwi osiągnięcie planowanych korzyści.
1.13. Ryzyko związane z niekorzystnymi wynikami finansowymi Emitenta
Emitent prowadzi działalność od I kwartału 2007 r. W pierwszych latach działalności Spółka nie zdołała
wypracować dodatnich wyników finansowych. W roku 2007 r. Emitent wygenerował stratę w wysokości
241 tys. zł, w 2008 r. strata Emitent wyniosła 697 tys. zł. W 2009 r. Spółka wygenerowała już znacznie mniejszą
stratę w wysokości 73 tys. zł. Istnieje ryzyko, że w przypadku, gdy Spółka nie będzie osiągała dodatnich wyników
finansowych może dojść do spadku wartości akcji Spółki, a w ostateczności do jej bankructwa.
Słabe wyniki finansowe generowane przez Spółka w pierwszych latach jej działalności są wynikiem wdrażania się
Emitenta w działalność na rynku słodyczy i koncentrowania działalności Spółki nad badaniem tego segmentu i
budowaniem bieżącego modelu biznesowego. W okresie 2007 – 2008 Emitent koncentrował swoje działania
głownie na prowadzeniu badań rynku, których wyniki były niezbędne do prawidłowego opracowania strategii
sprzedaży. Działalność ta powodowała, że Spółka osiągała w tym okresie straty netto. Dopiero w 2009 r. po
zdobyciu wystarczającego doświadczenia rynkowego, Emitent zmienił strategię działania. Spółka rozpoczęła
wówczas sprzedaż eksportową na rynki Europy Zachodniej (Francja, Włochy). W przyszłości Emitent zamierza
rozszerzyć działalność eksportową o rynki takich krajów jak Anglia i Cypr. Ze względu na wysoki poziom
sprzedaży eksportowej, przychody ze sprzedaży zagranicznej poziom posiadają znaczący udział w ogólnym
wolumenie przychodów. Powyższe czynniki wpływają ograniczająco na ryzyko związane z niekorzystnymi
wynikami finansowymi Emitenta.
1.14. Ryzyko związane z niezrealizowaniem strategii
Strategia Emitenta została przedstawiona w pkt 12.3. w części IV. Dane o Emitencie. Nadrzędnym celem
strategicznym Emitent jest zwiększenie wolumenu sprzedaży. W tym celu Zarząd Emitent przyjął w strategię
zakładającą umacnianie potencjału rynkowego Spółki i systematyczną budowę jej wartości. Podstawowe cele
strategiczne Emitenta przedstawiają się następująco:
1. Umocnienie marki Dr Kendy na rynku polskim;
2. Pozyskanie wybranych rynków zagranicznych.
Istnieje jednak ryzyko, że Emitent nie zdoła zrealizować przyjętej strategii. Istnieje ryzyko, że Emitent nie
wypracuje silnej pozycji marki Dr Kendy na rynku polskim oraz, że nie uda się pozyskać atrakcyjnych rynków
zagranicznych. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd Emitenta zamierza przeprowadzić intensywne
działania marketingowe mające na celu wypromowanie marki Dr Kendy. Ponadto w celu realizacji zamierzeń
strategicznych Emitent planuje dokonanie rozwinięcia sieci dystrybucyjnej oraz pozyskanie nowych odbiorców.
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2. Czynniki ryzyka związane z akcjami Emitenta
2.1. Ryzyko niskiej płynności akcji
Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie
obrotu. Nie ma więc pewności, że papiery wartościowe Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich
wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Cena akcji może być niższa niż ich cena emisyjna
na skutek szeregu czynników, między innymi spadki na rynku, okresowe zmiany wyników operacyjnych Emitenta,
liczby oraz płynności notowanych akcji, poziomu inflacji, zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych
czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów wartościowych.
ASO jest rynkiem nieregulowanym utworzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Funkcjonuje on od 30 sierpnia 2007 r. Jest to platforma finansowania i obrotu dla młodych spółek o wysokim
potencjale wzrostu, które z innowacyjności oferowanych produktów, usług lub procesów biznesowych chcą
uczynić swoją największą przewagę konkurencyjną. Ze względu na specyfikę rynku, a w szczególności
stosunkowo niskie kapitalizacje notowanych spółek i mniejszą niż w przypadku rynku regulowanego liczbę
aktywnych inwestorów, istnieje ryzyko, że spółki te będą się charakteryzowały małą płynnością. Tym samym
mogą występować trudności w sprzedaży dużej liczby akcji w krótkim okresie czasu, co może powodować
dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu.
Po przeprowadzeniu emisji akcji serii C, udział akcjonariuszy posiadających mniej niż 10% udziału w kapitale
zakładowych Emitenta wynosi 23,65%. Ponadto Emitent posiada umowę z animatorem rynku, którym będzie
Dom Maklerski IDM S.A. Jednocześnie IDM S.A. objął 50.000 Akcji serii C, stanowiących 2,39% akcji objętych
wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect. Wskazana powyżej struktura akcjonariatu może
znacznie ograniczyć ryzyko niskiej płynności akcji Spółki.
2.2. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami Wprowadzanymi
Zgodnie z postanowieniami §11 Regulaminu ASO, organizator alternatywnego systemu może zawiesić obrót
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 oraz § 16 ust. 2:
1. na wniosek emitenta,
2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
3. jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
W przypadkach określonych przepisami prawa, organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na
okres nie dłuższy, niż miesiąc. Ponadto, zgodnie z postanowieniami §16 ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO, jeżeli
emitent nie wykonuje obowiązków wskazanych w rozdziale V Regulaminu ASO, organizator ASO może zawiesić
obrót instrumentami finansowymi emitenta w Alternatywnym Systemie. W przypadku zawieszenia obrotu akcjami
wprowadzanymi w Alternatywnym Systemie, Inwestorzy muszą liczyć się z utratą płynności notowań przez okres
zawieszenia.
2.3. Ryzyko związane z wykluczeniem Akcji Wprowadzanych z obrotu
Zgodnie z normą zawartą w §12 ust. 1 Regulaminu ASO, organizator alternatywnego systemu może wykluczyć
instrumenty finansowe z obrotu:
1. na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia
przez emitenta dodatkowych warunków,
2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
3. 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,
4. wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
Organizator alternatywnego systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu:
1. w przypadkach określonych przepisami prawa,
2. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.
4. po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta,
obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie jej
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. (§ 12
ust.2 Regulaminu ASO)
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, organizator ASO może zawiesić
obrót tymi instrumentami finansowymi. Ponadto, zgodnie z postanowieniami §16 ust. 1 pkt 3) Regulaminu ASO,
jeżeli emitent nie wykonuje obowiązków wskazanych w rozdziale IV Regulaminu ASO, organizator ASO może
wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. W przypadku wykluczenia akcji
wprowadzanych z obrotu w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z utratą płynności przez te papiery wartościowe
oraz spadkiem ich wartości rynkowej.
2.4. Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru
Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie
obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i
Ustawy o Obrocie. (art. 176 § 1 pkt 2 oraz art. 176a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; art. 53 § 6, art.
10
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96 § 1 pkt 6 oraz art. 96 § 13 i § 14 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).
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12
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III. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH
DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU (ASO)
1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z
wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z
instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych
1.1. Instrumenty Finansowe wprowadzane do obrotu
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wprowadza się do alternatywnego systemu obrotu na
rynku NewConnect prowadzonym przez GPW łącznie 2.096.186 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:
1) 1.200.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda,
2) 21.186 Akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda oraz
3) 875 000 Akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
Akcje serii A: 1.200.000 akcji
Akcje serii A (w liczbie 1.200.000) zostały utworzone na podstawie Oświadczenia o zawiązaniu Spółki Akcyjnej
pod firmą Dr Kendy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 grudnia 2006 r. (Rep. A 4398/2006) podpisanego
przed notariuszem Rafałem Kokoszewskim, z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 233/1. Akcje zostały objęte
według ich wartości nominalnej, tj. 50 gr. za każdą akcję. W momencie zawiązania spółki Dr Kendy S.A. Akcje
serii A były akcjami imiennymi, z których 3 akcje o numerach od A 0000001 do A 0000003 były akcjami
uprzywilejowanymi. Akcje serii A zostały zarejestrowane w KRS wraz z zarejestrowaniem spółki Dr Kendy S.A., tj.
w dniu 2 stycznia 2007 r.
Akcje serii B: 21.186 akcji
Akcje serii B (w liczbie 21.186) zostały utworzone na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Dr Kendy (NWZ) Dr Kendy S.A. z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji serii B, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki (Rep. A nr
4256/2007; protokół ze zgromadzenia sporządzony przez notariusza Rafała Kokoszewskiego, z siedzibą w
Warszawie ul. Puławska 233/1). Wartość nominalna Akcji serii B wynosi 50 gr. każda. Akcje serii B zostały
utworzone jako akcje imienne nieuprzywilejowane. Emisja Akcji serii B została przeprowadzona w drodze
subskrypcji prywatnej. Akcje serii B zostały objęte po cenie 7,08 zł za akcję.
Akcje serii B zostały zarejestrowane w KRS w dniu 20 września 2007 r.
Zamiana Akcji serii A i Serii B z akcji imiennych na akcje na okaziciela
W dniu 24 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) spółki Dr Kendy S.A. podjęło Uchwałę nr 12 w
sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela (Rep. A nr 3144/2008; protokół ze zgromadzenia
sporządzony został przed notariuszem Rafałem Kokoszewskim, z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 233/1).
Poprzez wskazaną wyżej uchwałę ZWZ spółki Dr Kendy S.A. dokonało zamiany wszystkich wyemitowanych Akcji
imiennych serii A oraz Akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela znosząc tym samym wszelkie
uprzywilejowanie wynikające z tych akcji. Uchwałę w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela
podjęto na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 20 czerwca 2008 r. Jednocześnie ZWZ spółki Dr Kendy
S.A. z dnia 24 czerwca 2008 r. uchwaliło zmiany Statutu spółki w związku z zamianą akcji imiennych na akcje na
okaziciela.
Akcje serii C: 875.000 akcji
Podstawą prawną emisji 875.000 Akcji serii C jest Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ)
Spółki Dr Kendy S.A. z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty
610.593,00 zł do kwoty nie większej niż 1.048.093,00 zł to jest o kwotę nie większą niż 437.500,00 zł, w drodze
emisji nie więcej niż 875.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja.
W Uchwale nr 4 NWZ Spółki Dr Kendy S.A. z dnia 7 grudnia 2009 r. (Rep. A 4318/2009) Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki Dr Kendy S.A. wyłączyło w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z
wyjątkiem Riada Bekkara.
Następnie w Uchwale nr 3 NWZ Spółki Dr Kendy S.A. z dnia 15 grudnia 2009 r. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki Dr Kendy S.A. uchyliło Uchwałę nr 4 NWZ spółki Dr Kendy S.A. z dnia 7 grudnia 2009 r. i w
Uchwale nr 4 NWZ Spółki Dr Kendy S.A. z dnia 15 grudnia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dr
Kendy S.A. wyłączyło w całości prawa poboru wszystkich akcjonariuszy (Rep. A 4440/2009; protokół ze
15
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zgromadzenia sporządzony został przez notariusza Rafała Kokoszewskiego, z siedzibą w Warszawie ul.
Puławska 233/1).
Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii C zostało wprowadzone
w celu podniesienia atrakcyjności oferty niepublicznej i umożliwienia inwestorom prywatnym nabycia relatywnie
większego udziału w akcjonariacie spółki. Ograniczenie to, w opinii Zarządu Emitenta było ekonomicznie
uzasadnione i leżało w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy.
W Uchwale nr 5 NWZ z dnia 7 grudnia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dr Kendy S.A.
dokonało zmiany statutu Spółki w związku z emisją Akcji serii C oraz na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek
handlowych upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki pod firmą Dr
Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Akcje serii C zostały objęte w całości w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii C były oferowane w drodze
niepublicznej subskrypcji, w terminie od 15 grudnia 2009 r. do 10 stycznia 2010 r. Akcje zostały objęte przez 4
akcjonariuszy.
Akcje serii C zostały objęte według ich ceny emisyjnej, tj.1,00 zł za każdą akcję. Podwyższenie kapitału
zakładowego w drodze emisji Akcji serii C zostało zarejestrowane w KRS w dniu 2 lutego 2010 r.
Wszystkie akcje Emitenta serii C zostały w pełni opłacone poprzez wniesienie wkładów pieniężnych w
odpowiedniej wysokości 875.000 zł.
W związku z ofertą Akcji serii C nie został sporządzony prospekt emisyjny ani memorandum informacyjne z uwagi
na treść art. 7 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.
U. Nr 185, poz. 1439), zgodnie z którym sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnianie do publicznej
wiadomości prospektu emisyjnego nie jest wymagane w przypadku oferty publicznej papierów wartościowych,
których wartość liczona według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży stanowi mniej niż 2 500.000 euro.
Koszty poniesione przez emitenta z tytułu przygotowania i przeprowadzenia oferty akcji serii C wyniosły:
25.000 zł netto w tym m.in.:
- koszty przeprowadzenia sprzedaży 0 zł (pokryte ze środków własnych)
- koszty doradztwa i przygotowania dokumentu informacyjnego 20.000 zł netto,
- koszt doradcy prawnego 5.000 zł netto
- koszt promocji oferty – 0 zł (pokryte ze środków własnych).
1.2. Uprzywilejowanie instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu
Akcje serii A, B i C są nieuprzywilejowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela.
1.3. Ograniczenia co do przenoszenia praw z wprowadzanych instrumentów finansowych
Statut Dr Kendy S.A. nie przewiduje żadnych ograniczeń w obrocie Akcjami Emitenta na okaziciela.
1.4. Obowiązki, ograniczenia i odpowiedzialność akcjonariuszy wynikające z przepisów prawa
1.4.1. Obowiązki, ograniczenia i odpowiedzialność wynikające z Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych
Ustawa o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (zwana dalej Ustawą o Ofercie) nakłada na podmioty zbywające i nabywające
określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ
określonej zmianie z innych przyczyn szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i
zdarzeń. Zgodnie z art. 69 ust 1 Ustawy o Ofercie, podmiot który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%,
1
25%, 33%, 33 /3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo posiadał co najmniej 5%,
1
10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 /3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku
1
zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 /3%, 50%, 75% albo 90%
lub mniej ogólnej liczby głosów jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później
niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub
przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia
akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od
dnia zawarcia transakcji.
Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o Ofercie – Obowiązek dokonania zawiadomienia, powstaje również w przypadku:
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zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby
głosów.
Wykaz informacji, jakie powinno zawierać zawiadomienie składane w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy
o Ofercie. Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę
udziału, której dotyczy zawiadomienie, o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym
udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej
liczbie głosów, a także o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym
oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, podmiotach zależnych od
akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki oraz osobach, o których mowa w art. 87
ust. 1 pkt 3 lit. c tj. osobach trzecich, z którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia
do wykonywania prawa głosu z akcji.
Jeżeli zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów
musi ono zawierać dodatkowo informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie
głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz cel zwiększania tego udziału. W przypadku zmiany
zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od
zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym KNF oraz tę spółkę.
Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył
określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:
1. zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
2. nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub
obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej;
3. pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
W przypadku, o którym mowa w pkt 2, zawiadomienie, zawiera również informacje o:
 liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu
finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;
 dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;
 dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami
wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego
ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w
takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:
 po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,
 po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 1 pkt 4 wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;
wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub
wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków
określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o Ofercie nie może do dnia ich wykonania
bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych
przepisach próg ogólnej liczby głosów (art. 89a Ustawy o Ofercie).
Stosownie do art. 89 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji nabytych z
naruszeniem wskazanych powyżej obowiązków dotyczących ujawnienia stanu posiadania znacznych pakietów
akcji spółek publicznych. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia.
Zgodnie z art. 89 ust. 2a Ustawy o Ofercie zakaz wykonywania prawa głosu, dotyczy także wszystkich akcji spółki
publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem
obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust.
2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie akcje obciążone zastawem, do chwili wygaśnięcia, nie mogą być
przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o
ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w
ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji
tych stosuje się tryb postępowania wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o
Obrocie.
Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o Ofercie z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych w przepisach, spoczywają:
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również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w
związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki
publicznej;
na funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie
przez:
a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane
przez ten sam podmiot;
również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
a) 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,
b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji
wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten,
jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym
zgromadzeniu,
c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu
został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie
wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;
również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu
lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub
zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;
na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki
publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach.

W przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6, obowiązki określone w tym rozdziale mogą być
wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o
którym mowa w ust. 1 pkt 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:
1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak
również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;
2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania
na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych;
4) jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według
własnego uznania.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych powyżej:
1) po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;
2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 1 pkt 4 wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;
3) 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.(art. 87 ust. 5 Ustawy o ofercie).
Zgodnie z postanowieniami Art. 97 ust. 1 pkt 2 i pkt 12 Ustawy o Ofercie, na każdego kto nie dokonuje w terminie
zawiadomienia, o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków
określonych w tych przepisach, a także kto dopuszcza się czynu określonego w art. 97 ust 1 pkt 1-11a Ustawy o
Ofercie, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej KNF może, w drodze decyzji, następującej po przeprowadzeniu rozprawy nałożyć karę
pieniężną do wysokości 1.000.000 zł. Zgodnie z postanowieniami Art. 97 ust. 2 Ustawy o Ofercie kara ta może
zostać nałożona odrębnie za każdy z czynów wyszczególnionych w art. 97 ust. 1 pkt 1-11a.
Kara może też być nałożona odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia, o którym
mowa w Art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.
W decyzji o nałożeniu kary KNF może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania
czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej. W razie
bezskutecznego upływu tego terminu KNF może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej.
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Stosownie do art. 90 Ustawy o Ofercie przepisów rozdziału 4 tej ustawy dotyczącego znacznych pakietów akcji
spółek publicznych nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji
określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie, zadań
związanych z organizacją rynku regulowanego.
Przepisu art. 69 Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę
inwestycyjną w celu realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, które łącznie z akcjami już
posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o
ile:
1) prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz,
2) firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację zadań,
o których mowa w ust. 1, zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym mowa w art. 55a, właściwy
dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku regulowanego oraz,
3) firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań związanych z
organizacją rynku regulowanego.
Stosownie do art. 90 ust 1b i ust 3 Ustawy o Ofercie, przepisów rozdziału 4 tej ustawy dotyczącego znacznych
pakietów akcji spółek publicznych za wyjątkiem art. 69 i art. 70 Ustawy o Ofercie oraz art. 89 Ustawy o Ofercie w
zakresie dotyczącym art. 69 tejże ustawy nie stosuje się w przypadku:
 nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 Ustawy o Obrocie,
 udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotyczącego wyłącznie jednego
walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego
pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez
pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu.
Ponadto przepisów rozdziału 4 dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek publicznych nie stosuje się w
przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach
określonych przez:
1) Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie;
2) spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w
art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust.
15 tej ustawy;
3) spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
Wyżej opisanych regulacji rozdziału 4 Ustawy o Ofercie nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa
funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, pod warunkiem, że:
1) spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi
portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego;
2) podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu
głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej;
3) podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt 1 i
2, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm
inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych
podmiotów.
Ponadto przepisów rozdziału 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, za wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 87 ust. 1
pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie - w zakresie dotyczącym art. 69 tejże, nie stosuje się również w
przypadku porozumień dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy
mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 ustawy oraz w
art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 KSH (art. 90 ust. 2 Ustawy o Ofercie).
Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy o Ofercie obowiązki dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji wskazane w
art. 72-74 Ustawy o Ofercie czyli:
1) nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o
więcej niż:
a) 10% ogólnej liczby głosów - w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej
liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33% lub
b) 5% ogólnej liczby głosów - w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział
w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%
c)
wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w
liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów;
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przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66%
ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić
w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w pkt c);
przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki.

nie powstają w przypadku nabycia akcji spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego
systemu obrotu.
1.4.2. Prawa, obowiązki, ograniczenia i odpowiedzialność wynikające z Ustawy o Obrocie instrumentami
finansowymi
Ustawa o Obrocie instrumentami finansowymi (zwanej dalej Ustawą o Obrocie) w art. 7 stanowi, że prawa ze
zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku
papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Umowa zobowiązująca do
przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery z chwilą dokonania
odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W przypadku, gdy ustalenie prawa do pożytków ze
zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło w dniu, w którym w depozycie papierów wartościowych
powinno zostać przeprowadzone rozliczenie transakcji, lub później, a papiery te są nadal zapisane na rachunku
zbywcy, pożytki przypadają nabywcy w chwili dokonania zapisu na jego rachunku papierów wartościowych. W
przypadku gdy nabycie zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło na podstawie zdarzenia
prawnego powodującego z mocy ustawy przeniesienie tych papierów, zapis na rachunku papierów wartościowych
nabywcy jest dokonywany na jego żądanie.
Zgodnie z art. 78 ust. 2-4 w zw. z art. 16 ust. 3 w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w
alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca
alternatywny system obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu
w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi
na okres nie dłuższy niż 10 dni. W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany
w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego
systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia
interesów inwestorów, na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zawiesza
obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie Komisji, firma inwestycyjna
organizująca alternatywny system obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w
przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu
obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje
naruszenie interesów inwestorów.
Zgodnie z art. 161a ust. 1 ustawy o obrocie Zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160, w tym wynikające z
przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39
ust. 4.
Zgodnie z art. 154 Ustawy o obrocie informacją poufną jest - określona w sposób precyzyjny - informacja
dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku
takich instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana
do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych
instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy czym
dana informacja:
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jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły
lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia
dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów
finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych;
mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość
instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych,
wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez
racjonalnie działającego inwestora;
w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów
finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie przez
inwestora lub inną osobę mającą wiedzę takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora
dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych
powyżej.
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Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa, jakie podmioty obowiązane są do
niewykorzystywania informacji poufnej. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu są to m. in. osoby posiadające
informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem akcji spółki, lub w związku z
dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego
stosunku prawnego o podobnym charakterze. Są to w szczególności: - członkowie zarządu, rady nadzorczej,
prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby
pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze, lub - akcjonariusze spółki publicznej, lub - maklerzy lub doradcy.
Art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zobowiązuje osoby wymienione powyżej do
nieujawniania informacji poufnej oraz do nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie
informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja.
Wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej,
instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na
rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te są wprowadzone do alternatywnego
systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o
wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument,
jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu (art. 156 ust. 4 pkt. 3)
Na podstawie art. 159 Ustawy o Obrocie, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy
Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub
wystawca 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. Nie mogą 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. Osoby wymienione powyżej nie mogą również w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako
organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę
osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji
emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących
lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na
rachunek własny lub osoby trzeciej.
Powyższy zapisy nie mają zastosowania do czynności dokonywanych:
1. przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a,
zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w
podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo
2. w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących
akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną
przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo
3. w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone
wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie
publicznej, albo
4. w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo
5. w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, alb
6. w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów
emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem
biegu danego okresu zamkniętego.
Zgodnie z przywołanym powyżej artykułem Okresem zamkniętym jest:
1. okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a informacji poufnej
dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1, spełniających warunki
określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości;
2. 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 wymieniona w art. 156 ust. 1
pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport;
3. 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 wymieniona w art. 156
ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany
raport;
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4. 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 wymieniona w art. 156
ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany
raport.
Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będącej jego 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 oraz Emitentowi informacji o
zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w Art. 160 ust. 2 Ustawy o
Obrocie, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących
akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi,
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do
obrotu na takim rynku. Zgodnie z postanowieniami Art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie, na osobę, która posiada
informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub
w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia
lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności: 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, która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1
lub 1a, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 200.000 zł. Wydanie takiej decyzji
następuje po przeprowadzeniu rozprawy.
Kara taka nie może zostać nałożona, jeżeli wyżej wymieniona osoba zleciła uprawnionemu podmiotowi,
prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który
uniemożliwia jej ingerencję w podejmowane na jej rachunek decyzje.
Norma zawarta w art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie stanowi, iż osoby wchodzące w skład organów zarządzających
lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, inne, 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 oraz Emitentowi
informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, 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. Na osobę, która nie wykonała lub
nienależycie wykonała obowiązku, o którym mowa powyżej KNF może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną
w wysokości do 100.000 zł, chyba, że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność
maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza jej ingerencję w
podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się
dowiedzieć o dokonaniu transakcji. Wydanie takiej decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy.
1.4.3. Obowiązki, ograniczenia i odpowiedzialność wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów
Zgodnie z podstawową regulacja przewidzianą w art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów (Dz. U.
2007, nr 50, poz. 331) zamiar koncentracji przedsiębiorców, podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w
koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 1 mld EUR lub jeżeli
łączny obrót na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 50 mln EUR. Prezes UOKiK wydaje zgodę
na taką koncentrację, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności
przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Powyższy obrót obejmuje obrót zarówno
przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji jak i pozostałych przedsiębiorców należących do
grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość EURO
podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w
ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.
Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części
majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią
jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
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nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa),
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 mln EUR.

Przejęcie kontroli w rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów rozumie się przez to wszelkie
formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie,
przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego
wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na
walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na
walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie
zysku przez takiego przedsiębiorcę;
Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów znajdują zastosowanie nie tylko do przedsiębiorców w
rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, lecz również, zgodnie z art. 4 pkt 1 lit. c) Ustawy o
Ochronie Konkurencji i Konsumentów, do osób fizycznych posiadających kontrolę w rozumieniu przepisów
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby sama nie
prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, o
ile taka osoba fizyczna podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji zgodnie z przepisami Ustawy
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów obowiązek zgłoszenia zamiaru
koncentracji, o którym mowa powyżej, znajdzie również zastosowanie m.in. w przypadku zamiaru przejęcia, przez
nabycie lub objecie akcji bądź innych papierów wartościowych lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub
pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców.
Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2, nie
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro;
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub
cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż
ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa,
jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
1) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia
wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem
prawa do ich sprzedaży;
2) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć
kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy
przejmowanego;
3) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Norma zawarta w art. 15 Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przewiduje, iż dokonanie koncentracji
przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:
1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów,
2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów,
3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w przypadku, o
którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust.
2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku, gdy koncentracji dokonuje
przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia
zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.
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W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach
koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu
wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja
powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do
wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania
koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub
upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana. Czynność prawna, na podstawie której ma
nastąpić koncentracja, może być dokonana pod warunkiem wydania przez Prezesa UOKiK zgody na dokonanie
koncentracji lub upływu przewidzianych przez Ustawie o Ochronie Konkurencji i Konsumentów terminów
dotyczących trwania postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji (art. 97 Ustawy o Ochrony
Konkurencji i Konsumentów).
Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może
zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych
warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:
1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie
określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub
kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,
3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców
obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje w sprawie
udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została
dokonana. 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 UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w
wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 Euro, między innymi 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 Euro za każdy
dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. Prezes UOKiK może, w
drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego
przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego
wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru
koncentracji.
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji,
Prezes UOKiK 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 UOKiK może, w
drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528550 KSH. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes
UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych
zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK
uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.
Realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji zgłoszona Prezesowi UOKiK nie stanowi naruszenia
ustawowego obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK
decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać
wydana, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu
utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może
powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.
1.4.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z innych przepisów prawnych
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady Wspólnot
Europejskich (WE) Nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE sprawie
kontroli łączenia przedsiębiorstw) - Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz. U. UE L z dnia 29 stycznia 2004 r. nr
24, poz. 1) (dalej – Rozporządzenie). Rozporządzenie powyższe reguluje tzw. koncentracje o wymiarze
wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone

24

Dokument Informacyjny Dr Kendy

Dane o instrumentach finansowych

progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których
dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie.
Koncentracje o wymiarze wspólnotowym określone w Rozporządzeniu zgłasza się Komisji przed ich wykonaniem
i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Zgłoszenia
można również dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji szczerą intencję zawarcia
umowy lub, w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia
takiej oferty, pod warunkiem że zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze
wspólnotowym.
Zgodnie z norma zawartą w art. 1 Rozporządzenia zatytułowanym „Zakres” w ust. 2 koncentracja przedsiębiorstw
posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy:
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 mld
EUR, oraz
2) 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:
3) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500
mln EUR,
4) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR,
5) 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
6) 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.
Art. 3 Rozporządzenie „ Definicja Koncentracji” stanowi, że koncentracja występuje w przypadku, gdy trwała
zmiana kontroli wynika z:
a)
łączenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw; lub
b) przejęcia, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo przez
jedno lub więcej przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub
więcej innych przedsiębiorstw, czy to wartościowych drodze zakupu papierów wartościowych lub aktywów,
czy to w drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób.
natomiast nie występuje gdy:
1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna
działalność obejmuje transakcje i obrót 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 zbycia całości lub części tego przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź
zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem że wszelkie takie zbycie następuje w ciągu
jednego roku od daty nabycia; okres ten może być przedłużony przez Komisję działającą na wniosek, w
przypadku gdy takie instytucje lub firmy udowodnią, że zbycie nie było w zasadzie możliwe w ciągu tego
okresu;
2) kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego
dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania układowego lub
analogicznych postępowań;
3) działania określone w ust. 1 lit. b) przeprowadzane są przez holdingi finansowe, określone w art. 5 ust. 3
czwartej dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. ustanowionej w oparciu o art. 54 ust. 3 lit. g)
Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek(6), jednakże pod
warunkiem że prawa głosu w odniesieniu do holdingu wykonywane są, w szczególności w stosunku do
mianowania członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w których mają one
udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio lub
pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw.
1.5. Zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe wynikające z wprowadzanych instrumentów finansowych
Z Akcjami Wprowadzanymi nie jest związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych, jak również nie
występują jakiekolwiek zabezpieczenia z nimi związane.
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2. Podstawa prawna emisji wprowadzanych instrumentów finansowych
2.1. Organ lub osoba uprawniona do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego (w tym poprzez emisję nowych
akcji) Emitenta jest Walne Zgromadzenie (art. 430-432 KSH).
2.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści
Akcje serii A: 1.200.000 akcji
Akcje serii A (w liczbie 1.200.000) zostały utworzone na podstawie Oświadczenia o zawiązaniu Spółki Akcyjnej
pod firmą Dr Kendy S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8 grudnia 2006 r. (Rep. A 4398/2006) podpisanego
przed notariuszem Rafałem Kokoszewskim, z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 233/1. Akcje zostały objęte
według ich wartości nominalnej, tj. 50 gr. za każdą akcję. W momencie zawiązania spółki Dr Kendy S.A. Akcje
serii A były akcjami imiennymi, z których 3 akcje o numerach od A 0000001 do A 0000003 były akcjami
uprzywilejowanymi.
Oświadczenie o zawiązaniu spółki akcyjnej
oraz o objęciu akcji
z dnia 8 grudnia 2006 r. (§ 1- 3)
„§ 1. Pan Riad Bekkar, Pan Paweł Połoński, Pan Jacek Połoński oraz Pani Agnieszka Chmielewska oświadczają,
że jako założyciele zawiązują Spółkę Akcyjną pod firmą: Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
§ 2. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 1.200.000 (słownie:
milion dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) groszy każda, w
tym:
a) 3 (słownie: trzy) akcje uprzywilejowane imienne serii A o numerach od A 0000001 do A 0000003 o
wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) groszy każda.
b) 1.199.997 (słownie: milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem)
akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A 0000004 do A1.200.000 o wartości nominalnej 50
(słownie: pięćdziesiąt) groszy każda.
Cena emisyjna akcji jest równa jej cenie nominalnej.
2. Akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem Spółki co najmniej w ¼
ich wartości nominalnej. Kapitał zakładowy zostanie pokryty przez założycieli w następujący sposób:
a) I wpłata przez zarejestrowaniem Spółki – do dnia 15 grudnia 2006 r:
- Paweł Połoński dokona wpłaty 37.500 złotych,
- Jacek Połoński dokona wpłaty 37.500 złotych,
- Riad Bekkar dokona wpłaty 72.000 złotych,
- Agnieszka Chmielewska dokona wpłaty 3.000 złotych.
b) II wpłata do dnia 28 lutego 2007 roku:
- Paweł Połoński dokona wpłaty 37.500 złotych,
- Jacek Połoński dokona wpłaty 37.500 złotych,
- Riad Bekkar dokona wpłaty 72.000 złotych,
- Agnieszka Chmielewska dokona wpłaty 3.000 złotych.
c) III wpłata do dnia 30 kwietnia 2007 roku:
- Paweł Połoński dokona wpłaty 37.500 złotych,
- Jacek Połoński dokona wpłaty 37.500 złotych,
- Riad Bekkar dokona wpłaty 72.000 złotych,
- Agnieszka Chmielewska dokona wpłaty 3.000 złotych.
d) IV wpłata do dnia 30 czerwca 2007 roku:
- Paweł Połoński dokona wpłaty 37.500 złotych,
- Jacek Połoński dokona wpłaty 37.500 złotych,
- Riad Bekkar dokona wpłaty 72.000 złotych,
- Agnieszka Chmielewska dokona wpłaty 3.000 złotych.
§ 3. Akcje Spółki zostaną objęte za wkłady pieniężne w następujący sposób:
a) Pan Riad Bekkar – 576.000 (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych na okaziciela serii A o
wartości nominalnej po 50 groszy każda, w tym:
- 3 (trzy) akcje uprzywilejowane imienne serii A o numerach od A 0000001 do A 0000003,
- 575.997 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych
imiennych serii A o numerach od A 0000004 do A 0576000,
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Pan Paweł Połoński – 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej po
50 groszy każda, o numerach od A 0576001 do A 0876000
Pan Jacek Połoński – 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej po 50
groszy każda, o numerach od A 0876001 do A1176000
Pani Agnieszka Chmielewska – 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych seri iA, o
wartości nominalnej po 50 groszy każda, o numerach od A 1176001 do A1200000.”

Akcje serii B: 21.186 akcji
Akcje serii B (w liczbie 21.186) zostały utworzone na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Dr Kendy (NWZ) Dr Kendy S.A. z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji serii B, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki (Rep. A nr
4256/2007; protokół ze zgromadzenia sporządzony przez notariusza Rafała Kokoszewskiego, z siedzibą w
Warszawie ul. Puławska 233/1). Wartość nominalna Akcji serii B wynosi 50 gr. każda. Akcje serii B zostały
utworzone jako akcje imienne nieuprzywilejowane. Emisja Akcji serii B została przeprowadzona w drodze
subskrypcji prywatnej. Akcje serii B zostały objęte po cenie 7,08 zł za akcję.
Akcje serii B zostały zarejestrowane w KRS w dniu 20 września 2007 r.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B,
wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statusu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1,2 i 6, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 §
7 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Emisja akcji serii B
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 600.000,00 (słownie: sześćset tysięcy) złotych o kwotę
10.593,00 (słownie dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) złote, to jest do kwoty 610.593,00
(słownie: sześćset dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) złote.
Podwyższenie kapitału nastąpi poprzez emisję 21.186 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt
sześć) nowych akcji serii B o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) groszy każda, zwanych dalej
„Akcjami Serii B”).
Cena emisyjna Akcji Serii B wynosi 7,08 złotych (słownie: siedem złotych osiem groszy).
Akcje Serii B są akcjami imiennymi.
Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 roku.
Akcje Serii B mogą być objęte wyłącznie za wkłady pieniężne.
Emisja Akcji Serii B zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. Oferta objęcia wszystkich
Akcji Serii B zostanie skierowana do Barbary Melion.
Umowa o objęciu Akcji Serii B przez Barbarę Melion zostanie zawarta w terminie pięciu dni od daty wejścia
w życie niniejszej uchwały.
§ 2.
Wyłączenie prawa poboru

1. Działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody
pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia
pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii B.
2. Opinia Zarządu, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająca powody
wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Zmiana Statutu
„W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 9 Statutu otrzymuje
brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 610.593,00 (słownie: sześćset dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy)
złote i dzieli się na 1.221.186 (słownie: milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji
imiennych, o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) groszy każda, w tym:
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3 (słownie: trzy) akcje uprzywilejowane imienne serii A o numerach od A 0000001 do A 0000003 o
wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) groszy każda,
1.199.997 (słownie: milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem)
akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od A 0000004 do A 1.200.000 o wartości nominalnej 50
(słownie: pięćdziesiąt) groszy każda.
21.186 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych na
okaziciela serii B o numerach od B 00001 do B 21186 o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt)
groszy każda.

Akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki
Kapitał zakładowy zostanie pokryty przez założycieli w następujący sposób:
a) I wpłata przez zarejestrowaniem Spółki – do dnia 15 grudnia 2006 r:
- Paweł Połoński dokona wpłaty 37.500 złotych,
- Jacek Połoński dokona wpłaty 37.500 złotych,
- Riad Bekkar dokona wpłaty 72.000 złotych,
- Agnieszka Chmielewska dokona wpłaty 3.000 złotych.
b) II wpłata do dnia 28 lutego 2007 roku:
- Paweł Połoński dokona wpłaty 37.500 złotych,
- Jacek Połoński dokona wpłaty 37.500 złotych,
- Riad Bekkar dokona wpłaty 72.000 złotych,
- Agnieszka Chmielewska dokona wpłaty 3.000 złotych.
c) III wpłata do dnia 30 kwietnia 2007 roku:
- Paweł Połoński dokona wpłaty 37.500 złotych,
- Jacek Połoński dokona wpłaty 37.500 złotych,
- Riad Bekkar dokona wpłaty 72.000 złotych,
- Agnieszka Chmielewska dokona wpłaty 3.000 złotych.
d) IV wpłata do dnia 30 czerwca 2007 roku:
- Paweł Połoński dokona wpłaty 37.500 złotych,
- Jacek Połoński dokona wpłaty 37.500 złotych,
- Riad Bekkar dokona wpłaty 72.000 złotych,
- Agnieszka Chmielewska dokona wpłaty 3.000 złotych.
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
5. Akcje serii A o numerach od A 0000001 są uprzywilejowane w nastd)ępujący sposób:

akcja serii A o numerze A 0000001 uprawnia do powoływania oraz odwoływania Prezesa Zarządu
Spółki,
 akcja serii A o numerze A 0000002 uprawnia do powoływania oraz odwoływania Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Spółki,
 akcja serii A o numerze A 0000003 uprawnia do powoływania oraz odwoływania jednego członka
Rady Nadzorczej Spółki.
6. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem
pierwszeństwa.”
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od chwili zarejestrowania zmian Statutu.

Zamiana Akcji serii A i Serii B z akcji imiennych na akcje na okaziciela
Zamiana Akcji serii A i B na akcje na okaziciela nastąpiła na podstawie Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Dr Kendy (NWZ) Dr Kendy S.A. z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie w sprawie zamiany akcji
imiennych na akcje na okaziciela (Rep. A nr 3144/2008; protokół ze zgromadzenia sporządzony przez notariusza
Rafała Kokoszewskiego, z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 233/1).
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela
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§ 1.
Działając na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 8 ust. 2 Statutu Spółki oraz w oparciu
o uchwałę Zarządu nr 2/06/2008 z dnia 20 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka
Akcyjna dokonuje zamiany wszystkich wyemitowanych akcji imiennych serii A oraz B na akcje na okaziciela.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Akcje serii C: 875.000 akcji
Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie uchwały z dnia 7 grudnia 2009 r. (zaprotokołowanej przez notariusza
Rafała Kokoszewskiego z kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Puławskiej 233/1 za Rep. A 4318/2009),
podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 610.593,00 zł do kwoty nie większej niż
1.048.093,00 zł to jest o kwotę nie większą niż 437.500,00 zł, w drodze emisji nie więcej niż 875.000 akcji
zwykłych na okaziciela serii od C o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja.
Na zasadzie art. 433 §2 KSH ze względu na interes Emitenta Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki pozbawiło w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Pozbawienie prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii C zostało wprowadzone w celu podniesienia
atrakcyjności oferty niepublicznej i umożliwienia inwestorom prywatnym nabycia relatywnie większego udziału w
akcjonariacie spółki. Ograniczenie to, w opinii Zarządu Emitenta było ekonomicznie uzasadnione i leżało w
najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Z dnia 7 grudnia 2009 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
§ 1.
Zgodnie z art. 430 § 1 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki pod
firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiła, co następuje.
i. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 610.593,00 zł (słownie sześćset dziesięć tysięcy pięćset
dziewięćdziesiąt trzy złote) o kwotę nie większą niż 437.500,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem
pięćset złotych), to jest do kwoty nie większej niż 1.048.093,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści osiem
tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote).
ii. Podwyższenie kapitału nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 875.000 (słownie osiemset siedemdziesiąt pięć
tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 50 gr. (słownie pięćdziesiąt groszy) każda, zwanych dalej
„Akcjami serii C”.
iii. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
iv. Akcje serii C zostaną zaoferowane nie więcej niż 99 oznaczonym adresatom w drodze subskrypcji
prywatnej.
v. Akcje serii C mogą być objęte za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
vi. Akcje serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku.
vii. Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji serii C.
viii. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków oferty prywatnej Akcji serii C, w
szczególności:
a) Określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii C,
b) Ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji Akcji serii C
c) Zawarcia umówi o objęcie Akcji serii C w trybie art. 431. § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
ix. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umów o submisję inwestycyjną bądź submisję usługową w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – o ile Zarząd uzna to za uzasadnione.
x. Upoważnia się Zarząd do złożenia w formie aktu notarialnego, w związku z emisją Akcji serii C,
oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w celu dookreślenia wysokości kapitału
zakładowego w statucie spółki zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w zw. z Art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
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Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do
dematerializacji Akcji serii A, Akcji serii B, Akcji serii C oraz praw do Akcji serii C w depozycie papierów
wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację
Akcji serii A, Akcji serii B, Akcji serii C oraz praw do Akcji serii C w depozycie papierów wartościowych.
Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań faktycznych, prawnych i organizacyjnych związanych z
realizacją uchwał zawartych w niniejszym protokole, a niezbędnych do przeprowadzenia oferty prywatnej
oraz związanych z wprowadzeniem Akcji serii A, Akcji serii B, Akcji serii C oraz praw do Akcji serii C do
obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 2.

Uchwała wchodzi z życie z dniem jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisje Akcji serii C zostanie dokonane z dniem jego zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
Za uchwała głosowało 100% głosów.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna
Z siedzibą w Warszawie
Z dnia 07 grudnia 2009 roku
w sprawie pozbawienia prawa poboru
§ 1.
Działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powodu
pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy, za wyjątkiem
Pana Riada Bekkara, w całości prawa poboru wszystkich Akcji serii C.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Za Uchwałą oddano 100% głosów.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna
Z siedzibą w Warszawie
Z dnia 7 grudnia 2009 r.
W sprawie zmiany statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany statutu Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie w ten sposób, że:
§ 9 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„§ 9
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.048.093,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści osiem
tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 2.096.186 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć
tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 50 gr. (słownie:
pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
a. 1.200.000 (słownie: milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A
0000001 do A 1.200.000 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
b. 21.186 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii
B o numerach od B 00001 do B 21186 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy)
każda,
c. Od 1 (słownie: jeden) do 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 875000 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie:
pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki.
3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
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Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem
pierwszeństwa.
6. Zarząd upoważniony jest, w okresie 3 (trzech) lat od zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym
zmiany Statutu, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w Rozdziale 5
Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie
jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego, w szczególności o trybie emisji oraz o terminach wpłat na akcje.
8. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
9. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać ¾ kapitału zakładowego na dzień udzielenia
upoważnienia Zarządowi.
10. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady
Nadzorczej.
11. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki
w granicach kapitału docelowego, a w szczególności:
a. Liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
b. Ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji lub wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
c. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
d. Szczegółowe warunki przydziału akcji,
e. Dzień lub dni prawa poboru o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
f. Datę, od której akcje będą uczestniczyły w dywidendzie,
g. Podejmie uchwały oraz inne działania w sprawie dematerializacji akcji oraz zawrze z Krajowym
Depozytem Papierów Wartościowym S.A. lub innym upoważnionym podmiotem umowy o
rejestracje, odpowiednio, akcji, praw poboru akcji, praw do akcji,
h. Podejmie uchwały oraz inne działania w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty
publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku
regulowanym lub w Alternatywnym Systemie Obrotu,
i. Zawrze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali
miejsca i terminy zapisów na akcje,
j. Zawrze, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie umowy zabezpieczające powodzenie subskrypcji
akcji, a szczególności umowy o subemisję usługową i inwestycyjną, jak również umowy na
mocy których, poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wystawione byłyby kwity depozytowe.
5.

II. W związku ze zmianami w statucie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu
spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki pod
firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Za Uchwałą oddano 100% głosów.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna
Z siedzibą w Warszawie
Z dnia 7 grudnia 2009 r.
W przedmiocie wprowadzenia akcji spółki do obrotu oraz ich dematerializacji
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację Akcji serii A, Akcji serii B, Akcji serii C
oraz praw do Akcji serii C oraz na ubieganie się o dopuszczenie oraz na wprowadzenie tych akcji do obrotu na
rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za Uchwałą oddano 100% głosów.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.

Dnia piętnastego grudnia roku dwa tysiące dziewiątego (15 grudnia 2009) w obecności notariusza Rafała
Kokoszewskiego, mającego siedzibę w Warszawie, w jego Kancelarii przy ulicy Puławskiej nr 233/1 odbyło się
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie,
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wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. ST. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 271121 (NIP 9512204182, REGON 140784639).
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwalono uchylenie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie pozbawienia praw poboru.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna
Z siedzibą w Warszawie
Z dnia 15 grudnia 2009 r.
w przedmiocie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 7 grudnia 2009 r.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę numer 4 Nadzwyczajnego walnego
Zgromadzenia spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 7 grudnia 2009 roku
objętą protokołem sporządzonym przez notariusza Rafała Kokoszewskiego, repertorium A Nr 4318/2009.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia
Za Uchwałą oddano 100% głosów.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna
Z siedzibą w Warszawie
Z dnia 15 grudnia 2009 r.
W sprawie pozbawienia prawa poboru
§ 1.
Działając w interesie Spółki po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod
firma Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w
całości prawa poboru wszystkich Akcji serii C, o których mowa w uchwale numer 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 7 grudnia 2009 roku
objętej protokołem sporządzonym przez notariusza Rafała Kokoszewskiego, repertorium A Nr 4318/2009.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życiu z dniem podjęcia.
Za Uchwałą oddano 100% głosów.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna
Z siedzibą w Warszawie
Z dnia 15 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie w ten sposób, że:
§ 32 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 32
1.

2.

32

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po
upływie każdego roku obrotowego. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli
zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej
połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne
walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
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Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą
żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad tego zgromadzenia.
Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci
elektronicznej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą
żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia na zasadach
określonych w kodeksie spółek handlowych.”

§ 33 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 33
1.
2.

Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki.
Walne zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na
której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu.

II. W związku ze zmianami w statucie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu
spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki pod
firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie.
Za Uchwałą oddano 100% głosów.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.
3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie
Zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki oraz uchwałami dotyczącymi emisji Akcji serii B i C:
 Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku przeznaczonego do podziału za
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r.
 Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku przeznaczonego do podziału za
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
 Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku przeznaczonego do podziału za
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.
Ze względu na fakt, że w latach 2006-2009 Spółka nie osiągnęła zysku, żadne akcje Emitenta nie uczestniczyły w
podziale zysków..
Wszystkie akcje Emitenta, które będą przedmiotem wprowadzenia do ASO są równe w prawie do dywidendy.
Zgodnie z postanowieniami Art. 348 §3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustala dzień, według
którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz
termin wypłaty dywidendy, przy czym dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w
okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
Uchwała na podstawie, której zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2009 została podjęta na
ZWZA, które odbyło się w dniu 29 czerwca br. jest to uchwała nr 3. Oryginał Protokołu jest w posiadaniu Spółki w
związku z tym proszę o kontakt ze Spółką w tej sprawie.
Uchwała nr 3/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Z dnia 29 czerwca 2010 roku
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
Za rok obrotowy 2009
Stosownie do art. 45 i art. 53 usatwy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 02.76.694) oraz art.
393 pkt 1 i art. 395 § 2pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Dr
Kendy S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za rok
obrotowy 2009, sprawozdanie Rady Nadzroczej z oceny sprawozdania finansowego oraz opinią biegłego
rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 na który składa się:
a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
w kwocie 1.494.972.,79 zł
b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia wskazujący stratę
w kwocie 73.248,62
c. zestawienie zmian w kapitale własnym wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 73.248,62 zł
d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych netto na kwotę 7.372,90 zł
e. dodatkowe informacje i objaśnienia
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postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
Uchwała nr 4/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Z dnia 29 czerwca 2010 roku
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009
§1
Stosownie do art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr
Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji
4.1. Prawa majątkowe związane z wprowadzanymi instrumentami finansowymi
4.1.1. Prawo do dywidendy
Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez
biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH). Zysk
rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co
oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za
dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może zostać
wyznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie
kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa,
dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą (art. 348 KSH). Ustalając dzień dywidendy
Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW.
Ustalanie daty, w której powstaje prawo
Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, oraz o
terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty, przesyłając niezwłocznie, lecz nie później niż 10 dni przed dniem
dywidendy uchwałę właściwego organu spółki w tych sprawach. Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 348
§3 KSH Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.
Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy,
licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała
walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę
nadzorczą. Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. KDPW przekazuje
powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów wartościowych
dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach.
Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny zostać przekazane
uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy; łącznej kwocie należnego podatku dochodowego od osób
prawnych, który powinien zostać pobrany przez Emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem
uczestnika; liczbie rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób będących podatnikami podatku
dochodowego od osób prawnych.
W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację prawa
do dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). W
następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę
dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego
Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu po którym
wygasa prawo do dywidendy.
Termin, po którym wygasa prawo do dywidendy oraz osoby, na rzecz których działa takie wygaśnięcie
prawa
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W następstwie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całości lub części zysku do
podziału, akcjonariusze nabywają roszczenie wobec Spółki o wypłatę dywidendy. Roszczenie to staje się
wymagalne z dniem wypłaty dywidendy, ustalonym w uchwale WZA. Roszczenia o wypłatę dywidendy ulega
przedawnieniu po 10 latach od dnia wymagalności tj. od dnia określonego w uchwale WZA jako dzień wypłaty
dywidendy. Beneficjentem przedawnienia roszczenia o wypłatę dywidendy jest Spółka.
Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji, niebędących
rezydentami
Po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw.
certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową, możliwe jest niepobieranie podatku
lub zastosowanie stawki podatku wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą Polską umowy w sprawie
zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie będącym
nierezydentem. Nie istnieją żadne inne ograniczenia ani specjalne procedury, poza opisanymi w niniejszym
punkcie, związane z wypłatą dywidendy dla posiadaczy akcji Spółki będących nierezydentami.
Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia, częstotliwość oraz akumulowany lub nieakumulowany
charakter wypłat
Zgodnie z postanowieniami art. 347 KSH, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w
sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez WZA do wypłaty
akcjonariuszom. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni
rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z
zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę
należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny
być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Zysk rozdziela się
proporcjonalnie w stosunku do liczby akcji, chyba że w spółce występują akcje uprzywilejowane co do dywidendy.
Statut nie przewiduje istnienia akcji uprzywilejowanych co do dywidendy, co oznacza, że na każdą z akcji Spółki
przypada dywidenda w takiej samej wysokości.
4.1.2 Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy
Zgodnie z postanowieniami art. 433 KSH akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia
nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji – prawo poboru. W interesie spółki walne zgromadzenie
może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia
wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może
nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd
przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz
proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Powyższe postanowienia nie mają zastosowania,
gdy uchwała o podwyższeniu kapitału 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, bądź 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. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 KSH, wymaga
zgody walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę na wniosek zarządu zaopiniowany przez
radę nadzorczą. Statut lub uchwała walnego zgromadzenia może przewidywać przekazanie tej kompetencji
radzie nadzorcze. (art. 433 § 5 KSH)
4.1.3. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji
Zgodnie z postanowieniami art. 474 §1 KSH, podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu
lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu
likwidacji i wezwaniu wierzycieli.
Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do postanowień art. 474 §2
KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat
na kapitał zakładowy Spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w
oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. Posiadacze akcji Emitenta mają prawo do udziału w
nadwyżkach w przypadku likwidacji proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki, gdyż Statut nie
przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa.
4.2. Prawa korporacyjne związane z wprowadzanymi instrumentami finansowymi
4.2.1. Prawo do uczestnictwa na WZ i prawo do głosowania
Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika.(art. 412 § 1 KSH) każda akcja jeśli nie jest uprzywilejowana dają prawo do jednego głosu na
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3

walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. (art. 411 KSH) W
spółce publicznej członek zarządu i pracownik spółki może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu. (art.
2
2
412 KSH). Zgodnie z art. 412 § 3 KSH jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza jest członek zarządu lub inna osoba
wymieniona w tym artykule pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym walnym
2
zgromadzeniu. Art. 412 § 4. pełnomocnik, o którym mowa w § 3, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi
przez akcjonariusza.
1

Zgodnie z art. 406 KSH Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby
będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla
uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych
oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym
2
zgromadzeniu. (art. 406 KSH). Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki
publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w
pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym
3
zgromadzeniu. (art. 406 § 2 KSH)
W związku z faktem, iż Akcje Wprowadzane są akcjami zwykłymi, każda z nich uprawnia do wykonywania 1 głosu
na WZA Emitenta. Pomimo delegacji wskazanej w treści art. 411 §3 KSH, Statut Emitenta nie przewiduje
ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce.
4.2.2. Prawo do zwołania i prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także
prawo do umieszczania określonych spraw w porządku obrad i zgłaszania projektów uchwał.
Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyznane zostało akcjonariuszom reprezentującym co
najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają
przewodniczącego tego zgromadzenia. (art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).
Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia poszczególnych spraw w
porządku obrad przysługuje akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
Spółki (art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy
wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania
Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza
przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki
przysługuje prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). W spółce publicznej żądanie to powinno
zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem
zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
4.2.3. Postanowienia w sprawie umorzenia akcji
Zgodnie z postanowieniami art. 359 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcje mogą być umorzone w przypadku,
gdy Statut tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę
(umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie
może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa
zgodnie z art. 359 § 1 KSH statut spółki. W przypadku Emitenta §10 pkt 6 Statutu odnosi się jedynie do
dobrowolnego umorzenia akcji w związku z czym umorzenie przymusowe nie jest dopuszczalne.
4.2.4. Postanowienia w sprawie zamiany akcji
Zgodnie z postanowieniami art. 334 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zamiana akcji imiennych na akcje na
okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi
inaczej. Zgodnie z postanowieniami §10 pkt 2 Statutu Emitenta: Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje
imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. Zgodnie z
postanowieniami §10 pkt 3 Statutu Emitenta: W przypadku zamiany uprzywilejowanych akcji imiennych na akcje
na okaziciela tracą one uprzywilejowanie. W odniesieniu do akcji zdematerializowanych znajdujących się w
depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, mają zastosowanie postanowienia
rozdziału VI Regulaminu KDPW, który to podmiot obsługuje operacje zamiany papierów wartościowych
(§ 88 ust. 1). Terminy dokonywania zamiany za każdy rok obrotowy określa Zarząd KDPW do upływu roku
poprzedzającego, oraz może ponadto określić inne terminy dokonywania zamiany. W przypadku złożenia przez
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akcjonariusza wniosku o dokonanie zamiany, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rejestr
właścicieli tych papierów blokuje odpowiednią liczbę papierów wartościowych oraz przekazuje informacje o
złożeniu tego wniosku Emitentowi. Emitent dostarcza do KDPW w terminie 10 dni przed dniem zamiany list
księgowy asymilacji papierów wartościowych imiennych i na okaziciela po zamianie, a jeżeli nie złożono wniosku
o asymilację lub ten byłby bezprzedmiotowy list księgowy papierów wartościowych imiennych i na okaziciela po
zamianie. Papiery wartościowe znajdujące się na rachunkach mogą być zapisane po przeprowadzeniu zamiany
wyłącznie na rachunkach papierów wartościowych, a papiery wartościowe zapisane w rejestrze właścicieli mogą
być zapisane po przeprowadzeniu zamiany w rejestrze lub na rachunkach papierów wartościowych.
4.2.5. Pozostałe główne prawa korporacyjne
1)

Art. 6 §4 i §6 KSH – Akcjonariusz spółki kapitałowej może żądać, aby spółka handlowa, która jest
akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności
wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej.
Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce
kapitałowej, o której mowa powyżej, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z
innymi osobami. żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. Powyższe
postanowienia stosuje się odpowiednio w razie ustania stosunku zależności. Obowiązki określone powyżej
spoczywają na spółce, która przestała być spółką dominującą.

2)

Art. 328 §5 i §6 KSH – Akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od
dnia rejestracji spółki. Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty akcji w terminie tygodnia od dnia
zgłoszenia roszczenia przez akcjonariusza. Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje
zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki
publicznej.

3)

Art. 341 §7 KSH – Każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać odpisu za zwrotem kosztów
jego sporządzenia.

4)

Art. 385 §3 KSH – Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału
zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe WZA w drodze głosowania
oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.

5)

Art. 395 §4 KSH – Akcjonariuszom, na ich żądanie, są wydawane odpisy sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii
biegłego rewidenta, najpóźniej na piętnaście dni przed WZA.

6)

Art. 400 KSH – § 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad tego zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
§ 2. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w
postaci elektronicznej.
§ 3. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne
zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego
zgromadzenia.
§ 4. Zgromadzenie, o którym mowa w § 1, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia
zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą
zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą
zgromadzenia.
§ 5. W zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, o którym mowa w § 3, należy
powołać się na postanowienie sądu rejestrowego

7)

Art. 401 KSH – § 1 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego
zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed
wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
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§ 4 Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad.
§ 6 Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego
walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
8)

Art. 407 §1 i 2 KSH – Akcjonariusz może w lokalu Zarządu przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w WZA, podpisaną przez Zarząd, zawierającą nazwiska i imiona albo firmy (nazwy)
uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących
im głosów, oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej
może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który
lista powinna być wysłana.

9)

Art. 410 §2 KSH – Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego
reprezentowanego na danym WZA, lista obecności, zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z
wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez
przewodniczącego WZA, powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej
z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

10) Art. 421 §3 KSH – Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania
poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał WZA.
11) Art. 422 – 427 KSH – normy zawarte w tych artykułach przewidują prawo do wytoczenia powództwa o
uchylenie oraz o stwierdzenie nieważności uchwał.
12) Norma zawarta w art. 422 KSH przewiduje możliwość zaskarżenia Uchwały walnego zgromadzenia
sprzecznej ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes spółki lub mającej na celu
pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały.
Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:
a) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania
sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,
c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,
d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego
zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
Zgodnie z art. 424. § 1. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie
miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od
dnia powzięcia uchwały.
§ 2. W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania
wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.
Art. 425 §1 - 4 KSH stanowi, że tym samym osobom przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce
powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Prawo do
wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym uprawniony powziął
wiadomość o uchwale, nie później jednak niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały. Powództwo o
stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w
terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia
uchwały. Upływ terminów określonych w § 2 i § 3 nie wyłącza możliwości podniesienia zarzutu nieważności
uchwały.
13) Art. 428 KSH – § 1. 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. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę
spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie
tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić
udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej,
cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są
dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i
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udzielanie im odpowiedzi. W przypadku, o którym mowa w § 1 art. 428, zarząd może udzielić informacji na
piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany
udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego
zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o
udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy
uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu § 2 tego art.. W dokumentacji przedkładanej
najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza
walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji.
Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych
do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.
14) Art. 429 KSH – Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad WZA i który
zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do
udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie
spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza WZA.
15) Art. 463 §1 i 2 KSH – Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału
zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów Spółki, ustanawiając jednego lub dwóch
likwidatorów,
16) Art. 486 §1 KSH – Każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale
majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce, jeżeli Spółka nie wytoczy
powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego
szkodę.
Art. 84 i Art. 85 Ustawy o Ofercie – Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej,
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, WZA może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez
biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej
spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu
żądać
zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku
obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Jeżeli WZA nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku, o
którym mowa powyżej, albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem Art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie,
wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o
wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych.
17) Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup
akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od
niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej
liczby głosów w tej spółce (art. 82 Ustawy o Ofercie);
18) Prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub
przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 ustawy o ofercie publicznej). Takiemu żądaniu są
zobowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzenia, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30
dni od jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze
stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o ile członkowie tego
porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 90% ogólnej
liczby głosów.
19) Prawo do zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne i odwrotnie, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa.
20) Prawo do dobrowolnego umorzenia akcji. Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, akcje mogą być
umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Uchwała
Walnego Zgromadzenia Spółki o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w
szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi
akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału
zakładowego.

5. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości
Wszystkie Akcje Emitenta są zrównane w prawach do dywidendy. Zarząd Emitenta nie będzie wnioskował o
wypłatę dywidendy w ciągu najbliższych dwóch lat, gdyż priorytetem dla spółki będzie rozwój oparty o wszelkie
źródła kapitału, w tym zysk pozostawiony w spółce. Emitent zamierza w kolejnych latach część zysków
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przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Jej wysokość będzie uzależniona przede wszystkim od potrzeb kapitałowych
i inwestycyjnych Emitenta.

6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem
instrumentami finansowymi objętymi niniejszym Dokumentem Informacyjnym, ze wskazaniem
płatnika podatku
6.1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji
6.1.1. Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych uzyskiwanych przez osoby
fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegające w Polsce
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)
Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, podatek od dochodów
uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica pomiędzy uzyskanymi z tego tytułu przychodami,
tj. wartością papierów wartościowych wyrażoną w cenie umowy sprzedaży, a kosztami uzyskania przychodu,
tj. wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub objęcie, osiągnięta w roku podatkowym, przy czym w wypadku, gdy
cena wyrażona w umowie bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód
z odpłatnego zbycia określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej tych papierów wartościowych.
Po zakończeniu danego roku podatkowego podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych są zobowiązani wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym, obliczyć należny podatek
dochodowy i odprowadzić go na rachunek właściwego organu podatkowego. Wskazanych dochodów nie łączy
się z dochodami osiąganymi z innych tytułów. Zeznanie podatkowe podatnicy powinni sporządzić na podstawie
przekazanych im, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przez osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne
nie mające osobowości prawnej, imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu. Zasad tych nie stosuje
się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w ramach prowadzenia działalności gospodarczej,
kiedy to przychody z ich sprzedaży kwalifikowane powinny być jako pochodzące z wykonywania takiej
działalności i rozliczone na zasadach ogólnych.
6.1.2. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych uzyskiwane przez podatników podatku
dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, tj. zarówno akcji, jak i praw do akcji,
podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach. Dochodem z odpłatnego
zbycia papierów wartościowych jest różnica między przychodem, tj. ich wartością wskazaną w umowie
sprzedaży, a kosztem jego uzyskania, tj. wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie wskazanych papierów
wartościowych, przy czym, gdy cena sprzedaży bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości
rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia określa organ podatkowy w wysokości ich wartości rynkowej. Dochód
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych zwiększa u podatnika podstawę opodatkowania. Zgodnie z art. 19
ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatek od dochodów osiągniętych przez podatników
podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania.
6.2. Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu dywidendy
6.2.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne posiadające miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz podatników podatku dochodowego od osób
prawnych, którzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadają siedzibę lub zarząd
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochody zarówno osób fizycznych posiadających miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i podatników podatku dochodowego od osób prawnych,
którzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadają siedzibę lub zarząd, z dywidend oraz innych przychodów
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu – bez
pomniejszania o koszty uzyskania. Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych
do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji
podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych (m.in. wypłat z tytułu dywidend) zobowiązane są podmioty
dokonujące tych czynności. Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu
skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania bądź siedziby płatnika, przesyłając równocześnie deklarację
według ustalonego wzoru. Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych
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wskazane w tym przepisie podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułu dywidend, są obowiązane jako
płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty podatku
przekazane winny zostać w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on pobrany,
na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby
podatnika. W terminie przekazania kwoty pobranego podatku płatnicy są obowiązani przesłać urzędowi
skarbowemu deklaracje, a podatnikowi, w terminie do końca 3 miesiąca roku następującego po roku
podatkowym, w którym dokonano wypłat, informacje o pobranym podatku, sporządzone według ustalonego
wzoru.
6.2.2. Opodatkowanie dochodów ze zbycia papierów wartościowych oraz dywidend uzyskiwanych przez
osoby fizyczne nie mające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania i podatników
podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
siedziby lub zarządu.
Opisane w punkcie III.6.1 zasady dotyczące opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych oraz opisane w punkcie III.6.2.1. zasady dotyczące opodatkowania dochodów z dywidendy
odnoszą się również do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tych tytułów przez osoby fizyczne nie mające
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podatników podatku dochodowego od osób
prawnych, którzy nie posiadają siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile umowy o
unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej.
Jednakże stosownie do art. 30a ust. 2 oraz art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych
oraz art. 26 ust. 1Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zastosowanie w odniesieniu do
powyższych tytułów stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nie
pobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby
podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez
właściwy organ administracji podatkowej.
Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, od podatku dochodowego
zwolnione są dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
jeżeli spełnione są następujące warunki:
1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca
podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o
której mowa w pkt 1,
4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych jest:
a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.
Zwolnienie, o którym mowa w poprzednich akapitach, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te
należności w wysokości, o której mowa w pkt 3 poprzedniego akapitu, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów
(akcji), w powyżej określonej wysokości, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku
osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania
tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości
określonej w pkt 3 poprzedniego akapitu, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2
poprzedniego akapitu, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów
(przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego
dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.
6.3. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia Praw do Akcji
Prawa do Akcji stanowią papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Obrocie oraz art. 5a pkt 11
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.

41

Dokument Informacyjny Dr Kendy S.A.

Dane o instrumentach finansowych

Zasady opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia PDA są analogiczne jak przy opodatkowaniu dochodów ze
zbycia akcji uzyskiwanych przez odpowiednio osoby fizyczne oraz podatników podatku dochodowego od osób
prawnych.
6.4. Opodatkowanie spadków i darowizn
Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
142, poz. 1514), nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym
również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od
spadków i darowizn, jeżeli:
 w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem
polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju
pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą
albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym.
6.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych zwolniona jest od tego podatku
sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne,
jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego
- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538, z późn. zm.
Umowy przenoszące własność papierów wartościowych bez pośrednictwa ww. firm inwestycyjnych, obciążone są
podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej sprzedawanych praw majątkowych.
Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklaracje w sprawie podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z
wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Płatnikiem jest notariusz, jeżeli czynność
jest dokonywana w formie aktu notarialnego.
6.6. Odpowiedzialność płatnika
Zgodnie z postanowieniami art. 30 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity –
Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami) 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 niewypłacony. Płatnik odpowiada za te należności
całym swoim majątkiem. 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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IV. DANE O EMITENCIE
1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami
telekomunikacyjnymi, identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według
właściwej identyfikacji podatkowej.
Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w §1 ust. 1 Statutu w brzmieniu: Dr Kendy
Spółka Akcyjna. Zgodnie z art. 305 §2 Kodeksu Spółek Handlowych i §1 ust. 2 Statutu w obrocie Emitent może
używać skrótu firmy w brzmieniu: Dr Kendy S.A.
Firma:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Faks:
E-mail:
WWW:

Dr Kendy Spółka Akcyjna
Warszawa, Polska
ul. Wąwozowa 19 lok.32, 02-796 Warszawa
(+48 22) 409-27-80
(+48 22) 409-27-81
office@drkendy.com
www.drkendy.com

NIP:
REGON:

Data rejestracji

951-22-04-182
140784639
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
2 stycznia 2007 r.

Numer KRS

0000271121

W imieniu Emitenta działa

Riad Bekkar (Prezes Zarządu)

Sąd Rejestrowy

Źródło: Emitent

2. Wskazanie czasu trwania Emitenta
Zgodnie z § 4 Statutu czas trwania Emitenta jest nieograniczony.
3. Wskazanie przepisów prawa na podstawie których został utworzony i zgodnie z którymi działa Emitent
Emitent założony został pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna przez osoby fizyczne aktem notarialnym z dnia 8
grudnia 2006 r. w Warszawie sporządzonym przez Notariusza Rafała Kokoszewskiego, za Rep. A nr 4398/2006.
Emitent został utworzony i działa zgodnie z przepisami prawa polskiego. Emitent prowadzi działalność w oparciu
o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Z chwilą uzyskania statusu spółki publicznej Emitent będzie działał na
podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego.
4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku, gdy
Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskanie zezwolenia – przedmiot i numer
zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał.
W dniu 11 grudnia 2006 r. Zarząd Spółki złożył wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy celem jej zarejestrowania. W dniu 2 stycznia
2007 r. Emitent został zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000271121.
5. Krótki opis historii Emitenta
Spółka pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna została zawiązana aktem notarialnym z dnia 8 grudnia 2006 r. przez
następujących założycieli: Riad Bekkar, Paweł Połoński, Jacek Połoński i Agnieszka Chmielewska. Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy dnia 2 lutego 2007 r. dokonał rejestracji
spółki pod nr KRS: 0000271121.
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W skład pierwszego zarządu spółki wchodzili: Jacek Połoński – Prezes Zarządu i Agnieszka Chmielewska –
Członek Zarządu. Skład zarządu uległ następnie zmianie i stał się jednoosobowy - Agnieszka Chmielewska
została Prezesem Zarządu. Następnie w skład kolejnego wchodził Dariusz Gałecki – Prezes Zarządu. Na dzień
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład zarządu wchodzi Riad Bekkar – Prezes Zarządu.
Do lipca 2007 r. spółka nie prowadziła aktywnej działalności. Emitent zajmował się głownie badaniem rynku, a
także rozmowami i negocjacjami z dostawcami i odbiorcami krajowymi oraz zagranicznymi. Następnie od połowy
2007 r. Emitent rozpoczął outsourcing produkcji i sprzedaż swoich produktów. W roku 2008 r. Spółka
skoncentrowała się na uzyskaniu udziału w krajowym rynku cukierków twardych.
W roku 2009 r. dokonano zmiany Zarządu Emitenta. Od połowy 2009 r. Emitent rozpoczął eksport swoich
produktów do krajów Francja, Włochy. W przyszłości Emitent planuje rozpoczęcie sprzedaży swoich produktów w
takich krajach jak: Anglia, Hiszpania, Cypr. Poza tym spółka zamierza ugruntować pozycje marki Dr Kendy na
rynku polskim.
6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego na kapitał własny Emitenta składają się:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy.
Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne, na które środki mogą pochodzić z
niepodzielonego zysku okresu obrotowego w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Kapitał zapasowy jest tworzony na pokrycie straty z odpisów z czystego zysku. W kapitale zapasowym ujmowane
są nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad wartość nominalną akcji objętych w drodze emisji, bądź mogą
na niego składać się środki finansowe przeznaczone z zysku z lat poprzednich (na kapitał zapasowy w spółkach
akcyjnych przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej
jednej trzeciej kapitału zakładowego stosownie do przepisu art. 396 §1 kodeksu spółek handlowych).
Do czasu osiągnięcia połowy wysokości kapitału zakładowego przeznacza się corocznie 10% zysku Spółki na
kapitał zapasowy. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na
początku i w trakcie roku obrotowego.
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy Spółki od momentu zarejestrowania Spółki w dniu 2 lutego 2007 r. do dnia 19 września 2007 r.
wynosił 600 tys. zł i dzielił się na 1.200.000 Akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 50 gr. każda.
Następnie w wyniku emisji akcji serii B i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS od 20 września
2007 r. do dnia 2 lutego 2010 r., kapitał zakładowy wynosił 610,593 zł i dzielił się na 1.200.000 Akcji zwykłych na
okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 1.200.000 o wartości nominalnej 50 gr. każda oraz 21.186 Akcji
imiennych serii B o numerach od B 00001 do B 21186 o wartości nominalnej 50 gr. każda. Kapitał zakładowy
Spółki został pokryty w całości.
W dniu 2 lutego 2010 r. dokonano rejestracji kolejnego podniesienia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji
Akcji serii C. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy wynosi 1.048.093,00 zł i dzieli
się na 1.200.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 1.200.000 o wartości
nominalnej 50 gr. każda, 21.186 Akcji imiennych serii B o numerach od B 00001 do B 21186 o wartości
nominalnej 50 gr. każda oraz na 875.000 akcji serii C o numerach C 000001 do C 875000 o wartości nominalnej
50 gr. każda.
Kapitał zapasowy
Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również
nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich
wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć
kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki
kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
Na dzień 31 grudnia 2008 r. kapitał zapasowy Spółki wynosił 139,4 tys. zł.
Inne kapitały
W Spółce nie utworzono innych kapitałów niż zakładowy i zapasowy.
7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego
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Kapitał zakładowy Emitenta jest w pełni opłacony.
8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy
uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji z prawem pierwszeństwa, ze wskazaniem wartości
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do
nabycia tych akcji
Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent nie emitował obligacji zamiennych bądź
obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.
9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego
upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może
być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w
terminie ważności dokumentu informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym
trybie
W związku z Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 24 czerwca 2008 r. dotyczącą
zmiany § 9 statutu spółki, Statut Emitenta przewiduje upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego na zasadach określonych w Rozdziale 5. Kodeksu spółek
handlowych, w okresie 3 lat od zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu.
10. Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe
Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe
Żadne papiery wartościowe Emitenta nie były dotychczas notowane na jakimkolwiek rynku regulowanym bądź
zorganizowanym. W związku z akcjami Emitenta nie były wystawiane kwity depozytowe.
11. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających
istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z
podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu
działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów
Emitent nie posiada podmiotów zależnych. W stosunku do Emitenta nie występuje podmiot dominujący.
Prezes Zarządu Emitenta jest również Prezesem Zarządu spółek będących akcjonariuszami Emitenta. Do spółek
tych należą następujące spółki:
 Defkom5 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wąwozowa 19 lok. 32, działalność telekomunikacyjna,
udział w kapitale zakładowym Emitenta: 61.090 akcji, liczba głosów: 61.090.
 4C Total Group S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wąwozowa 19 lok. 32, działalność obrót
nieruchomościami., udział w kapitale zakładowym Emitenta: 90.000 akcji, ogólna liczba głosów: 90.000.
 Falon S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wąwozowa 19 lok. 32, działalność inkubacyjna, udział w kapitale
zakładowym Emitenta: 223.270 akcji, ogólna liczba głosów: 223.270.
Wskazane wyżej powiązania to jedyne powiązania zarówno kapitałowe i osobowe członków zarządu Emitenta ze
spółkami będącymi akcjonariuszami Emitenta. Emitent nie jest udziałowcem ani akcjonariuszem z żadnej spółce.
Pomiędzy Emitentem (oraz osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta i głównymi akcjonariuszami) a
Autoryzowanym Doradcą (oraz osobami wchodzącymi w skład jego organów) nie występują żadne powiązania
majątkowe, organizacyjne i personalne.
12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem
wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli
jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla
grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności
12.1. Opis bieżącej działalności Emitenta
Przedmiotem działalności Emitenta, zgodnie z art. 8 Statutu według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 jest:
−
−
−

10.82Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
46.36Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
47.24Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
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47.11Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych,
46.43Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
46.52Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
49.31Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
49.39Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
79.11A - Działalność agentów turystycznych,
47.91Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
63.11Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)i podobna działalność,
82.92Z - Działalność związana z pakowaniem,
45.11Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
45.19Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli,
46.14Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i
samolotów,
46.18Z – Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
46.19Z- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
46.90Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
47.19Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
77.11Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
77.12Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
77.34Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
77.35Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,
73.20Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
73.11Z - Działalność agencji reklamowych,
68.20Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
68.10Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.32Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
68.31Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
49.41Z - Transport drogowy towarów,
50.10Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
50.20Z - Transport morski i przybrzeżny towarów,
50.30Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski,
50.40Z - Transport wodny śródlądowy towarów,
64.99Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
66.19Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych,
38.32Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
96.09Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
70.22Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
63.11Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
63.91Z - Działalność agencji informacyjnych,
66.29Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
61.10Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
61.20Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej,
61.30Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
60.20Z-Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
61.90Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
62.09Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
63.99Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
74.90Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.20Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),
78.10Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
78.20Z - Działalność agencji pracy tymczasowej,
78.30Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników ,
85.59B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

12.2. Podstawowa działalność Emitenta
Emitent jest dystrybutorem cukierków twardych (landrynek) oferowanych w prestiżowym i funkcjonalnym
opakowaniu (metalowe puszki). Ponadto Emitent jest operatorem marki „Dr Kendy” na rynku polskim oraz na
rynku francuskim i włoskim. Emitent zarządza i administruje marketingiem marki Dr Kendy. Na dzień
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego produkty Spółki są oferowane w łącznie kilkudziesięciu punktach
sprzedaży na terenie całego kraju. Emitent prowadzi sprzedaż poprzez sieci dystrybucyjne takich spółek jak
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Eurocash S.A., Kolporter Service Sp. z o.o., Emperia Holding S.A., Statoil Poland Sp. z o.o. McLane Polska Sp. z
o.o., czy METRO Group Buying (w którego skład wchodzą m. in: makro Cash and Carry Polska S.A., „real” Sp. z
o.o.). Od połowy 2009 r. Emitent prowadzi działania marketingowe mające na celu rozszerzenie skali dystrybucji
oferowanych przez niego wyrobów. Jednym z elementów takiego działania jest rozpoczęcie sprzedaży cukierków
poza granicami Polski. Główne kierunki eksportu towarów Emitenta to: Francja i Włochy. Emitent prowadzi
działania mające na celu rozpoczęcie sprzedaży na rynkach w Anglii, Hiszpanii oraz na Cyprze.
Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym Emitent wykorzystuje pełny outsourcing produkcji i konfekcjonowania
słodyczy, dzięki czemu może skoncentrować swoje działania na marketingu i dystrybucji gotowego wyrobu.
Produkcja słodyczy prowadzona jest u kilku dostawców zewnętrznych. Emitent dokonuje również outsourcingu
produkcji metalowych opakowań na cukierki, które produkowane są w Niemczech przez producenta
posiadającego atesty HACCP.
Konfekcjonowanie cukierków w prestiżowych opakowaniach odbywa się również na zlecenie Emitenta w
magazynach zlokalizowanych w województwie śląskim oraz mazowieckim. Sprzedaż prowadzona jest przez dwa
podstawowe kanały: sprzedaż sieciową i tradycyjną sprzedaż hurtową. Emitent posiada dwa centra logistyczne,
zajmujące się magazynowaniem i dystrybucją w Katowicach i Warszawie, a także magazyn w Radzyminie, z
którego prowadzona jest sprzedaż eksportowa. Gotowe wyroby dostarczane są do punktu centralnego sieci
dystrybucyjnej danego odbiorcy. Natomiast sprzedaż zagraniczna oparta jest na działalności agentów Spółki,
którzy samodzielnie dystrybuują produktu Spółki na lokalnych rynkach.
Model wykorzystywany przez Emitenta wzorowany jest na profilach działalności firm zachodnioeuropejskich (m.in.
firmy Red Bull GmbH z siedzibą w Fuschl am See). Spośród spółek działających na rynku polskim podmiotem o
zbliżonym profilu działalności jest spółka Viaguara S.A. z siedziba w Warszawie. Atutem tego modelu jest wysoka
efektywność kosztowa. Dzięki bardzo niskiemu jednostkowemu kosztowi produkcji całkowite koszty rosną
znacząco wolniej niż skala prowadzonej działalności.
Schemat modelu działania Spółki

W procesie dystrybucyjnym Emitent pełni funkcję
produkcyjnym oraz dokonuje zakupu puszek od
logistycznego, pełniącego jednocześnie funkcję
konfekcjonowania w nich cukierków przez zakład

zleceniodawcy produkcji cukierków w wybranym zakładzie
wybranych dostawców, które dostarczane są do centrum
magazynu. Następnie magazyn przekazuje puszki do
danego producenta. Gotowe wyroby magazynowane są w
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trzech centrach logistycznych zlokalizowanych w okolicach Warszawy, na południu w okolicach Katowic (woj.
śląskie), oraz w Radzyminie (woj. mazowieckie), który służy jako magazyn eksportowy oraz zasilający dla
pozostałych magazynów.
Informacje o sprzedaży Emitenta
W roku 2009 największy udział w przychodach ze sprzedaży Emitenta posiadały towary typu: „Orange sweets”
(25%), a także „Multiwitamin sweets” (23%) oraz „Ice sweets” (22%). Sprzedaż wskazanych wyżej trzech
podstawowych typów towarów generowała ponad 2/3 łącznych przychodów ze sprzedaży Spółki. Najmniejszy
udział w sprzedaży Emitenta posiadały natomiast towary typu „Grape sweets”, które stanowiły zaledwie 3%
łącznej wartości sprzedaży.

Struktura asortymentowa sprzedaży
(dane za 2009 r.)
Cola sweets
18%

Orange sweets
25%

Grape sweets
3%
Ice sweets
22%

Pineapple sweets
9%

Multiwitamin
sweets
23%

Źródło: Emitent

Łączna wartość sprzedaży Emitenta w 2009 r. wyniosła 317.126,47 zł (w 2008 r. sprzedaż ta wyniosła 161.957,97
zł). Natomiast na koniec I kwartału 2010 r. sprzedaż Emitenta wyniosła 63.467,82 zł.
W 2008 r. oraz 2009 r. całość sprzedaży została skierowana do odbiorców krajowych zlokalizowanych na terenie
całego kraju.
12.3. Strategia Emitenta
Nadrzędnym celem strategicznym Emitenta jest zwiększenie wolumenu sprzedaży. W tym celu Zarząd Emitenta
przyjął strategię zakładającą umacnianie potencjału rynkowego Spółki i systematyczną budowę jej wartości.
Podstawowe cele strategiczne Emitenta przedstawiają się następująco:
1. Umocnienie marki Dr Kendy na rynku polskim;
2. Pozyskanie wybranych rynków zagranicznych.
Najistotniejszym celem strategicznym Spółki jest umocnienie marki Dr Kendy na rynku polskim. Na dzień
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego dystrybucja produktów Emitenta pokrywa 5% tzw. „dystrybucji
numerycznej" na terenie całego kraju. Istnieje zatem możliwość dalszego rozwoju Emitenta na rynku krajowym.
Jednocześnie Zarząd Emitenta zamierza rozpocząć sprzedaż towarów również na niektórych rynkach
zagranicznych. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent eksportuje swoje produkty do takich
krajów jak Francja i Włochy. Emitent prowadzi działania mające na celu rozpoczęcie sprzedaży w takich krajach
jak Hiszpania, Anglia oraz Cypr.
Realizacja założeń strategicznych oparta będzie przede wszystkim na prowadzeniu zintensyfikowanych działań
marketingowych, mających na celu wypromowanie wizerunku marki Dr Kendy. W celu realizacji zamierzeń
strategicznych Emitent planuje dokonanie rozwinięcia sieci dystrybucyjnej oraz pozyskanie nowych odbiorców.
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Emisja Akcji serii C ma na celu poprawę sytuacji finansowej w Spółce oraz umożliwienie realizacji przyjętej przez
Zarząd Spółki strategii.
12.4. Cele emisji
Podstawowym celem emisji Akcji serii C oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej jest pozyskanie środków
dla stworzenia podstaw finansowych dla realizacji strategii, która zakłada konsekwentne umacnianie potencjału
rynkowego Spółki i systematyczną budowę jej wartości. Pozyskane z emisji środki mają zostać przeznaczone na
umocnienie pozycji rynkowej firmy, rozpoznawalności marki Dr Kendy oraz wzrost sprzedaży.
Emitent pozyskał z emisji prywatnej Akcji serii C 875.000 zł. Środki pozyskane z emisji zostaną wydatkowane na
rozszerzenie sieci dystrybucji i zasilenie kapitału obrotowego. Ponadto do kluczowych celów emisyjnych Emitenta
zalicza się również wydatkowanie środków na intensyfikację działań marketingowych. Spółka planuje m.in.
przeprowadzenie kampanii telewizyjnych, radiowych i prasowych (BTL i ATL). Spółka zamierza wydatkować
pozyskane środki pieniężne w następujący sposób:
1.
Powiększenie zasobów kapitału obrotowego, który jest niezbędny do finansowania rozwoju Spółki,
opisanego w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. Pod pojęciem powiększenia kapitału obrotowego
Emitent rozumie zwiększenie zasobów środków służących do finansowania majątku obrotowego (w tym
zwłaszcza należności i zapasów) oraz rozbudowę sieci handlowej Emitenta. Na ten cel zostanie
przeznaczone 60% pozyskanego kapitału
2.
Wydatki reklamowe mające na celu budowanie rozpoznawalności marki Dr Kendy. Na ten cel zostanie
Przeznaczone 30% pozyskanego kapitału
3.
Direct Marketing (program lojalnościowy dla ostatecznych odbiorców). Środki finansowe, w wysokości 10%
wartości emisji będą przeznaczone na program motywacyjny dla bezpośrednich sprzedawców
obsługujących Klienta.
Do czasu realizacji celów emisji, mianowicie wydatkowania środków finansowych uzyskanych z emisji akcji serii
C, Emitent zainwestuje wolne środki pieniężne w lokaty bankowe lub bony skarbowe.
12.5. Główne inwestycje Emitenta w przyszłości, co do których podjęto wiążące zobowiązania
Spółka Dr Kendy S.A. nie podjęła żadnych zobowiązań co do przyszłych inwestycji.
12.6 Patenty i licencje
Emitent posiada prawo z rejestracji do wzoru przemysłowego „Dr Kendy”, który jest zarejestrowany w Urzędzie
Patentowym RP i stanowi zestaw etykiet o zarysie koła i umieszczonym na nich charakterystycznym znaku
producenta „Dr Kendy”. Wzór przemysłowy jest chroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii
Europejskiej.
Ponadto spółka Dr Kendy S.A. posiada prawa ochronne do znaków towarowych lub też dokonała stosownych
zgłoszeń:
 Cola Sweets, nr wniosku Z-319959 (decyzja UP o udzieleniu prawa ochronnego z dnia 26.05.2008 r.)
 Fresh Line, nr wniosku Z-319960 (decyzja UP o udzieleniu prawa ochronnego z dnia 02.10.2008)
 Fruit Line , nr wniosku Z-319961 (decyzja UP o udzieleniu prawa ochronnego z dnia 29.04.2008 r.)
 Multiwitamin Sweets, nr wniosku Z-310060 (decyzja UP o udzieleniu prawa ochronnego z 23.06.2008 r.)
decyzja OHIM o ochronie znaku na terenie UN z 3.06.2008
 Ice Sweets, nr wniosku Z-310059 (decyzja UP o udzieleniu prawa ochronnego z 23.06.2008 r.) decyzja
OHIM o ochronie znaku na terenie UN z 3.06.2008
 Orange Sweets, nr wniosku Z-310058 decyzja OHIM o ochronie znaku na terenie UN z 3.06.2008
 Pineapple Sweets, nr wniosku Z-310057 (decyzja UP o udzieleniu prawa ochronnego z 21.04.2008 r.)
decyzja OHIM o ochronie znaku na terenie UN z 3.06.2008
 Grape Sweets, decyzja OHIM o udzieleniu ochrony znaku na terenie UN z 3.06.2008
Wzór przemysłowy jak i znaki towarowe (Multiwitamin Sweets, Ice Sweets, Orange Sweets, Pineapple Sweets)
zostały zakupione od ich pomysłodawcy ze względu na ich atrakcyjność, szatę graficzną i pomysł. Wyżej
wymienione wnioski zostały zatwierdzone z dniem 27 listopada 2007 r. świadectwem rejestracji wzoru
przemysłowego nr 12082.
12.7. Rynek i podmioty konkurencyjne względem Emitenta
W ocenie firmy badawczej Memrb International Poland Sp. z o.o. Polskie Biuro Badań Marketingowych, która
specjalizuje się w monitorowaniu handlu detalicznego, krajowy rynek wyrobów cukierniczych miał w 2006 r.
wartość 4,8 mld złotych. Natomiast rynek cukierków odnotował w 2007 r. (również według badan firmy MEMRB)
wielkość sprzedaży na poziomie 771 mln zł. Pod względem ilościowym w 2007 r. w Polsce sprzedano około 29
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mln kg cukierków twardych. Według raportu „Trzydzieści milionów kilogramów” opublikowanego przez
PortalSpożywczy.pl – cukierki to jedna z najważniejszych kategorii na rynku słodyczy z udziałem ok. 18%-20%.
Ponadto jak wskazują informacje zawarte w raporcie „Polacy kupują coraz więcej słodyczy” opublikowanym w
serwisie www.dlahandlu.pl - rynek cukierniczy w Polsce nie jest wrażliwy na występujące kryzysy gospodarcze. Z
danych firmy badawczej Nielsen z pierwszego półrocza wynika, że rynek słodyczy, w tym głównie produktów
czekoladowych, okazał się odporny na spowolnienie gospodarcze. Jego wartość wzrosła o około 6 proc., dzięki
czemu można spodziewać się, że w całym 2009 r. urósł o co najmniej 5-7%. Na dzień sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego wartość rynku słodyczy ogółem wynosi około 6-8 mld zł rocznie.
Konkurencja
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie ma żadnych oficjalnych statystyk ani rankingów
dotyczących rynku cukierków twardych należących do segmentu PREMIUM. Na rynku polskim poza Emitentem
żaden podmiot nie produkuje cukierków w puszkach ekskluzywnych metalowych opakowaniach. Natomiast na
rynku niemieckim działalność prowadzą dwa podmioty oferujące produkty o podobny profilu.
Bezpośrednią konkurencją emitenta jest firma KALFANY SuBe Werbung GmbH & Co. KG. oraz KG Cavendish &
Harvey Gerney GmbH & Co. Pierwsza z wymienionych Spółek jest największym producentem cukierków w
puszkach w Europie. Produkuje zróżnicowany asortyment owocowych, orzeźwiających i przeciwkaszlowych
cukierków pod markami: Kalfany, Pulmoll oraz Cupper Sport. Firma zatrudnia około 100 pracowników. dostarcza
spółka oferuje swoje produkty w ponad 50 krajach. Jest liderem na rynku niemieckim, a także wiodącym
producentem w Austrii, Azji i Środkowym Wschodzie. W Polsce produkty Spółki KALFANY dostępne są takich
sieciach handlowych jak: Alma, Piotr i Paweł, Bomi oraz na stacjach benzynowych Orlen, BP, Lotos oraz w
małych sklepikach osiedlowych.
Natomiast druga z wymienionych spółek - KG Cavendish & Harvey Gerney GmbH & Co również prowadzi
działalność głównie na rynku niemieckim. Spółka produkuje twarde i nadziewane karmelki pod marką Cavendish
& Harvey. W ofercie Spółki znajdują się cukierki owocowe i ziołowe, a także produkty z zawartością mleka i
witamin. Częściowo karmelki są nadziewane kremem.
Spółka zatrudnia 165 pracowników, a jaj roczny wolumen produkcji wynosi około 17 tys. ton twardych cukierków.
Oprócz Niemiec, największe rynki tej spółki to: Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Belgia. Z eksportu Spółka
realizuje około 50% dochodu. Oprócz Europy Spółka eksportuje do ponad 50 krajów.
Obydwie firmy oferują wyższy poziom cen przy porównywalnej jakości produktu i jego opakowania. Ponadto
produkty konkurentów nie są rozpoznawalne na rynku polskim, co wynika nie tylko z małej aktywności ich
przedstawicieli na tym rynku ale także z braku działań marketingowych oraz niskiej promocji w mediach.
13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za
okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym.
Dotychczasowe inwestycje spółki związane były przede wszystkim z rozbudową sieci dystrybucyjnej na
obszarach największych miast Polski. Ponadto w okresie objętym historycznym sprawozdaniem finansowym
Emitent dokonywał zakupów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z
rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Dokonywano zakupów sprzętu komputerowego oraz
maszyn. W okresie objętym sprawozdaniem Emitent nie dokonywał inwestycji zagranicznych.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka nie rozbudowuje sieci dystrybucji lecz koncentruje się
na pozyskiwaniu nowych klientów zagranicznych. Działania te nie wymagają nakładów finansowych a w
szczególności: nie występują koszty dystrybucji, reklamy, wynagrodzeń dla handlowców.
14. Informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub
likwidacyjnym
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wobec Emitenta nie jest prowadzone
postępowanie upadłościowe, układowe bądź likwidacyjne. Emitent nie dysponuje wiedzą na temat okoliczności,
które mogłyby spowodować wszczęcie takich postępowań.

15. Wszczęte wobec Emitenta postępowania ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne, mające lub
mogące mieć istotne znaczenie dla jego działalności
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wobec Emitenta nie jest prowadzone
postępowanie ugodowe, arbitrażowe bądź egzekucyjne. Emitent nie dysponuje wiedzą na temat okoliczności,
które mogłyby spowodować wszczęcie takich postępowań.
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16. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań
sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co
najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to
postępowania mogłyby mieć lub miały w niedawnej przeszłości , lub mogą mieć istotny wpływ na
sytuację finansową emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego ani w okresie
ostatnich 12 miesięcy, Emitent nie jest ani nie był stroną postępowań przed organami rządowymi, stroną
postępowań sądowych lub arbitrażowych, które to postępowania mogłyby mieć lub miały istotny wpływ na
sytuację finansową lub rentowność Emitenta. Emitent nie dysponuje wiedzą na temat okoliczności, które mogłyby
spowodować wszczęcie takich postępowań.
17. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy
instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji
ekonomicznej i finansowej
Pożyczki gotówkowe udzielone przez akcjonariusza i jednocześnie obecnego Prezesa Zarządu Riada Bekkar dla
Emitenta:
1) w dniu 9 grudnia 2006 r. Emitent zawarł umowę pożyczki na łączną kwotę 800.000 zł. W dniu 30 maja
2008 r. aneksem do tej umowy pożyczka ta została przeklasyfikowana na długoterminową oraz
przewidziano możliwość podwyższenia kwoty pożyczki do kwoty 1.500.000 zł. w ramach tej umowy na
zasadach w niej określonych.
18. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności
gospodarczej Emitenta za okres objęty sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w dokumencie
informacyjnym
Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego, zarządowi Emitenta nie są znane jakiekolwiek tendencje,
niepewne elementy, żądania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący
wpływ na perspektywy Emitenta do końca bieżącego roku obrotowego lub nawet przez najbliższe miesiące.
19. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta
jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu
danych finansowych zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnych
W roku 2009 spółka rozpoczęła eksport swoich produktów do krajów Unii Europejskiej, w których sprzedaż jest
bardziej rentowna niż w kraju.
Według Emitenta nie wystąpiły żadne istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta,
które mogłyby postać po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.
W celu przedstawienia inwestorom zmian jakie nastąpiły w sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, Emitent
zamieszcza (poniżej) najważniejsze informacje finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2010 r.
Poniżej Emitent prezentuje wybrane dane finansowe za I kwartał 2010 r.
(dane w zł)

Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2010 r.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

63 467,82

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

21 376,08

Zysk (strata) ze sprzedaży

-4 093,75

Zysk strata z działalności operacyjnej

-4 093,75

Zysk strata z działalności gospodarczej

-7 988,75

Zysk (strata) netto

-7 988,75
Dane na dzień 31 marca 2010 r.

Aktywa

1 160 636,44

Aktywa trwałe

650 205,42

WNiP

544 166,97

Rzeczowe Aktywa trwałe

106 038,45
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Aktywa Obrotowe

510 431,02

Zapasy

298 680,36

Kapitał własny

605 977,10

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

554 659,34

Źródło: Emitent

20. Dane dotyczące osób zarządzających i nadzorujących Emitenta
20.1. Zarząd
Zgodnie ze Statutem spółki pod firmą Dr Kendy S.A, Zarząd składa się z jednego do dwóch członków
powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Obecna
kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 15 września 2009 r.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
20.1.1. Riad Bekkar - Prezes Zarządu.
Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę i jest władny podejmować wszelkie decyzje nie zastrzeżone
do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Emitent nie posiada obecnie programów opcji na
akcje.
Riad Bekkar jest absolwentem la Chambre de Commerce de la Wilaya de Tlemcen, Algieria (specjalizacja
programista komputerowy). W 2003 roku ukończył pierwszą część studiów MBA w l’Institut Francais de Gestion w
Warszawie. Posiada duże doświadczenie biznesowe, zdobywane w zarządzaniu dużymi organizacjami, w tym o
zasięgu międzynarodowym. Pełnił wysokie funkcje kierownicze w kilku firmach. Były to spółki technologiczne oraz
wywodzące się z branży samochodowej (Poltruck Iveco Sp. z o.o., BMW). Od 2003 roku związany ze spółkami
wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Nova Holding Ltd. Współzałożyciel Spółki Arteria S.A., w której
nieprzerwanie od 2004 roku pełnił funkcję Członka Zarządu. Aktywnie uczestniczył w procesie upublicznienia
Spółki. Jest znaczącym akcjonariuszem, posiadającym 4% głosów na WZA Arteria S.A.
Szczegółowa kariera zawodową:
1998 r. – 2000 r. – Poltruck Iveco Sp. z o.o. – Fleet Sales Manager
2000 r. – 2003 r. – Catus Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2001 r. – 2002 r. – Smorawiński i Spółka BMW – Area Manager
2003 r. – 2005 r. – Arteria Sp. z o.o. – Sales Manager
2004 r. – 2008 r. – Renloger Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2004 r. – 2007 r. – Radius Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2004 r. – 2009 r. – Arteria S.A. – Wiceprezes Zarządu
2006 r. – 2007 r. – Radius Technology Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Maj 2005 r. – 4 Fun TV S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2006 r. – 2009 r. – Dr Kendy S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2007 r. – 2009 r. – Arteria Retail S.A. – Prezes Zarządu
Sierpień 2008 r. – Defkom5 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Wrzesień 2008 r. – Falon S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Marzec 2009 r. – Falon S.A. – Prezes Zarządu
Kwiecień 2008 r. – 4C Total Group S.A. – Prezes Zarządu
Lipiec 2009 r.
– Dr Kendy S.A. – Prezes Zarządu
Listopad 2009 r. – EFH-3 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.
Styczeń 2010 r. – Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. – Prezes Zarządu
Pan Riad Bekkar w okresie co najmniej 5 poprzednich lat:
 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa;
 nie pełnił funkcji administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które znalazły się w
stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego;
 nie został formalnie oskarżony ani nie podlegał sankcji nałożonej przez organy państwowe, jak również inne
organizacje (w tym organizacje zawodowe);
 nie został pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych jakiegokolwiek Emitenta, jak również nie został pozbawiona prawa uczestniczenia w
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta.
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Akcje lub opcje na akcje Emitenta posiadane przez członków Zarządu:

Akcjonariusz

Liczba akcji

Łączna wartość
nominalna

Udział w kapitale
zakładowym (%)

Udział w ogólnej
liczbie głosów na
WZA (%)

Riad Bekkar

788 186

394 093

37,60%

37,60%

Źródło: Emitent

20.2. Rada Nadzorcza
Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i
odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy
lata.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 osób:
 Bogusław Dzieżok - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 Katarzyna Musiatowicz - Członek Rady Nadzorczej,
 Agnieszka Chmielewska - Członek Rady Nadzorczej,
 Tymon Kulczycki - Członek Rady Nadzorczej,
 Tymon Betlej - Członek Rady Nadzorczej.
Poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące osób sprawujących funkcje nadzorcze w Spółce
sporządzone na podstawie ich oświadczeń.
Akcje lub opcje na akcje Emitenta posiadane przez członków Rady Nadzorczej:

Akcjonariusz
Agnieszka
Chmielewska

Liczba akcji
73 702

Łączna wartość
nominalna

Udział w kapitale
zakładowym (%)

36 851

3,52%

Udział w ogólnej
liczbie głosów na
WZA (%)
3,52%

Żaden z Członków Rady Nadzorczej w okresie co najmniej 5 poprzednich lat:
 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa;
 nie pełnił funkcji administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które znalazły się w
stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego;
 nie został formalnie oskarżony ani nie podlegał sankcji nałożonej przez organy państwowe, jak również inne
organizacje (w tym organizacje zawodowe);
 nie pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiegokolwiek Emitenta, jak również nie został pozbawiony prawa uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta.
Ponadto, w okresie ostatnich pięciu lat, organy ustawowe lub regulacyjne nie wniosły przeciwko żadnej z osób
nadzorujących oficjalnych oskarżeń publicznych, ani nie nałożyły na nią sankcji.
W ocenie Emitenta nie występują okoliczności mogące stanowić źródła potencjalnych konfliktów interesów
pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla.
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta nie istnieją umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami,
dostawcami lub innymi osobami, na mocy których członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osoby
zarządzające wyższego szczebla zostały wybrane na pełnione funkcje.
21. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% głosów
na walnym zgromadzenie
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego struktura akcjonariatu (przy wskazaniu
akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta przedstawiała się
następująco:

Liczba akcji

Liczba głosów na WZ
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Riad Bekkar

788 186

37,60%

Aidan The One Limited z siedzibą w Nikozji

589 072

28,10%

Falon S.A.

223 270

10,65%

Akcjonariusze mniejszościowi

495 658

23,65%

2 096 186

100%

RAZEM
Źródło: Emitent
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V. Sprawozdania finansowe
1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wraz z danymi
porównawczymi
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2. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego za 2009 r.
rewidenta

84

Sprawozdania Finansowe

przez niezależnego biegłego

Dokument Informacyjny Dr Kendy

Sprawozdania Finansowe

85

Dokument Informacyjny Dr Kendy S.A.

86

Sprawozdania Finansowe

Dokument Informacyjny Dr Kendy

Sprawozdania Finansowe

87

Dokument Informacyjny Dr Kendy S.A.

88

Sprawozdania Finansowe

Dokument Informacyjny Dr Kendy

Sprawozdania Finansowe

89

Dokument Informacyjny Dr Kendy S.A.

90

Sprawozdania Finansowe

Dokument Informacyjny Dr Kendy

Sprawozdania Finansowe

91

Dokument Informacyjny Dr Kendy S.A.

92

Sprawozdania Finansowe

Dokument Informacyjny Dr Kendy

Sprawozdania Finansowe

93

Dokument Informacyjny Dr Kendy S.A.

94

Sprawozdania Finansowe

Dokument Informacyjny Dr Kendy

Sprawozdania Finansowe

95

Dokument Informacyjny Dr Kendy S.A.

96

Sprawozdania Finansowe

Dokument Informacyjny Dr Kendy

Sprawozdania Finansowe

97

Dokument Informacyjny Dr Kendy S.A.

98

Sprawozdania Finansowe

Dokument Informacyjny Dr Kendy

Sprawozdania Finansowe

99

Dokument Informacyjny Dr Kendy S.A.

100

Sprawozdania Finansowe

Dokument Informacyjny Dr Kendy

Sprawozdania Finansowe

101

Dokument Informacyjny Dr Kendy S.A.

102

Sprawozdania Finansowe

Dokument Informacyjny Dr Kendy

Sprawozdania Finansowe

103

Dokument Informacyjny Dr Kendy S.A.

104

Sprawozdania Finansowe

Dokument Informacyjny Dr Kendy

Załączniki

VI. Załączniki
1. Odpis aktualny Emitenta z KRS
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2. Statut Spółki – tekst jednolity
W dniu 13 stycznia 2010 r. Rada Nadzorcza na podstawie uchwały nr 1/01/2010 ustaliła tekst jednolity Statutu
Emitenta.

TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI
Dr Kendy Spółka Akcyjna
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
2.

§1
Firma Spółki brzmi Dr Kendy Spółka Akcyjna.
Spółka może używać nazwy skróconej Dr Kendy S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2
Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§3
Siedzibą Spółki jest Warszawa.
§4
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§5
Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
§6
Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą po uzyskaniu
zezwoleń wymaganych przepisami prawa.
§7
Założycielami Spółki są Pan Riad Bekkar, Pan Paweł Połoński, Pan Jacek Połoński oraz Pani Agnieszka
Chmielewska.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§8
Przedmiotem działalności Spółki jest:
— 10. 82Z - Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych,
— 46. 36Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
— 47. 24Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
— 47.11Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywność napojów i
wyrobów tytoniowych,
— 46. 43Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
— 46. 52Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
— 49. 31Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
— 49. 39Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasytikowany,
— 79.1 1A - Działalność agentów turystycznych,
— 47. 91Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
— 63.1 IZ - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)i podobna działalność,
— 82. 92Z - Działalność związana z pakowaniem,
— 45.1 IZ - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
— 45. 19Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
— 46. 14Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i
samolotów,
— 46. 18Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
— 46. 19Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
— 46. 90Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
— 47. 19Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
— 77.1 IZ - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
— 77. 12Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
— 77. 34Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
— 77. 35Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,
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— 73. 20Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
— 73.11Z - Działalność agencji reklamowych,
— 68. 20Z — Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
— 68. 10Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
— 68, 32Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
— 68. 31Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
— 49.41Z - Transport drogowy towarów,
— 50. 10Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
— 50. 20Z - Transport morski i przybrzeżny towarów,
— 50. 30Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski,
— 50. 40Z - Transport wodny śródlądowy towarów,
— 64. 99Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
— 66. 19Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych,
— 38. 32Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
— 96. 09Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasytikowana,
— 70. 22Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
— 63.11Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
— 63. 91Z - Działalność agencji informacyjnych,
— 66. 29Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
— 61. 10Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
— 61. 20Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
— 61. 30Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
— 60. 20Z-Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
— 61. 90Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
— 62. 09Z- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
— 63. 99Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
— 74. 90Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasytkowana,
— 82. 20Z Działalność centrów telefonicznych (cal center),
— 78. IOZ - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
— 78. 20Z - Działalność agencji pracy tymczasowej,
— 78. 30Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
— 85. 59B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane.
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§9
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.048.093,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści osiem
tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 2.096.186 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt sześć
tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 50 gr. (słownie:
pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
a. 1.200.000 (słownie: milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A
0000001 do A 1.200.000 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
b. 21.186 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o numerach od B 00001 do B 21186 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
c. Od 1 (słownie: jeden) do 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 875000 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie:
pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki.
3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
5. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem
pierwszeństwa.
6. Zarząd upoważniony jest, w okresie 3 (trzech) lat od zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym
zmiany Statutu, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w Rozdziale 5 Kodeksu
spółek handlowych. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku
kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego, w szczególności o trybie emisji oraz o terminach wpłat na akcje.
8. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
9. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać ¾ kapitału zakładowego na dzień udzielenia
upoważnienia Zarządowi.
10. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
11. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w
granicach kapitału docelowego, a w szczególności:
1.

114

Załączniki

Dokument Informacyjny Dr Kendy

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

i.
j.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
Ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji lub wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
Szczegółowe warunki przydziału akcji,
Dzień lub dni prawa poboru o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
Datę, od której akcje będą uczestniczyły w dywidendzie,
Podejmie uchwały oraz inne działania w sprawie dematerializacji akcji oraz zawrze z Krajowym
Depozytem Papierów Wartościowym S.A. lub innym upoważnionym podmiotem umowy o rejestracje,
odpowiednio, akcji, praw poboru akcji, praw do akcji,
Podejmie uchwały oraz inne działania w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej
lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w
Alternatywnym Systemie Obrotu,
Zawrze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i
terminy zapisów na akcje,
Zawrze, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie umowy zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, a
szczególności umowy o subemisję usługową i inwestycyjną, jak również umowy na mocy których, poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wystawione byłyby kwity depozytowe.

§ 10
Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela
na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
W przypadku zamiany uprzywilejowanych akcji imiennych na akcje na okaziciela tracę one uprzywilejowanie.
Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały
podjętej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawiadomienia Spółki przez zbywcę lub zastawcę o zamiarze
zbycia lub zastawienia akcji imiennych.
W przypadku nie wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zbycie akcji imiennych, Spółce przysługuje
prawo wskazania osoby nabywcy akcji. W razie nie wskazania przez Spółkę nabywcy w terminie 2 (dwóch)
miesięcy od dnia zawiadomienia Spółki przez zbywcę o zamiarze zbycia, akcje imienne mogę być zbyte bez
ograniczenia.
Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie
dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, Umorzenie akcji wymaga obniżenia
kapitału zakładowego.
Pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwokupu akcji przeznaczonych do zbycia. Przyznanie
prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.
IV. ORGANY SPÓŁKI
§ 11

Organami Spółki są:
1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.
1.

1.

2.

ZARZĄD

§ 12
Zarząd składa się z 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę
Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może powołać Prezesa lub
Wiceprezesa Zarządu.
Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 2 (dwa) lata.

§ 13
Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
§ 14
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku zarządu jednoosobowego Prezes
Zarządu, zaś w przypadku zarządu dwuosobowego — Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu.
§ 15
Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być
członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.
§ 16
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Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady
Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje
się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

1.
2.

3.

§ 17
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub, w przypadku jego nieobecność Wiceprezes Zarządu.
Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane.
W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu posiedzenia Zarządu zwołuje inny Członek
Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień,
godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu
posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes Zarządu lub, w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu i
Wiceprezesa Zarządu, członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.

§ 18
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos
Prezesa Zarządu.
§ 19
Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały
Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
2.

1.
2.

RADA NADZORCZA

§ 20
Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne
Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustała Walne Zgromadzenie.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi
3 (trzy) lata.

§ 21
Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego
z członków Rady Nadzorczej.

1.
2.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

1.
2.

§ 22
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej
pracami.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący.
W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady
Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej
wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
§ 23
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny
wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia wniosku, o
którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie,
wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
Posiedzenie Rady Nadzorczej winno się odbyć w terminie 14 dni od wystosowania zaproszenia, w przypadku
gdy posiedzenie jest zwoływane przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy oraz w terminie 21 dni od daty
złożenia wniosku.
Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek
obrad. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu
obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą
na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.
§ 24
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2 (dwóch) członków w
przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków, a w przypadku gdy Rada Nadzorcza
składa się z 5 (pięciu) członków jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków, a
wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
§ 25
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1.
2.

3.

4.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć
spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna,
gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i
zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.

§ 26
Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona
obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów
oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny zostać podpisane przez członków
Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

1.
2.

§ 27
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do
kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
Spółki;
b) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umów o pracę
oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i
zasad ich zatrudnienia w Spółce;
c) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
d) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
e) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
f) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada
Nadzorcza uzna to za uzasadnione;
g) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

§ 28
W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega
jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu
delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady
Nadzorczej.
§ 29
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na
zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§ 30
Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę
Nadzorczą w drodze uchwały.
3.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 31
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

6.

7.

8.

9.

§ 32
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po
upływie każdego roku obrotowego. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli
zarząd nie zwoła go w terminie określonym powyżej, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej
połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne
walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą
żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad tego zgromadzenia.
Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci
elektronicznej.
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10. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą
żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia na zasadach
określonych w kodeksie spółek handlowych.

3.
4.

§ 33
Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki.
Walne zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na
której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu.

§ 34
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika.

1.

2.

3.

§ 35
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W
razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez
Zarząd.
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy
upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba
wyznaczona przez sąd rejestrowy.
Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 36
Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu
na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 4/10 (czterech
dziesiątych) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.

1.

2.

§ 37
Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji zmiany
Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia
przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, rozwiązania Spółki zapadają większością ¾ (trzech
czwartych) głosów.
Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w
przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo
umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego
zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki
wniosek, popartej większością ¾ (trzech czwartych) głosów.

§ 38
Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym
Statucie, wymagają następujące sprawy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej;
c) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
d) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.
V. GOSPODARKA SPÓŁKI

1.

2.
3.

§ 39
Kapitały własne Spółki stanowią:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) kapitały rezerwowe.
Do czasu osiągnięcia połowy wysokości kapitału zakładowego przeznacza się corocznie 10% zysku Spółki
na kapitał zapasowy.
Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie
roku obrotowego.

§ 40
Rok obrotowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu.

1.
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§ 41
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

Załączniki

Dokument Informacyjny Dr Kendy

2.
3.
4.

Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych
akcji a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej
dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42
1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
§ 43
O głoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
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3. Objaśnienia terminów i skrótów
Akcje serii A
Akcje serii B
Akcje serii C

1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001
do A 1.200.000 o wartości nominalnej 0,50zł
21.186 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00001 do B
21186 o wartości nominalnej 0,50zł
875.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001
do C 0875000 o wartości nominalnej 0,50 zł

Akcje, Akcje Emitenta

Akcje serii A, Akcje serii B oraz Akcje serii C

ATL

ang. Above The Line - pol. powyżej linii – oznacza strategię działań
marketingowych prowadzonych w mediach tradycyjnych typu telewizja,
radio, prasa, plakaty, reklama zewnętrzna (in. outdoor), reklama
wewnętrzna (in. indoor) itp. w przeciwieństwie do BTL, działającej drogą
niekonwencjonalną.

BTL

ang. below the line – działania reklamowe skierowane do konkretnego
klienta niebędące reklamą w środkach masowego przekazu. Nośniki
reklamy BTL są skierowane głównie do detalistów i konsumentów i noszą
nazwę materiałów POS (ang. point of sale) lub POP (ang. point of
purchase). Częścią BTL jest również Direct Mail i Consumer Promotion.

Doradca Emitenta
Emitent, Spółka

IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

EUR, euro

Euro - jednostka monetarna Unii Europejskiej

Giełda, GPW, Giełda Papierów
Wartościowych
GUS
KDPW, Krajowy Depozyt
Kodeks cywilny, KC
Kodeks postępowania cywilnego
Kodeks Pracy
Kodeks spółek handlowych, KSH,
Komisja, KNF
KRS
MSR/ MSSF
MSSF
NBP
NewConnect
NWZ, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie, NWZ Emitenta,
NWZ
PKB
PKD
PLN, zł
Prawo bankowe
Prawo dewizowe
Rada Giełdy
Regulamin GPW, Regulamin
Giełdy
Rozporządzenie nr 809/2004
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Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Główny Urząd Statystyczny
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93,
z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. nr 43 poz. 296, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz.
141 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U.
Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Rejestr Sądowy
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
Narodowy Bank Polski
Zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie, prowadzony poza rynkiem regulowanym w formule
alternatywnego systemu obrotu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dr Kendy Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie
Produkt Krajowy Brutto
Polska Klasyfikacja Działalności
złoty - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz.
1178, z późn. zm.)
Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjęty
Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Nr
1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. Obowiązuje od 24 stycznia 2006 r.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
wdrażające Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy,
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Rozporządzenie o raportach
bieżących i okresowych
Statut, Statut Emitenta, Statut
Spółki
Szczegółowe Zasady Działania
KDPW
UE
USD
Ustawa o KRS, Ustawa o
Krajowy Rejestrze Sądowym
Ustawa o obrocie, Ustawa
o obrocie instrumentami
finansowymi
Ustawa o ochronie konkurencji
i konsumentów
Ustawa o ofercie, Ustawa
o ofercie publicznej
Ustawa o podatku dochodowym
od osób fizycznych
Ustawa o podatku dochodowym
od osób prawnych
Ustawa o podatku od czynności
cywilnoprawnych
Ustawa o rachunkowości
WZ, Walne Zgromadzenie, Walne
Zgromadzenie Spółki, Walne
Zgromadzenie Emitenta, Walne
Zarząd Giełdy
Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd
Emitenta
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włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych
oraz upowszechniania reklam (Dz. Urz. WE L 149)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744)
Statut spółki Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Szczegółowe Zasady Działania KDPW - przyjęte Uchwałą Zarządu
KDPW Nr 79/98 z dnia 29 stycznia 1998 r. z późn. zm.
Unia Europejska
Prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.
U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 185, poz.
1439)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz.307, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr
76, poz. 694, z późn. zm.)
Walne Zgromadzenie spółki Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zarząd spółki Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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