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Wstęp 
 
Tytuł 

Dokument informacyjny spółki Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. 
 
Nazwa (firma) i siedziba Emitenta 

Firma: Outdoorzy Spółka Akcyjna 
Nazwa skrócona: Outdoorzy SA 
Adres siedziby: ul. Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko-Biała 
Forma prawna: Spółka Akcyjna 
Numer telefonu: +48 33 486 91 72 
Numer faksu: +48 33 486 91 73 
Adres poczty elektronicznej: bok@outdoorzy.pl 
Adres strona internetowej: www.outdoorzy.pl 

 
Nazwa (firma) oraz siedziba Autoryzowanego Doradcy 

Firma:  Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna 
Nazwa skrócona: Beskidzkie Biuro Consultingowe SA 
Adres siedziby: ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała 
Forma prawna:  Spółka Akcyjna 
Numer telefonu: +48 33 816 17 56 
Numer faksu: +48 33 816 92 26 
Adres poczty elektronicznej: bbc@bbc-polska.com 
Adres strona internetowej: www.bbc-polska.com 

 
Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych 
wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie 

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w celu wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu 
na rynku NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA: 
 

 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, 

 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 

zł (dziesięć groszy) każda. 

Tabela 1. Kapitał zakładowy Emitenta przed emisją akcji serii C 
 
 Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Liczba głosów Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Seria A 6.000.000 75,00% 6.000.000 75,00% 

Seria B 2.000.000 25,00% 2.000.000 25,00% 

Suma 8.000.000 100% 8.000.000 100% 

 
Tabela 2. Kapitał zakładowy Emitenta po emisji akcji serii C 

 Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Liczba głosów Udział w ogólnej 

liczbie głosów (%) 

Seria A 6.000.000 57,14% 6.000.000 57,14% 

Seria B 2.000.000 19,05% 2.000.000 19,05% 

Seria C 2.500.000 23,81% 2.500.000 23,81% 

Suma 10.500.000 100,00% 10.500.000 100,00% 
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1. CZYNNIKI RYZYKA 

Niniejszy rozdział zawiera informacje o czynnikach powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów 
finansowych objętych dokumentem informacyjnym. Wiążą się one w szczególności z sytuacją gospodarczą, 
majątkową, finansową i organizacyjną Emitenta.  

Wymienione w niniejszym dokumencie rodzaje ryzyk nie mają charakteru zamkniętego. Obejmują 
najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnej. 

Opisane rodzaje ryzyk, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze 
prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności gospodarczej Emitenta nie zostały w niniejszym dokumencie 
opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez inwestora celów 
inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału. 

1.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Działalność oraz rozwój Emitenta ściśle skorelowane są z sytuacją gospodarczą Polski, na terenie której 
Emitent oferuje swoje towary i będącej jednocześnie głównym rejonem aktywności gospodarczej jego 
klientów. Do głównych czynników kształtujących jego sytuację ekonomiczną należy zaliczyć: poziom PKB, 
poziom średniego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, 
stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych.  

Dynamika wzrostu gospodarczego zależy od wartości głównych zagregowanych wskaźników 
makroekonomicznych, w których skład wchodzą: PKB per capita, poziom bezrobocia, efektywność pracy, 
wartość konsumpcji, wartość inwestycji, wartość oszczędności, wartość eksportu netto, podaż pieniądza, 
poziom inflacji i wartość stóp procentowych. 

Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji 
przedsiębiorstw, zmniejszenie skłonności do wydatkowania środków osób fizycznych, czy wzrost 
zadłużenia jednostek gospodarczych lub osób fizycznych może mieć negatywny wpływ na działalność 
oraz sytuację finansową Spółki, poprzez obniżenie popytu na towary oferowane przez Emitenta, co w 
konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie jego wyników finansowych. Wskazane czynniki, jak 
również kierunek ich zmian mają wpływ na realizację założonej przez Emitenta strategii.  

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce, z 
odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię do występujących zmian. 

Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych 

W sektorze gospodarki, w którym Emitent prowadzi działalność, występuje duża zmienność przepisów 
prawa oraz brak jednoznacznej ich interpretacji, co niesie za sobą ryzyko negatywnego wpływu na 
działalność i plany rozwojowe Emitenta. Przepisy prawa dotyczące prowadzenia przez Emitenta 
działalności gospodarczej, które często ulegają zmianom to przede wszystkim Kodeks spółek handlowych, 
Ustawa o rachunkowości, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Problemem są  również 
zmiany w dziedzinie prawa podatkowego, wynikające z procesów zachodzących na scenie politycznej, 
związane głównie z polaryzacją idei i koncepcją rozwoju kraju. 

Dodatkowo, sprzedaż przez Internet jako relatywnie nowa forma działalności wymaga wprowadzenia 
odpowiednich, nowoczesnych rozwiązań prawnych, których tempo i skuteczność wdrażania będą w 
istotny sposób wpływać na dalszą dynamikę rozwoju rynku e-commerce. Problemem są również zmiany 
w dziedzinie prawa podatkowego, wynikające z procesów zachodzących na scenie politycznej, związane 
głównie z polaryzacją idei i koncepcją rozwoju kraju.  

Zaistnienie tych czynników, może przyczynić się do możliwości wejścia w życie regulacji niekorzystnych 
dla Emitenta. W konsekwencji może przełożyć się to na konieczność zmodyfikowania przez Emitenta 
procesów organizacyjnych przedsiębiorstwa, generując tym samym niespodziewane koszty.  
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Ponadto, Polska przystępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do wprowadzenia odpowiednich 
zmian w przepisach oraz nowych, zgodnych z prawem unijnym regulacji prawnych.  

Zaistnienie opisanych czynników, pojedynczo bądź łącznie, skutkować może ograniczeniem działań oraz 
pogorszeniem się kondycji finansowej Emitenta. 

Ryzyko zmiany prawa podatkowego 

Emitent, jak każdy podmiot działający na terenie i w zgodzie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej podlega 
zobowiązaniom podatkowym. Wysokość tych podatków uzależniona jest od sytuacji finansowej 
gospodarki oraz warunków politycznych. Konieczność ciągłego dostosowywania budżetu państwa do 
zmieniających się realiów, w szczególności w przypadku globalnego kryzysu, stwarza ryzyko częstej 
zmiany wysokości podatków, w tym stawki podatku VAT, podatku dochodowego czy innych. Podatki te 
są ważnym czynnikiem determinującym działalność Emitenta, co z kolei powoduje, iż funkcjonowanie w 
ciągłej niepewności może prowadzić do formułowania mylnych prognoz oraz strategii, oraz negatywnie 
wpływać na sytuację przedsiębiorstwa. Emitent stara się brać pod uwagę możliwość zmian podatkowych 
i implementować tę wiedzę w swoich planach, które będzie realizował w kolejnych latach. 

Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych 

Ryzyko z punktu widzenia działalności Spółki funkcjonującej w oparciu o przepisy prawa polskiego, wiąże 
się z częstotliwością zmian zachodzących w przepisach fiskalnych oraz ich niejednoznacznym 
sformułowaniem. Może to prowadzić do odmiennego interpretowania odpowiednich kwestii 
podatkowych w stosunku do organów podatkowych, co skutkować może nałożeniem na Spółkę 
znacznych zobowiązań fiskalnych. Czynnikiem zwiększającym ryzyko jest także konieczność 
dostosowywania polskiego prawa podatkowego do prawa Unii Europejskiej, co może przyczyniać się do 
dokonywania częstych zmian w jego brzmieniu oraz interpretacji. Istnieje ryzyko potencjalnego wpływu 
niniejszych czynników na Emitenta, w tym przede wszystkim jego wynik finansowy, narażając go na 
niebezpieczeństwo związane z płynnością. 

Ryzyko związane z rozwojem sieci internetowej w Polsce 

Działalność Emitenta w dużym stopniu uzależniona jest od dostępu konsumentów do Internetu. Poziom 
dostępności zależny jest od poziomu zamożności konsumentów oraz ofert dostawców Internetu. Istnieje 
ryzyko, że rozprzestrzenianie się liczby komputerów z dostępnością do Internetu będzie ciągle napotykać 
bariery. Trzeba tu wspomnieć m.in. o niedostatecznie rozwiniętej, choć zarazem cały czas rozwijającej się 
infrastrukturze telekomunikacyjnej. Do innych mechanizmów, które hamują możliwość szybszego 
rozwoju Internetu i zwiększają ryzyko działalności należą stosunkowo duże koszty dostępu dla 
potencjalnych internautów. 

Ryzyko spadku dynamiki rozwoju rynku e-commerce w Polsce 

Prognozy rozwoju handlu prowadzonego przy użyciu Internetu (e-commerce) zakładają dynamiczną 
rozbudowę koniecznej infrastruktury, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań prawnych oraz 
dostępność i powszechność Internetu wzrastające w odpowiednio szybkim tempie. Istnieje ryzyko braku 
realizacji tych założeń, w następstwie czego istnieje ryzyko spadku dynamiki rozwoju rynku e-commerce 
w Polsce, co bezpośrednio przełoży się na dynamikę rozwoju Emitenta. 

Ryzyko związane z koniunkturą w branży, w której działa Emitent 

Działalność Spółki w istotnym stopniu uzależniona jest od bieżącej i przyszłej koniunktury w sektorze e-
commerce, związanym bezpośrednio z branżami outdoorową i turystyczną. W branżach tych, w coraz 
szybszym tempie postępuje proces globalizacji. Jego przyspieszenie jest wynikiem wzrostu pozycji 
przedsiębiorstw działających w skali ogólnoświatowej, przede wszystkim z Europy Zachodniej oraz 
Stanów Zjednoczonych. Ta sytuacja w konsekwencji może wpłynąć na ograniczenie portfela zamówień 
Emitenta w przyszłości. W przypadku zdynamizowania się powyższego procesu, zaistniałoby ryzyko, iż 
przyszłe wyniki finansowe  oraz  planowany przebieg rozwoju Spółki byłby mocno utrudniony.  
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Ryzyko związane z konsolidacją w branży  

Procesy konsolidacyjne w sektorze e-commerce, łączenie firm, przejęcia krajowych firm przez podmioty 
zagraniczne polegające bądź na łączeniu się firm, bądź na tworzeniu grup firm ściśle ze sobą 
współpracujących (również w ramach międzynarodowych sieci firm) mogą spowodować pogorszenie 
sytuacji na rynkach, na których działa Emitent oraz powstanie lub umocnienie się na tych rynkach innych 
firm, konkurencyjnych dla Emitenta. Jednocześnie obserwowana jest tendencja dążenia do szybszego 
wzrostu poprzez przejęcia firm niszowych oraz włączanie do oferty handlowej rozwiązań renomowanych 
przedsiębiorstw o zasięgu ogólnoświatowym. Sytuacja ta może zagrozić pozycji rynkowej Emitenta.  

Istnieje ryzyko, iż w przypadku powstania na rynku polskim przedsiębiorstwa z międzynarodową pozycją 
oraz wysokimi możliwościami finansowymi, bądź też wejścia na rynek polski takiego przedsiębiorstwa, 
popyt na towary oferowane przez Spółkę ulegnie zmniejszeniu. 

Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych 

Rynek e-commerce, na którym działa Emitent jest relatywnie nowym segmentem gospodarki, przez co 
rozwija się bardzo dynamicznie, stając się rynkiem o wysokim poziomie konkurencji, na którym występuje 
ryzyko walki konkurencyjnej między podmiotami poprzez redukcję marży czy ponoszenie większych 
kosztów na promocję. Prowadzić to może do trudności w pozyskiwaniu nowych klientów oraz spadku 
efektywności działania. W konsekwencji, walka konkurencyjna może doprowadzić do redukcji 
rentowności branży. 

Zarząd Emitenta jest zdania, że przezwyciężenie tego ryzyka wymaga podejmowania działań mających 
na celu ciągłe zwiększanie atrakcyjności i funkcjonalności świadczonych usług oraz zwiększanie siły marki 
Outdoorzy w świadomości potencjalnych i dotychczasowych klientów. Przede wszystkim Emitent 
nieustannie dąży do podnoszenia jakości świadczonych przez siebie usług i jak najlepszej obsługi 
klientów. 

Istnieje również ryzyko wejścia na Polski rynek podmiotów zagranicznych, posiadających znaczące 
zaplecze technologiczne, kapitałowe, doświadczenie i większą siłę przetargową w negocjacjach z 
dostawcami niż Emitent. Wszystkie te zdarzenia mogą w konsekwencji wpływać na sytuację finansową i 
perspektywy rozwoju Emitenta. 

Ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych 

Ekspozycję Spółki na zmiany stóp procentowych należy rozpatrywać w kwestii kredytów posiadanych 
przez Emitenta, a tym samym z kosztem ich obsługi, tj. oprocentowania, które bazują na wskaźnikach 
odpowiednio: dla kredytu w złotówkach - WIBOR 1M + marża banku; dla kredytów w euro – EURIBOR 
1M + marża banku. Wzrost stóp procentowych oznacza wzrost oprocentowania kredytów i zarazem 
kosztów ponoszonych przez Emitenta z tytułu ich obsługi. Obecnie Emitent jest stroną trzech umów 
kredytowych: kredytu obrotowego do wysokości 170 tys. zł, kredytu obrotowego do wysokości 75 tys. 
EUR oraz kredytu zaliczka do wysokości 25 tys. EUR. 

Istnieje zatem ryzyko, iż wzrost stóp procentowych będzie miał negatywny wpływ na działalność 
operacyjną Emitenta, z jednej strony podnosząc koszty jego funkcjonowania, z drugiej obniżając 
wysokość osiąganych przez niego wyników finansowych. 

Emitent ogranicza niniejsze ryzyko poprzez bieżący monitoring sytuacji na rynku pieniężnym.  

Ryzyko związane z kursami walut 

Emitent w związku z dokonywanymi procesami zakupowymi w walutach obcych, w szczególności w 
walucie EURO, narażony jest na wahania kursów walut. Jednocześnie Emitent prowadzi sprzedaż w 
walutach EURO i CZK (korona czeska). Istnieje ryzyko, iż negatywne dla Emitenta wahania kursów walut 
mogą spowodować zmniejszenie marży ze sprzedaży.  

Niekorzystny przelicznik EURO i korony czeskiej wobec złotówki  może spowodować wzrost cen sprzedaży 
produktów na tamtych rynkach, przez co staną się one mniej konkurencyjne.  

Ryzyko związane ze wzrostem kursu EURO jest większe od ryzyka związanego z jego deprecjacją. Wynika 
to z faktu, iż większa część sprzedaży produktów kupionych w walucie EURO realizowana jest na rynku 
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krajowym. Wzrost kursu EURO może prowadzić do zmniejszenia konkurencyjności oferowanych przez 
Spółkę towarów. Dodatkowo należy wskazać, iż sprzedaż w walutach obcych stanowi niewielki odsetek 
całkowitej realizowanej przez Emitenta sprzedaży. 

Zaistnienie tych czynników może w konsekwencji spowodować zmniejszenie atrakcyjności towarów 
Emitenta, ograniczenie zamówień, bądź konieczność obniżenia marży sprzedażowej, co w konsekwencji 
może spowodować pogorszenie się wyników finansowych Emitenta. 

Ryzyko to ograniczane jest poprzez fakt, iż większość towarów nabywanych w EURO sprzedawana jest w 
EURO, a wartość sprzedaży towarów nabywanych w EURO, a sprzedawanych w złotówkach jest 
niewielka. 

1.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

Ryzyko związane z opóźnieniem lub też niezrealizowaniem celów strategicznych 

Przyszła sytuacja majątkowa i gospodarcza, osiągane przychody i ekspansja na nowe obszary rynku 
oparta jest na przewidywaniu zmiennych warunków otoczenia, co pozwala na opracowanie i wdrożenie 
w życie adekwatnych celów strategicznych. Zaplanowana polityka Emitenta pozwoli mu umocnić swoją 
pozycję na rynku oraz wprowadzić do oferty nowe grupy asortymentowe, a tym samym zwiększyć 
obroty, pozytywnie wpływając na jego płynność finansową oraz wykorzystać dodatkowy przypływ 
środków własnych na pozyskanie korzystniejszych umów kontraktowych. Osiągnięcie tych celów wymaga 
umiejętności szybkiej adaptacji do zmiennych warunków panujących na rynku, w którego obszarze 
Spółka prowadzi działalność. Największe zagrożenia wynikają ze zmieniających się warunków otoczenia 
prawnego, politycznego, fiskalnego i gospodarczego, koniunktury na rynku finansowym, a także popytu 
na oferowane przez Emitenta towary. W przypadku podjęcia błędnych decyzji istnieje ryzyko 
nieosiągnięcia założonych celów, co znalazłoby odbicie w sytuacji finansowej Emitenta. 

Ryzyko braku czy opóźnienia w realizacji celów strategicznych i emisyjnych, może doprowadzić do 
konieczności zmiany strategii, powodując zachwianie stabilności firmy oraz pogorszenie nastrojów 
inwestorów, a w konsekwencji zmusić Emitenta do poniesienia dodatkowych kosztów obsługi 
zewnętrznych źródeł finansowania tj. kredytów czy pożyczek. Celem ograniczenia niniejszego ryzyka, 
Zarząd Spółki stara się na bieżąco reagować w zmiennym otoczeniu, minimalizując ewentualny wpływ 
niepożądanych zdarzeń na działalność, a gdy jest to konieczne wprowadzać niezbędne zmiany w strategii 
z zachowaniem pierwotnych celów. 

Emitent stara się także ograniczyć ryzyko związane z niezrealizowaniem celów strategicznych poprzez 
przeprowadzanie audytów i analiz mających na celu jak najlepsze przygotowanie i przeprowadzenie 
planowanych działań. 

Ryzyko związane z funkcjonowaniem platformy sprzedażowej 

Głównym profilem działalności Spółki, jest sprzedaż towarów za pośrednictwem internetowej platformy 
sprzedażowej www.outdoorzy.pl. Istnieje zatem ryzyko, iż w przypadku awarii platformy, bądź 
jakiegokolwiek jej elementu związanego z prawidłowym realizowaniem sprzedaży, zarówno za sprawą 
problemów technicznych bądź działania osób trzecich, działalność Spółki zostanie czasowo ograniczona 
lub nawet zaniechana. W konsekwencji wysokość osiąganych wyników sprzedażowych może ulec 
zmniejszeniu.  

Dodatkowo, przywołana sytuacja może narazić Spółkę na utratę reputacji wśród klientów których 
sytuacja bezpośrednio dotknęła, bądź tych, którzy weszli w posiadanie takiej informacji, co dodatkowo 
może wpłynąć na wielkość sprzedaży. Ewentualne ziszczenie się opisywanego ryzyka może mieć 
negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. 

Powyższe ryzyko ograniczane jest poprzez bieżący nadzór wyspecjalizowanych osób nad  sprawnym 
funkcjonowanie  platformy, a w przypadku pojawienia się jakiejkolwiek awarii lub  otrzymaniu sygnału o 
błędach, podejmowanie natychmiastowej interwencji w celu przywrócenia prawidłowej funkcjonalności 
platformy. 
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Ryzyko związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych 

Głównymi narzędziami umożliwiającymi sprawne funkcjonowanie Emitenta są sprzęt komputerowy oraz 
oprogramowanie służące do przyjmowania zamówień i przetwarzania transakcji handlowych w procesie 
logistycznym. Istnieje ryzyko nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego i 
oprogramowania (np. spowolnienia,  zawieszenia pracy) do przetwarzania transakcji handlowych i 
zarządzania bazami danych. Istnieje również ryzyko awarii, czasowego zatrzymania pracy lub nawet 
zniszczenia sprzętu komputerowego Emitenta. Wystąpienie powyższych zdarzeń może spowodować 
wydłużenie realizacji zamówień wobec klientów, a w następstwie tego, ich całkowitej rezygnacji lub w 
przyszłości brakiem powrotu tych klientów, a tym samym może się to odbić negatywnie na efektywności 
finansowej Emitenta. 

W celu zapobieżenia wpływowi powyższych ryzyk na działalność Emitenta, prowadzone są działania 
mające na celu funkcjonowanie w środowisku informatycznym Spółki odnawialnej kopii bezpieczeństwa 
najważniejszych elementów systemu, co pozwoli na szybkie wznowienie pracy systemu i zmniejszenie 
ryzyka poniesienia straty finansowej. Emitent będzie prowadzić również politykę bezpieczeństwa opartą 
na zakupie najnowocześniejszych technologii bezpieczeństwa danych oraz rozwijania własnych 
rozwiązań związanych z funkcjonowaniem wymiany i zarządzania danymi oraz z rynkiem e-commerce.  

Ryzyko związane ze zmianą algorytmu wyszukiwania 

Wielkość dokonywanych zakupów w serwisach prowadzonych przez Spółkę, uzależniona jest od 
popularności serwisów oraz przede wszystkim pozycji oferty Spółki w wyszukiwarkach. Z uwagi na fakt, iż 
produkty oferowane przez Emitenta zaindeksowane są w wyszukiwarkach internetowych, szczególnie 
istotne jest ich pozycjonowanie, które uzależnione jest od algorytmu stosowanego przez wyszukiwarki. W 
przypadku zmiany algorytmu bądź silnika wyszukiwarki, istnieje ryzyko, iż towary oferowane przez 
Spółkę nie będą odpowiednio wysoko pozycjonowane. Będzie to miało istotny wpływ na wielkość  
zapytań kierowanych do serwisu Emitenta, a tym samym realizowaną wielkość sprzedaży i osiągane 
wyniki finansowe. 

Emitent stara się minimalizować niniejsze ryzyko, poprzez bieżące śledzenie pozycjonowania swoich 
produktów oraz podejmowanie odpowiednich działań celem utrzymania wysokiej pozycji swoich 
produktów w wynikach wyszukiwania. Emitent współpracuje również z przedsiębiorstwami oraz osobami 
profesjonalnie zajmującymi się pozycjonowaniem. 

Ryzyko związane ze wzrostem przestępstw dokonywanych za pośrednictwem sieci Internet 

Emitent umożliwia swoim klientom dokonywanie płatności poprzez Internet przelewami bankowymi 
standardowymi i natychmiastowymi za pośrednictwem firm zewnętrznych oraz płatnościami przy 
wykorzystaniu kart płatniczych, co potencjalnie może narażać klientów na niebezpieczeństwa związane z 
przestępstwami dokonywanymi przez Internet, w tym kradzieżą danych osobowych lub – w marginalnych 
przypadkach – środków finansowych z ich rachunków bankowych. Banki oraz podmioty zajmujące się 
rozliczaniem płatności kartami w celu zapobieżenia przestępstwom stosują dodatkową weryfikację 
danych posiadacza karty lub rachunku, w postaci wykorzystania protokołu SSL, technologii 3D Secure i 
przy użyciu tzw. tokenów.  

Emitent podejmuje działania mające zapewnić bezpieczeństwo zawierania transakcji poprzez współpracę 
z firmami autoryzującymi karty kredytowe, tj. PayU, PayPal, co w znaczący sposób zmniejsza możliwość 
dokonywania nieuprawnionych transakcji przez Internet oraz przenosi odpowiedzialność za tego typu 
nieprawidłowe transakcje na bank, który wydał określoną kartę płatniczą.  

Należy zaznaczyć, iż płatności przez Internet są powszechnie stosowane i akceptowane, a niniejsze ryzyko 
nie jest wyższe aniżeli w przypadku innych podmiotów działających na rynku e-commerce. 

Przyłączenie do sieci Internet systemów informatycznych Emitenta stwarza również ryzyko związane z 
przestępstwami komputerowymi dokonywanymi przez sieć internetową, takimi jak włamanie do systemu 
komputerowego, jego uszkodzenie, zablokowanie, a nawet zniszczenie. Emitent w celu zminimalizowania 
tego ryzyka utrzymuje zespół pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz prawidłowe 
funkcjonowanie platformy sprzedażowej oraz stosuje systemy zabezpieczające, takie jak firewall oraz 
procedury bezpieczeństwa.  
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Ryzyko związane z podwykonawcami w zakresie usług kurierskich 

Emitent korzysta z usług firm pocztowych oraz kurierskich w celu dostarczania towarów do klientów. 
Jakość świadczenia usług przez firmy kurierskie ma znaczący wpływ na postrzeganie przez klientów 
jakości usług świadczonych przez Emitenta. Zasadnicze znaczenie ma terminowość realizacji dostaw oraz 
kwestie związane z uszkodzeniami towarów w drodze od dostawcy do Emitenta lub od Emitenta do 
klienta. Istnieje zatem ryzyko uzależnienia opinii o Emitencie od jakości pracy firm kurierskich, które 
poprzez nieterminową dostawę lub dostawę uszkodzonych towarów wpływają na obniżenie 
efektywności działań sprzedażowych Emitenta.   

Emitent zmniejsza ryzyko poprzez wypracowanie optymalnych rozwiązań logistycznych opartych o 
kompleksowe usługi, dostarczane przez wiodące podmioty działające na rynku, jednakże nie można 
wyeliminować czynników niezależnych od Emitenta i firm kurierskich, wpływających na terminowość 
dostaw np. utrudnienia komunikacyjne spowodowane warunkami atmosferycznymi lub dużym 
natężeniem ruchu na drogach. 

Ryzyko związane z dostawcami 

Emitent dokonuje zakupów później sprzedawanych towarów w hurtowniach lub u generalnych 
dystrybutorów krajowych. W niektórych przypadkach, gdy towar kupowany jest bezpośrednio u 
dystrybutorów krajowych nie można przewidzieć, czy w przyszłości dystrybutor ten nie zerwie umowy lub 
czy w ogóle nie zaprzestanie sprowadzania określonych towarów do Polski. Dodatkowym ryzykiem jest 
fakt, iż część marek dystrybuowana jest na terenie polski przez tylko jeden podmiot, posiadający 
wyłączność. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na płynność handlową Emitenta, a zatem na 
wyniki finansowe, do czasu znalezienia nowej drogi dla importu określonej grupy towarów. W przypadku, 
gdy dana grupa towarowa występuje w kraju u kilku różnych dostawców, Emitent stara się 
zdywersyfikować jego dostawy poprzez nawiązanie współpracy lub podpisanie stosownych umów z 
partnerami handlowymi zapewniającymi ciągłość dostaw. 

Jednocześnie ryzyko związane z dostawcami dotyczy sporów związanych z jakością dostarczanych 
towarów, a także płatnościami za otrzymane towary. Obecnie Emitent nie jest stroną żadnego 
postępowania sądowego z dostawcami, jednak nie można wykluczyć takiego sporu w przyszłości. 
Wystąpienie innych tego typu zdarzeń, oraz negatywne dla Emitenta rozstrzygnięcie spraw przed 
sądami, skutkować może koniecznością wykonania wyroków sądowych oraz pokrycia kosztów 
postępowań. Sytuacje takie, w zależności od wartości sporu mogą mieć wpływ na sytuację finansową 
Spółki. 

Ryzyko związane z finansowaniem stanów magazynowych 

Towary sprzedawane przez Emitenta są dostarczane z magazynów Emitenta do klienta finalnego przez 
firmę kurierską. Część klientów wybierających płatności za pobraniem może zrezygnować z 
zamówionego towaru, co powoduje wzrost kosztów magazynowych – towar powraca na magazyn. 
Wzrost poziomów magazynowych zwiększa ryzyko działalności – zwiększa koszty i zapotrzebowanie na 
kapitał obrotowy i może przy dużej skali zwrotów znacząco wpływać na efektywność działania Emitenta. 
Ryzyko to należy odnosić do towarów niszowych, niepopularnych, które w przypadku odesłania przez 
klienta, zalegają na stanach magazynowych Spółki. Ryzyko to nie dotyczy towarów popularnych, często 
nabywanych, których wysokie zatowarowanie skraca termin dostawy do klientów, tym samym 
minimalizując możliwość niezrealizowania transakcji z powodu długiego czasu oczekiwania na przesyłkę. 

Ryzyko związane z nowymi produktami 

Pomimo ciągłego dostosowywania oferty Emitenta do oczekiwań rynkowych, istnieje ryzyko pogorszenia 
pozycji konkurencyjnej i w konsekwencji obniżenia rentowności. Rynek na którym działa Emitent, zmusza 
do konsekwentnego poszerzania oferty, poprzez rozbudowę serwisu, zwiększając zarówno zakres, jaki i 
atrakcyjność produktów kierowanych do użytkowników Internetu, dostosowując je tym samym do ich 
oczekiwań. Emitent zamierza nadal kontynuować działania w zakresie współpracy z podmiotami 
zewnętrznymi oferującymi wartościowe treści i świadczącymi atrakcyjne usługi w celu optymalizacji 
wykorzystania zasobów, celem zwiększenia jakości i zakresu oferty platformy sprzedażowej outdoorzy.pl. 
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Ryzyko związane z głównym odbiorcą 

W pierwszym trzech kwartałach roku obrotowego 2015/2016, 59,28% przychodów ze sprzedaży 
uzyskana została z tytułu współpracy z Amazon.de. Współpraca ta polega na sprzedaży na zasadzie 
organizacji i realizacji hurtowych zamówień asortymentu turystycznego różnego typu, pod określone 
okna czasowe dostaw. Współpraca ta ma charakter strategiczny, który w długiej perspektywie pozwoli 
zbudować Spółce pozycję lidera na rynku sportów górskich oraz szeroko pojętej turystyki w Polsce oraz 
umożliwi zdobyć doświadczenie w kwestii działalności na rynkach zagranicznych. Zarząd zakłada dalsze 
zwiększanie współpracy z Amazon.de. 

Istnieje ryzyko, iż w przypadku nagłego zakończenia współpracy, przychody Spółki znacznie się zmniejszą, 
co będzie miało bezpośrednio wpływ na wyniki finansowe Spółki. Ryzyko to jest minimalizowane poprzez 
fakt, iż uzyskiwane marże Spółki na współpracy z Amazon.de są relatywnie niewielkie, około dwukrotnie 
niższe aniżeli marże uzyskiwane na sprzedaży dla klienta detalicznego, a zyski operacyjne z tej 
działalności wynikają bezpośrednio z szerokiego zakresu współpracy. 

Ryzyko związane z głównym dostawcą 

Ważnym dostawcą towarów oferowanych przez Spółkę jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
"AMC" A.Ciszewski & K.Śmiałek Spółka Jawna (dalej: AMC), które dostarcza sprzęt wspinaczkowy i 
akcesoria wspinaczkowe. Obroty z AMC stanowią około 40% całkowitych obrotów Spółki realizowanych 
ze wszystkimi dostawcami. Współpraca między stronami odbywa się na zasadzie umowy gentleman 
agreement. 

Istnieje zatem ryzyko, iż w przypadku zakończenia bądź ograniczenia współpracy z tym dostawcą, 
Emitent zostanie narażony na znaczący spadek przychodów. 

W opinii Zarządu Emitenta, prawdopodobieństwo zaistnienia tego ryzyka jest niskie. W przypadku 
zakończenia bądź ograniczenia współpracy z AMC, Emitent jest w stanie do pewnego stopnia zastąpić 
bądź uzupełnić ofertę towarową dostarczaną przez AMC podpisując umowę z innymi dostawcami. Należy 
jednak zwrócić uwagę, iż w takim przypadku, warunki współpracy z nowymi dostawcami mogą być inne, 
co może mieć wpływ na ceny oferowanych towarów, ich konkurencyjność, wolumen sprzedaży, a w 
konsekwencji osiągane marże sprzedażowe. 

Ryzyko związane z ochroną danych osobowych 

W celu zakupu produktów, klient zobowiązany jest podać swoje dane osobowe. Istnieje ryzyko włamania 
do systemu informatycznego Emitenta i celowego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży danych 
osobowych klientów Emitenta. W ramach prowadzonej przez Emitenta działalności, użytkownicy podają 
swoje dane osobowe teleadresowe oraz inne informacje pozwalające na określenie ich preferencji i 
potrzeb, które zbierane są w celach marketingowych. Istnieje ryzyko dostępu do tych danych osób 
trzecich i wykorzystanie ich w innych celach (np. niechciana reklama), co może negatywnie wpłynąć na 
ocenę przez użytkowników bezpieczeństwa dokonywania zakupów w serwisach prowadzonych przez 
Emitenta, a tym samym do utraty klientów i pogorszenia sytuacji finansowej Spółki. 

Emitent wdrożył i będzie wdrażać w przyszłości systemy informatyczne pozwalające ograniczać ryzyko 
nieautoryzowanego dostępu do danych użytkowników. Ryzyko zniszczenia danych użytkowników jest 
minimalizowane przez realizację polityki bezpieczeństwa danych, określającą zasady archiwizacji i 
przechowywania danych.  

Ryzyko związane z przechowywaniem danych osobowych klientów 

Działalność Emitenta, związana jest bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych jego klientów. 
Wszystkie dane przechowywane są w siedzibie Spółki oraz na serwerach w profesjonalnej Data Center 
przez okres od daty rozpoczęcia procedury zakupowej, do czasu jej zakończenia. Istnieje zatem ryzyko 
utraty lub wycieku danych osobowych, bądź to za sprawą zagubienia przez pracowników Spółki nośnika 
zawierającego wrażliwe dane, kradzieży nośnika danych, nieumiejętnego wymazania danych z nośnika 
czy też nieuprawnionego dostępu do system IT Spółki. Ryzyko związane z utratą danych osobowych 
należy rozpatrywać z punktu widzenia operacyjnego (utrata danych zawierających własność 
intelektualną niezbędną do przeprowadzania oraz realizacji procedury produktowej), oraz prawnego 
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związanego z utratą danych osobowych związanych z prywatnością klientów. Zaistnienie tego ryzyka 
może mieć wpływ na roszczenia z tytułu niewłaściwego zabezpieczenia danych osobowych. 

Emitent stara się ograniczać niniejsze ryzyko poprzez stosowanie wysokiej klasy systemów 
teleinformatycznych zabezpieczających wyciek bądź utratę danych, zarówno na poziomie 
informatycznych jak i sprzętowym. 

Ryzyko związane z błędami ludzkimi  

Charakter prowadzonej przez Emitenta działalności wiąże się z potrzebą zatrudnienia wykwalifikowanych 
pracowników. Błędy lub niedopatrzenia pracowników mogą doprowadzić do awarii, odcinając 
użytkowników od dostępu do oferowanych przez Emitenta produktów. Może to nieść za sobą ryzyko 
wzrostu niezadowolenia klientów, wpływając negatywnie na wizerunek Spółki. Nakłady finansowe 
poniesione przez Spółkę na odpowiednie szkolenie i motywowanie zatrudnionych osób oraz w miarę 
potrzeb na rozbudowę kadry pracowniczej, ograniczają do pewnego stopnia ryzyko powstawania tego 
typu problemów.  

Ryzyko związane z utratą reputacji  

Branża, w której Emitent prowadzi działalność, ściśle powiązana jest z postrzeganiem jego działań przez 
klientów. Utrata reputacji w tym zakresie może więc w istotnym stopniu wpływać na sprzedaż towarów, 
a tym samym na wyniki ekonomiczne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane towary 
odznaczały się najwyższą jakością, a obsługa profesjonalizmem. Wszyscy pracownicy Spółki posiadają 
duże doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje. 

Ryzyko potencjalnych roszczeń klientów 

Działalności Emitenta, związana jest z ryzykiem ewentualnych roszczeń podmiotów bezpośrednio 
związanych z prowadzoną przez Emitenta działalnością. Osoby te, zgodnie z polskim prawem, mogą 
dochodzić roszczeń za spowodowane szkody. Sytuacja taka może negatywnie wpłynąć na reputację 
Emitenta. W konsekwencji może mieć to negatywny wpływ na jego wyniki finansowe. 

Emitent ogranicza niniejsze ryzyko poprzez stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa. 
Dotychczasowe doświadczenie Emitenta wskazuje, ze ta zasada znacząco minimalizuje powyższe ryzyko. 

Ryzyko utraty kluczowych pracowników 

Działalność Emitenta, uzależniona jest w dużym stopniu od prawidłowego wykonywania zadań zarówno 
przez osoby zarządzające Spółką oraz osoby w niej zatrudnione. Tworzą oni tzw. kapitał intelektualny. 
Ważne zatem jest, aby pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie. Fluktuacja 
kadr, w tym w szczególności odejście członka Zarządu, jest czynnikiem, który okresowo mógłby 
spowodować wzrost kosztów funkcjonowania Spółki, a w konsekwencji doprowadzić do pogorszenia jej 
wyników finansowych.  

Dynamiczny rozwój zwiększa zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Potencjalnie lepsze 
warunki pracy, zaproponowane przez konkurencyjną firmę, mogą skłonić kluczowych pracowników do 
odejścia i w dalszej perspektywie osłabienia pozycji rynkowej Emitenta. Przystąpienie Polski do struktur 
UE oraz otwarcie rynków pracy przez niektóre kraje Wspólnoty, spowodowało emigrację części 
pracowników, w tym także pracowników wykwalifikowanych.  

Wystąpienie powyższych zdarzeń może mieć wpływ na pozycję konkurencyjną Emitenta, a w 
konsekwencji obniżyć dynamikę jego rozwoju. Istnieje zatem ryzyko, iż w przypadku odejścia 
któregokolwiek z kluczowych pracowników działalność zostanie zachwiana. 

Mając na uwadze niniejsze ryzyko, w Spółce realizowany jest system motywacyjny, budujący pozytywne 
relacje z pracownikami. Działania te mają na celu ograniczenie fluktuacji kadry, co ma przełożenie na 
utrzymanie wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie doświadczenie w branży. 
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Ryzyko związane z możliwością prowadzenia działalności konkurencyjnej przez pracowników Emitenta 

Pracownicy zatrudnieni przez Emitenta posiadają dużą wiedzę specjalistyczną i często wieloletnie 
doświadczenie na rynku e-commerce, co pozwala na systematyczne wdrażanie nowych rozwiązań. 
Istnieje ryzyko odejścia pracowników uczestniczących w rozwijaniu i ulepszaniu nowych usług Spółki w 
celu założenia własnej działalności, konkurencyjnej wobec Emitenta. 

Ryzyko utraty płynności finansowej 

Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami jest jednym z kluczowych elementów utrzymania 
określonego poziomu płynności finansowej. W przypadku występowania nieprzewidzianych zdarzeń w 
zakresie sprzedaży towarów  dla  klientów,  przedłużania  płatności  należności  od  odbiorców,  a  także 
w przypadku podjęcia  błędnych  decyzji  w  procesie  administrowania  finansami Spółki, istnieje 
możliwość zagrożenia płynności finansowej. Zarząd w celu minimalizacji ryzyka utraty płynności 
finansowej, dokonuje analizy struktury finansowania Spółki, a także dba o utrzymanie odpowiedniego 
poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. 

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta 

Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego, trzech głównych akcjonariuszy, tj. Robinson Europe 
SA, ABS Investment SA oraz Pan Marek Sobieski posiadają łącznie 84,76% udziału w kapitale i głosach na 
walnym zgromadzeniu Spółki. 

Wobec koncentracji akcji istnieje ryzyko, iż mniejsi akcjonariusze nie dysponują odpowiednią ilością 
głosów na walnym zgromadzeniu, aby przegłosować projekty uchwał inne niż te, proponowane przez 
w/w akcjonariuszy. Ryzyko to jest minimalizowane z uwagi na fakt, iż Członkowie organów zarządczych i 
nadzorczych głównych akcjonariuszy są zarazem Członkami Rady Nadzorczej Emitenta, stąd realizowane 
projekty mają na celu przede wszystkim rozwój Spółki oraz wypracowanie większego zysku dla 
wszystkich jej akcjonariuszy.  

Dodatkowo zarówno przepisy Kodeksu spółek handlowych, jak i przepisy Ustawy o ofercie należycie 
zabezpieczają interesy akcjonariuszy mniejszościowych. Każdemu z akcjonariuszy Emitenta obecnemu na 
walnym zgromadzeniu, który głosował przeciwko danej uchwale i zgłosił sprzeciw do protokołu lub 
akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu albo nieobecnemu 
na walnym zgromadzeniu z powodu wadliwego zwołania walnego zgromadzenia przysługuje prawo 
zaskarżenia uchwał podjętych niezgodnie z przepisami prawa lub sprzecznych ze statutem Emitenta lub 
dobrymi obyczajami. To samo uprawnienie przysługuje akcjonariuszom nieobecnym na walnym 
zgromadzeniu w stosunku do uchwał, które zostały podjęte pomimo, iż nie były objęte porządkiem obrad 
walnego zgromadzenia. 

1.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect  

Podejmujący się inwestycji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect musi liczyć się z 
faktem, iż w związku ze stosunkowo krótkim okresem funkcjonowania, rynek ten jest w porównaniu z 
innymi rynkami mało płynny. Wobec tego należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia trudności ze 
zbyciem zakupionych przez inwestora papierów wartościowych. Ponieważ rynek ten charakteryzuje się 
znaczącymi wahaniami cen instrumentów finansowych, decyzje dotyczące inwestycji powinny być 
rozważane w perspektywie średnio- i długoterminowej. W porównaniu z rynkiem podstawowym Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ryzyko inwestycji na rynku NewConnect jest znacznie 
większe, co zarówno oznacza możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków ale również dużych strat. 

Ryzyko niedostatecznej płynności rynku, dużej podaży akcji i wahań cen akcji  

W związku z faktem, iż akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub 
w alternatywnym systemie obrotu, nie ma pewności, że papiery wartościowe Emitenta wprowadzane do 
alternatywnego systemu, będą przedmiotem aktywnego obrotu.  
Istnieje ryzyko, że na skutek szeregu czynników, cena akcji będzie niższa niż ich cena emisyjna. Na tą 
sytuację mogą mieć wpływ w szczególności: 
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 pogorszenie sytuacji na rynku, 

 zmiany wyników operacyjnych Emitenta, 

 poziom inflacji,  

 zmiany czynników ekonomicznych krajowych i międzynarodowych,  

 sytuacja na światowych rynkach kapitałowych. 

Alternatywny system obrotu jest platformą przeznaczoną przede wszystkim dla młodych spółek o 
wysokim potencjale wzrostu, oferujących innowacyjne produkty, usługi lub procesy biznesowe. 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 akc je 
Emitenta będą charakteryzowały się niższą płynnością, niż by to miało miejsce na rynku podstawowym.  
Inwestor przed podjęciem decyzji o nabyciu instrumentów finansowych Spółki, musi brać pod uwagę 
ryzyko związane z trudnościami w sprzedaży dużej liczby akcji w krótkim okresie czasu, co może 
powodować dodatkowo obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu. 

Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż liczba akcji wprowadzanych do obrotu (1.000.000; słownie: 
jeden milion) jest relatywnie niewielka. Dodatkowo, zdecydowana większość z tych akcji (70,71%) 
znajduje się w posiadaniu trzech akcjonariuszy. Emitent zaznacza jednak, iż zgodnie z informacjami 
uzyskanymi od akcjonariuszy, akcje te mają być przedmiotem aktywnego obrotu na rynku NewConnect. 

Ryzyko związane z zawieszeniem notowań lub wykluczeniem instrumentów finansowych Emitenta z 
obrotu w alternatywnym systemie obrotu  

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Giełda Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., jako organizator alternatywnego systemu obrotu może zawiesić obrót instrumentami 
finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:  

 na wniosek emitenta,  

 jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, 

 jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

W przypadkach określonych przepisami prawa, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu 
zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji 
właściwego organu. 
Zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Giełda jako organizator 
alternatywnego systemu, może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  

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

 jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,  

 jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie, 

 wskutek otwarcia likwidacji emitenta, 

 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 
przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić 
odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem 
przekształcenia. 

Zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Giełda jako organizator 
alternatywnego systemu, wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:  

 w przypadkach określonych przepisami prawa,  

 jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  

 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu 
braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania lub z powodu tego, 
że majątek emitenta wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, z zastrzeżeniem, że 
Giełda jako organizator alternatywnego systemu może odstąpić od wykluczenia instrumentów 
finansowych z obrotu jeżeli przed upływem terminu wskazanego powyżej sąd wyda 
postanowienie: 
o otwarciu wobec emitenta przyśpieszonego postępowania układowego, postępowania 

układowego lub postępowania sanacyjnego, lub 
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o w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, lub 
o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym.   

W przypadkach, o których mowa powyżej, Giełda, jako organizator alternatywnego systemu wyklucza 
instrumenty finansowe z obrotu po upływie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu 
w przedmiocie: 

 odmowy zatwierdzenia przez sąd układu w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2a pkt 1) 
Regulaminu ASO (tj. przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe lub 
postępowanie sanacyjne), lub 

 umorzenia przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w ust. 2a pkt 1) lub 2) 
Regulaminu ASO ( przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, 
postępowanie sanacyjne lub postępowanie restrukturyzacyjne), lub, 

 uchylenia przez sąd lub wygaśnięcia z mocy prawa układu, o którym mowa w ust. 2a pkt 2) lub 
3) Regulaminu ASO (postępowanie restrukturyzacyjne, postępowanie upadłościowe).   

 
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego 
wykluczenia, Giełda jako organizator alternatywnego systemu, może zawiesić obrót tymi instrumentami 
finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1 
Regulaminu ASO. 

Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego 
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda 
jako organizator alternatywnego systemu, 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.  

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót 
określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość 
zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu 
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie 
Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu zawiesza obrót tymi instrumentami 
finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji, Giełda jako 
organizator alternatywnego systemu 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, albo 
powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia kary upomnienia lub kary pieniężnej  

Zgodnie z §9 ust 2 i nast. Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, z zastrzeżeniem postanowień 
tego Regulaminu, warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu 
jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych 
instrumentów zadań Animatora Rynku na zasadach określonych przez Giełdę, jako organizatora 
alternatywnego systemu.  

Giełda, jako organizator alternatywnego systemu może postanowić o notowaniu instrumentów 
finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa w 
§9 ust. 2 Regulaminu ASO, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich 
notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż 
prowadzony przez Giełdę, jako organizatora alternatywnego systemu. W tym przypadku Giełda, jako 
organizator alternatywnego systemu może wezwać emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa w 
§9 ust. 2 Regulaminu ASO, tj. do zawarcia umowy z Animatorem Rynku w terminie 30 dni od tego 
wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego 
emitenta. 

Zgodnie z §9 ust. 2d Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem 
Rynku, Giełda, jako organizator alternatywnego systemu może postanowić o notowaniu instrumentów 
finansowych danego emitenta w systemie notowań jednolitych. 
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Zgodnie z §9 ust. 2e Regulaminu ASO, po upływie 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z 
Animatorem Rynku, Giełda, jako organizator alternatywnego systemu zawiesza obrót instrumentami 
finansowymi danego emitenta do czasu wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku, chyba że 
umowa taka została uprzednio zawarta. Zgodnie z §9 ust. 2f Regulaminu ASO, po upływie 30 dni od dnia 
zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, Giełda, 
jako organizator alternatywnego systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych 
danego emitenta w systemie notowań jednolitych. Po upływie 60 dni od dnia zawieszenia prawa do 
wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, Giełda, jako organizator 
alternatywnego systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi danego emitenta do czasu wejścia 
w życie nowej umowy z Animatorem Rynku, chyba że umowa taka została uprzednio zawarta. 

Zgodnie z §9 ust. 2h Regulaminu ASO, przepisy §9 ust. 2d – 2g Regulaminu ASO stosuje się z 
zastrzeżeniem przepisów §9 ust. 2a, 6 i 7 Regulaminu ASO. Zgodnie z §9 ust. 2i Regulaminu ASO, z 
zastrzeżeniem §9 ust. 5, 6 i 7 Regulaminu ASO, w przypadku zawarcia nowej umowy z Animatorem 
Rynku, Giełda, jako organizator alternatywnego systemu może postanowić o powrocie do notowania 
instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych, jednak nie wcześniej niż od 
dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku. Zgodnie z §9 ust. 2j Regulaminu ASO, Giełda, 
jako organizator alternatywnego systemu może odstąpić od zawieszenia obrotu, o którym mowa w 9 ust. 
2e lub 2g Regulaminu ASO, w szczególności w przypadku emitenta, wobec którego ogłoszono upadłość. 

Zgodnie z §17b ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku niepodpisania przez 
emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie, o którym mowa w §17b ust. 1 Regulaminu ASO 
(tj. 30 dni od dnia podjęcia przez Giełdę, jako organizatora alternatywnego systemu obrotu decyzji 
zobowiązującej emitenta do zawarcia takiej umowy), albo w terminie 30 dni roboczych od dnia 
rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2 Regulaminu ASO (tj. 
przed upływem okresu wskazanego w decyzji Giełdy, jako organizatora alternatywnego systemu obrotu 
podjętej na podstawie §17b ust. 1 Regulaminu ASO), Giełda, jako organizator alternatywnego systemu 
obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta na okres do 3 miesięcy. Jeżeli 
przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z 
Autoryzowanym Doradcą, Giełda, jako organizator alternatywnego systemu obrotu może wykluczyć 
instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a  
Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio. 

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub 
przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie 
wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, w szczególności obowiązki określone w 
§15a – 15c lub w §17 - 17b, Giełda jako organizator alternatywnego systemu może, w zależności od 
stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:  

 upomnieć emitenta,  

 nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.  

Giełda, jako organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub 
kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub 
podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może 
zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach 
obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. 

W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie 
przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu bądź nie wykonuje 
lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje 
obowiązków nałożonych na niego na podstawie §17c ust. 2 Regulaminu ASO, Giełda, jako organizator 
alternatywnego systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą 
pieniężną nałożoną na podstawie §17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu ASO nie może przekraczać 50.000 zł. 

Ryzyko dotyczące możliwości nakładania na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru 
Finansowego za niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa  

Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 
2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późń. zm.), Emitent ma obowiązek w ciągu 14 dni licząc od dnia zakończenia 
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subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub od dnia 
wprowadzenia papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu, przekazać do Komisji 
zawiadomienie związane ze spełnieniem się niniejszych faktów. 
 
Zgodnie z art. 96 ust. 13 tej ustawy, jeśli emitent nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 5 tej 
ustawy, będzie podlegał karze pieniężnej do wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych), nakładanej przez 
KNF. 
 
Ponadto KNF może nałożyć na emitenta inne kary administracyjne za niewykonanie obowiązków 
wynikających z powołanej powyżej Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).  
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2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE 
INFORMACYJNYM 

2.1. Emitent 

 Firma Spółki:                                     Outdoorzy Spółka Akcyjna 
 Siedziba, adres:                         ul. Komorowicka 39-41, 43-300 Bielsko-Biała 
 Numer telefonu: +48 33 486 91 72 
 Numer faksu:  +48 33 486 91 73 
 Adres poczty elektronicznej:  bok@outdoorzy.pl 
 Adres strony internetowej:  www.outdoorzy.pl 
 Sąd Rejestrowy:  Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego 
 Nr KRS:  0000460796 
 REGON:  240863123 
 NIP:  5472086046 

 
 
Osoby działające w imieniu Emitenta: 
 

Łukasz Golonka - Członek Zarządu 
Paweł Miśkiewicz  - Członek Zarządu 

 
 

Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta: 
 

Działając w imieniu Emitenta, oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu 
należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są 
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w dokumencie informacyjnym nie 
pominięto żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów 
finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z 
udziałem w obrocie tymi instrumentami. 

 

 

 

  …………………………………..     ………………………………….. 
   Łukasz Golonka  Paweł Miśkiewicz  
   Członek Zarządu    Członek Zarządu 
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2.2. Autoryzowany Doradca 

 Firma Spółki:                                     Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna 
 Siedziba, adres:                         ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała 
 Numer telefonu: +48 33 816 17 56 
 Numer faksu:  +48 33 816 92 26 
 Adres strony internetowej:  www.bbc-polska.com 
 Adres poczty elektronicznej:  bbc@bbc-polska.com 
 Sąd Rejestrowy:  Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Krajowego 

Rejestru Sądowego 
 Nr KRS:  0000352910 
 REGON:  241302763 
 NIP:  9372604213 
 
 
Osoby działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy: 
 

Bogdan Pukowiec - Prezes Zarządu 
 
 
Oświadczenie osób działających w imieniu Autoryzowanego Doradcy: 

 
Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że dokument informacyjny został 
sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z 
dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w dokumencie 
informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim 
żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę akcji serii B i C wprowadzanych 
do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi 
instrumentami. 

 

 

 

………………..…………………………… 
 Bogdan Pukowiec 
 Prezes Zarządu 
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3. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO 
ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 

3.1. 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 

Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na 
rynku NewConnect 

Na podstawie dokumentu informacyjnego Emitent ubiega się o wprowadzenie do alternatywnego 
systemu obrotu: 

 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda, 

 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

Łączna wartość nominalna akcji serii B i C wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu na 
rynku NewConnect wynosi 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z instrumentami 
finansowymi Emitenta 

Akcje Emitenta serii B i C wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu nie są akcjami 
uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351–353 Kodeksu spółek handlowych. Instrumenty finansowe 
Spółki nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń. 

Nie jest ograniczona zbywalność akcji serii B i C. Akcje serii B i C nie są również przedmiotem żadnych 
zabezpieczeń bądź świadczeń dodatkowych. 

Akcje Emitenta serii B i C są akcjami zwykłymi na okaziciela.  

Ograniczenia wynikające z treści statutu Spółki oraz zawartych umów cywilnych 

Statut Spółki nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w zakresie zbywalności akcji na okaziciela serii B 
i C. 

Ograniczenia w zakresie możliwości przenoszenia praw z akcji Emitenta wynikają z obowiązujących 
przepisów prawa, w szczególności z Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku, Ustawy o obrocie, 
Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie 
MAR) 

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej, podlega regulacjom przewidzianym dla takich 
spółek w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 
roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 a) Rozporządzenia, informacjami poufnymi są: określone w sposób precyzyjny 
informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub 
pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów 
finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie 
znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych 
instrumentów finansowych. 

Do celów art. 7 ust. 1 Rozporządzenia, informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli 
wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na 
zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli 
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informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co 
do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów 
finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na 
rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji. W 
związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest 
zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób 
precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie 
tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego 
przyszłego wydarzenia.  

Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie 
spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa w niniejszym artykule.  

Do celów art. 7 ust. 1 Rozporządzenia informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości 
publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, 
instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub 
sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji, oznaczają informacje, 
których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy 
podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych. 

Zgodnie z art. 8 Rozporządzenia, do celów niniejszego rozporządzenia wykorzystywanie informacji 
poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i 
wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, 
bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie 
informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, 
którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w 
posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej.  

Do celów niniejszego rozporządzenia udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje 
poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy 
dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:  

a) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty 
finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub  

b) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła 
zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę 
osobę do takiego anulowania lub zmiany. 

Stosowanie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia, oznacza 
wykorzystywanie informacji poufnych w rozumieniu niniejszego artykułu, jeżeli osoba stosująca daną 
rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych.  

Artykuł 8 Rozporządzenia ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji 
poufnych z racji:  

a) bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta lub 
uczestnika rynku uprawnień do emisji;  

b) posiadania udziałów w kapitale emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;  

c) posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków; 
lub  

d) zaangażowania w działalność przestępczą.  

Niniejszy artykuł ma także zastosowanie do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji 
poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny 
wiedzieć, że są to informacje poufne.  

W przypadku osoby prawnej niniejszy artykuł ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również 
do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, 
anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej. 



 

22 | S t r o n a  
 

Do celów niniejszego Rozporządzenia bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce 
wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej 
osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania 
czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. 

Niniejszy ustęp ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej w sytuacjach i okolicznościach, 
o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia. 

Do celów niniejszego Rozporządzenia dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa 
w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia, oznacza bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z 
niniejszym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna 
wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia, zabrania się każdej osobie: 

a) wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych; 

b) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub 

c) bezprawnego ujawniania informacji poufnych. 

Zgodnie z art. 12 Rozporządzenia manipulacja na rynku obejmuje następujące działania: 

a) zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które: 

(i). wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument 
finansowy, powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji 
produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny; lub 

(ii). utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, 
powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji 
produktu opartego na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub sztucznym poziomie; 

chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne 
zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów 
i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia; 

b) zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo 
mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu 
towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na 
uprawnieniach do emisji, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania 
w błąd lub podstępu; 

c) rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym internetu, lub przy użyciu innych środków, 
informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na 
instrument finansowy, powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na 
aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie 
się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, 
powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu 
opartego na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym 
rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała 
lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd; 

d) przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie fałszywych 
lub wprowadzających w błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego, jeżeli osoba 
przekazująca informacje lub dostarczająca dane wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one 
fałszywe i wprowadzające w błąd, lub każde inne zachowanie stanowiące manipulowanie  
obliczaniem wskaźnika referencyjnego. 

Za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania: 

a) postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej 
pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązane kontrakty towarowe 
na rynku kasowym lub sprzedawane na aukcji produkty oparte na uprawnieniach do emisji, które 
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skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży 
lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji; 

b) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które 
skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami 
podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia; 

c) składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich 
dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu 
algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których 
mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) lub b) Rozporządzenia poprzez: 

(i). zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo 
prawdopodobieństwo ich spowodowania; 

(ii). utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub 
prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, 
które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub 

(iii). tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd 
sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności 
poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu; 

d) wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub 
elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego, powiązanego 
kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na 
uprawnieniach do emisji (lub pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na 
danym instrumencie finansowym, powiązanym kontrakcie towarowym na rynku kasowym lub 
sprzedawanym na aukcji produkcie opartym na uprawnieniach do emisji, a następnie czerpanie 
zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, powiązanego kontraktu 
towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na 
uprawnieniach do emisji, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego 
konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny; 

e) nabywanie lub zbywanie na rynku wtórnym uprawnień do emisji lub powiązanych instrumentów 
pochodnych przed aukcją zorganizowaną zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1031/2010, ze 
skutkiem ustalenia rozliczeniowej ceny aukcyjnej sprzedawanych na aukcji produktów na 
nienaturalnym lub sztucznym poziomie lub wprowadzenie w błąd oferentów składających oferty 
na aukcjach. 

Do celów stosowania art. 12 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia, bez uszczerbku dla rodzajów zachowań 
określonych w ust. 2, w załączniku I określa się niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na 
stosowanie fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu oraz 
niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. 

Jeżeli osoba, o której mowa w niniejszym artykule, jest osobą prawną, niniejszy artykuł ma 
zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w 
podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej. 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 35 Rozporządzenia, 
precyzujących wskaźniki określone w załączniku I w celu wyjaśnienia ich elementów oraz 
uwzględnienia zmian technicznych na rynkach finansowych. 

Zgodnie z art. 15 Rozporządzenia, zabrania się każdej osobie dokonywania manipulacji na rynku lub 
usiłowania dokonywania manipulacji na rynku. 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia, osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi 
związane powiadamiają emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji oraz właściwy organ, o 
którym mowa w ust. 2 akapit drugi o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w 
odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź 
innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych; 

Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. 
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Akapit pierwszy ma zastosowanie, gdy łączna kwota transakcji osiągnie próg określony w zależności 
od przypadku w ust. 8 lub 9 w trakcie jednego roku kalendarzowego, tj. do każdej kolejnej transakcji, 
gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5 000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w 
wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. 

Do celów art. 19 ust. 1 Rozporządzenia oraz bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do 
ustanawiania obowiązków powiadamiania innych niż obowiązki, o których mowa w niniejszym 
artykule, osoby, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia, powiadamiają właściwe organy o 
wszystkich transakcjach dokonywanych na własny rachunek przez te osoby. 

Zasadami dotyczącymi powiadamiania, których muszą przestrzegać osoby, o których mowa w ust. 1, 
są zasady państwa członkowskiego, w którym jest zarejestrowany emitent lub uczestnik rynku 
uprawnień do emisji. W ciągu trzech dni roboczych od dnia transakcji powiadamia się właściwy organ 
tego państwa członkowskiego.  

Zgodnie z art. 19 ust. 6 Rozporządzenia, powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 
1 Rozporządzenia, zawiera następujące informacje: 

a) nazwisko osoby; 

b) przyczynę powiadomienia; 

c) nazwę danego emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji; 

d) opis i identyfikację instrumentu finansowego; 

e) charakter transakcji (np. nabycie lub zbycie), ze wskazaniem, czy jest ona związana z 
wykonywaniem programów opcji na akcje lub z konkretnymi przypadkami określonymi w ust. 7; 

f) datę i miejsce transakcji; oraz 

g) cenę i wolumen transakcji. W przypadku zastawu, którego warunki przewidują zmianę jego 
wartości, należy to ujawnić wraz z wartością na dzień ustanowienia zastawu. 

Zgodnie z art. 19 ust. 7, transakcje, które wymagają powiadomienia, obejmują także: 

a) transakcje zastawiania lub pożyczania instrumentów finansowych przez osobę pełniącą obowiązki 
zarządcze, lub w jej imieniu, lub osobę blisko z nią związaną, lub w jej imieniu, o których mowa w 
art. 19 ust. 1 Rozporządzenia; 

b) transakcje zawierane przez osobę zawodowo zajmującą się pośredniczeniem w zawieraniu 
transakcji lub wykonywaniu zleceń lub przez inną osobę w imieniu osoby pełniącej obowiązki 
zarządcze lub osoby blisko związanej z taką osobą, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia, 
włączając w to transakcje zawierane w ramach uznania; 

c) transakcje dokonywane z tytułu polisy ubezpieczeniowej na życie, określonej w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE ( 1 ), w przypadku gdy: 

(i). ubezpieczającym jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką 
osobą, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia; 

(ii). ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający; oraz 

(iii). ubezpieczający ma prawo lub swobodę podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących 
konkretnych instrumentów w ramach tej polisy ubezpieczeniowej na życie lub wykonywania 
transakcji dotyczących konkretnych instrumentów w ramach tej polisy ubezpieczeniowej na 
życie. 

Do celów lit. a) zastaw na instrumentach finansowych – lub podobny rodzaj zabezpieczenia – związany 
ze zdeponowaniem instrumentów finansowych na rachunku powierniczym nie musi być przedmiotem 
powiadomienia, chyba że i do czasu gdy taki zastaw lub inne zabezpieczenie zostanie wskazane jako 
zabezpieczenie konkretnego rodzaju kredytu. 

O ile ubezpieczający objęty umową ubezpieczenia podlega wymogowi powiadamiania o transakcjach 
zgodnie z niniejszym ustępem, obowiązek powiadamiania nie dotyczy zakładu ubezpieczeń. 
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Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia, osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może 
dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub 
pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub 
innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych 
przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku 
rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z: 

a) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub 

b) prawem krajowym. 

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia, emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki 
zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu 
zamkniętego, o którym mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia: 

a) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich 
jak poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji; albo 

b) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, 
programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których 
korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi 
związanych. 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej, podlega regulacjom przewidzianym dla takich 
spółek w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: Ustawa o obrocie). 

Zgodnie z art. 154 Ustawy o obrocie, informacją poufną w rozumieniu ustawy jest - określona w 
sposób precyzyjny - informacja, dotycząca bezpośrednio lub pośrednio jednego lub kilku emitentów 
instrumentów finansowych, jednego lub kilku 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:  

1) 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. 

2) 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.  

3) 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 o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez 
inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek 
określonych w pkt 1 i 2 powyżej.  

W przypadku pochodnych instrumentów finansowych, których instrumentem bazowym jest towar, za 
informację poufną uważa się określoną w sposób precyzyjny informację, dotyczącą bezpośrednio lub 
pośrednio, jednego lub kilku takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej 
wiadomości, a której przekazania, zgodnie z przyjętymi praktykami rynkowymi, mogliby oczekiwać 
uczestnicy tego rynku. W szczególności mogą oni oczekiwać przekazywania takich informacji, które 
powinny podlegać regularnemu udostępnianiu uczestnikom rynku lub których ujawnienie jest 
wymagane, zgodnie z przepisami, umowami i zwyczajami obowiązującymi na danym rynku. 

Zgodnie z art. 161a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi opisane 
poniżej zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156–160 tejże ustawy, mają zastosowanie między 
innymi do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 39 ust. 4 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi). 

Zgodnie z art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie, każdy kto:  

1) 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:  

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

b) akcjonariusze spółki publicznej, lub  

c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym lub 
dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do 
obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do 
obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym 
stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub  

d) maklerzy lub doradcy, lub  

2) posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo  

3) posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2 powyżej, jeżeli 
wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja 
poufna  

- nie może wykorzystywać takiej informacji.  

Zgodnie z art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie, osoby o których mowa w art. 156 ust 1 tej ustawy, nie 
mogą: 

- ujawniać informacji poufnej, 

- udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub 
zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.  

Zgodnie z art. 156 ust. 3 Ustawy o obrocie, w przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę 
prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w art. 
156 ust. 1 tej ustawy, dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej. 

Zgodnie z art. 156 ust. 4 pkt 3 Ustawy o obrocie, 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, lub nie są wprowadzone do 
alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena 
lub wartość zależy bezpośrednio  lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego wprowadzonego do 
alternatywnego systemu obrotu lub które są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego 
systemu.  

Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie, ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, 
umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej 
dotyczącej: 

1) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, które są dopuszczone do 
obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych 



 

27 | S t r o n a  
 

państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim 
rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest 
dokonywana na tym rynku; 

2) jednego lub kilku instrumentów finansowych, które są dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw 
członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, 
niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na 
tym rynku; 

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

Zgodnie z art. 159 ust 1 Ustawy o obrocie, w okresie zamkniętym (definicja poniżej) członkowie 
zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli 
rewidenci albo inne osoby pozostające z emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym 
stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą:  

- nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych 
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo 
dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub 
mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, 

- działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do 
nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, 
praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 
powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować 
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny 
lub osoby trzeciej,  

z zastrzeżeniem, iż powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych:  

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

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 objętą ww. ograniczeniami z art. 159 Ustawy o obrocie zapisu w 
odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z 
przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo 

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

5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo  

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 art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie, okresem zamkniętym jest:  

- okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit a tej 
Ustawy, informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych, o których mowa 
w art. 159 ust 1 Ustawy o obrocie, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 tej Ustawy, 
do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,  
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- 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 tej Ustawy nie posiadała dostępu do danych 
finansowych, na podstawie których został sporządzony raport,  

- w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu 
do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że 
osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit a tej Ustawy, nie posiadała dostępu do 
danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport,  

- w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego 
raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych -  
chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit a tej Ustawy, nie posiadała dostępu 
do danych finansowych, na podstawie których sporządzony jest dany raport.  

Zgodnie z art. 160 ust 1 Ustawy o obrocie, 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 temu 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. 

Przez osoby blisko związane z osobą, o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, rozumie się: 

1) jej małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu, 
2) dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu przysposobienia, 

opieki lub kurateli, 
3) innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym 

przez okres co najmniej roku, 
4) podmioty: 

a) w których osoba, o której mowa w ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w 
pkt 1–3, wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których 
strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji 
poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji 
wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, 
lub 

b) które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa w ust. 1, lub 
osobę blisko z nią związaną, o której mowa w pkt 1–3, lub 

c) z działalności których osoba, o której mowa w ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której 
mowa w pkt 1–3, czerpią zyski, 

d) których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym osoby, o której mowa 
w ust. 1, lub osoby blisko z nią związanej, o której mowa w pkt 1–3. 

Podmioty, o których mowa w art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy o obrocie, są obowiązane do udostępniania 
osobom, o których mowa w ust. 1, oraz osobom blisko związanym z tymi osobami informacji 
niezbędnych do wykonania obowiązku określonego w art. 160 ust. 1 tej Ustawy. 

Podstawę prawną obowiązywania w alternatywnym systemie obrotu przepisów dotyczących okresów 
zamkniętych stanowi art. 161a w zw. z art. 39 ust. 4 pkt 3 Ustawy o obrocie.  
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Zgodnie z art. 174 ust. 1 Ustawy o obrocie, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć karę pieniężną 
do wysokości 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) na członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub 
pełnomocnika emitenta lub wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę 
pozostającą z emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 
podobnym charakterze, która w czasie trwania okresu zamkniętego:  

- nabywa lub zbywa na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych 
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo 
dokonuje, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub 
mogących powodować rozporządzenie instrumentami finansowymi emitenta, 

- działając jako organ osoby prawnej, podejmuje 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 podejmuje czynności powodujące lub mogące powodować rozporządzenie 
takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. 

Zgodnie z art. 175 Ustawy o obrocie, na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała 
obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 tej Ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć, 
w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł (sto tysięcy złotych), chyba że osoba ta: 

- zleciła uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem 
jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach zawieranych 
w ramach tego zarządzania, 

- przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu 
transakcji. 

Na podstawie art. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie, do instrumentów finansowych wprowadzonych do 
alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez spółkę prowadzącą giełdę, stosuje się 
odpowiednio art. 78, art. 78a, art. 81a–81g i art. 104a oraz przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 
pkt 3 oraz pkt 5 – w zakresie, w jakim przepisy wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5 określają  
warunki techniczne i organizacyjne wymagane do prowadzenia działalności. Przepisy te określają 
sytuacje, w których ze względu na bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub 
interes inwestorów wprowadzenie lub rozpoczęcie obrotu instrumentami finansowymi w 
alternatywnym systemie obrotu może zostać wstrzymane, oraz wskazują przypadki, gdy obrót 
instrumentami finansowymi może zostać zawieszony lub instrumenty finansowe mogą zostać 
wykluczone z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.  

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator 
alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, 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  

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami 
finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 
funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym 
alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji Nadzoru 
Finansowego, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrót tymi 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, Giełda jako 
organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty 
finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu. 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej też: Ustawa o ofercie 
publicznej) każdy: 
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- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 
1
/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 

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

1
/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 

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

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

- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co 
najmniej 1% 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 lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w 
alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia 
transakcji. . Dniami sesyjnymi, są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany lub 
przez podmiot organizujący alternatywny system obrotu w regulaminie, zgodnie z przepisami ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi oraz ogłoszone przez Komisję w drodze publikacji na stronie 
internetowej. 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać informacje o: 
- dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, 
- 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, 
- liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz 

o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, 
- podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki, 
- osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej, tj. osobach 

trzecich, z którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu, 

- liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, 
do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, 
o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz instrumentów 
finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, które nie są 
wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów 
finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić 
nabycie akcji, 

- liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, 
do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których 
mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, rodzaju lub nazwie tych instrumentów 
finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych, 

- łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 6 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o ofercie 
publicznej i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. 

Zgodnie z art. 69 ust. 4a. Ustawy o ofercie publicznej w przypadku, gdy podmiot zobowiązany do 
dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 
ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, powinno zawierać także informacje: o liczbie akcji posiadanych 
przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki i o liczbie głosów z tych 
akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, oraz o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich 
procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki i o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym 
udziale w ogólnej liczbie głosów odrębnie dla akcji każdego rodzaju. 

Zgodnie z art. 69a Ustawy o ofercie publicznej, obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie 
publicznej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej 
liczby głosów w związku z:  

- zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 
- pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  

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 którego rzecz ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje 
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zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawo głosu uważa się za należące do 
podmiotu, na którego rzecz ustanowiono zabezpieczenie.  

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

a) 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; 

b) 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:  
- inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,  
- inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot, 
c) na alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie 

danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z 
posiadaniem akcji łącznie przez: 
- inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w 

rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 
- inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot; 
d) na podmiocie, w którego przypadku osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

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

wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 
2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,  

- w ramach wykonywania czynności 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,  

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

e) 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, 

f) 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, 

g) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa powyżej w lit. f (art. 87 ust. 1 pkt 6 
Ustawy o ofercie publicznej), posiadając akcje spółki publicznej w liczbie zapewniającej łącznie 
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach, 

h) również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na 
rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych 

Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie 
głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 
pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego 
porozumienia w ogólnej liczbie głosów. Obowiązki powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są 
związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może 
nimi rozporządzać według własnego uznania. W przypadkach wskazanych w lit. f i g (art. 87 ust. 1 pkt 5 
i 6) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony 
porozumienia (art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej). Istnienie porozumienia, o którym mowa w 
lit. f (art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej), domniemywa się w przypadku posiadania akcji 
spółki publicznej przez:  
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a) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, 

b) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 
c) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

 
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 art. 
87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ofercie publicznej – 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, 

- po stronie pełnomocnika, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 7 Ustawy o ofercie publicznej, wlicza 
się liczbę głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach 
papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie. 

Zgodnie z art. 88a Ustawy o ofercie publicznej, podmiot obowiązany do wykonania obowiązków 
określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o ofercie publicznej 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.  

Zgodnie z art. 89 Ustawy o ofercie publicznej, akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z: 
- akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 

powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli 
osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych 
odpowiednio w art. 69 lub art. 72 Ustawy o ofercie publicznej; 

- wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z 
naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o 
ofercie publicznej; 

- akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o 
ofercie publicznej.  

Podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio w 
art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o ofercie publicznej, nie może wykonywać prawa 
głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki określone w tych 
przepisach. 

Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, 
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 Ustawy o ofercie publicznej albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 
74 ust. 2 lub 5 Ustawy o ofercie publicznej. W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z 
naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a Ustawy o ofercie publicznej, 
albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, podmiot, który nabył lub objął akcje, 
oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji. 

Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew wyżej określonemu zakazowi o którym mowa 
powyżej nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, 
z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.  

Zgodnie z art. 90 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej, z zastrzeżeniem ust. 1a, przepisów rozdziału 4 tej 
ustawy 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 instrumentami finansowymi, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego. Zgodnie z 
art. 90 ust. 1a Ustawy o ofercie publicznej, przepisów art. 69–69b tej ustawy nie stosuje się w 
przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań, o których 
mowa w ust. 1, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej 
niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile: 
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- prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz 
- firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację 

zadań, o których mowa w art. 90 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, zawiadomi organ państwa 
macierzystego, o którym mowa w art. 55a tej ustawy, właściwy dla emitenta, o zamiarze 
wykonywania zadań związanych z organizacją rynku regulowanego oraz 

- firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań, o których 
mowa w art. 90 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej akcje obciążone zastawem do chwili jego 
wygaśnięcia nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji 
następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu Ustawy z 
dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Do akcji tych stosuje się tryb 
postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z art. 90 ust. 1b Ustawy o ofercie publicznej, przepisów rozdziału 4 tej ustawy z wyjątkiem art. 
69–69b, art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 tej ustawy, nie stosuje się w przypadku 
nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z art. 90 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, przepisów rozdziału 4 tej ustawy z wyjątkiem art. 
69–69b, art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 tej ustawy, nie stosuje się w przypadku 
udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, 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  

Zgodnie z art. 90 ust 1c Ustawy o ofercie publicznej, przepisów rozdziału 4 tej ustawy nie stosuje się w 
przypadku nabywania akcji: 

- w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych 
przez: 
- Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi,  
- 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,  

- spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi, 

- przez Krajowy Depozyt, spółkę której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z 
zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
oraz spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową – w ramach dokonywanych przez nie rozliczeń 
transakcji. 

Zgodnie z art. 90 ust 1d Ustawy o ofercie publicznej, przepisów art. 69–69b tej ustawy nie stosuje się 
do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, podmiotu dominującego spółki 
zarządzającej oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których 
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, pod warunkiem że: 

1. towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 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 powyżej, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek 
zarządzających oraz firm inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych 
organów nadzoru tych podmiotów. 

Zgodnie z art. 90 ust 1e Ustawy o ofercie publicznej, warunki, o których mowa w art 90 ust. 1d pkt 1 i 2 
tej ustawy, uważa się za spełnione, jeżeli: 
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- struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub 
firmy inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, 

- osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych lub firmę inwestycyjną, działają niezależnie, 

- w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą 
inwestycyjną umowę o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych – w relacjach pomiędzy 
tym podmiotem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana 
zostaje niezależność. 

Zgodnie z art. 90 ust 1f Ustawy o ofercie publicznej, przepisów art. 69–69b tej ustawy nie stosuje się w 
przypadku nabywania lub zbywania akcji własnych przez spółkę publiczną lub podmiot działający na jej 
rachunek lub w jej imieniu, pod warunkiem że to nabywanie lub zbywanie odbywać się będzie w 
trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z 
dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w 
odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 
336 z 23.12.2003, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 6, str. 342), w 
ramach stabilizacji instrumentów finansowych, oraz że prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są 
wykonywane ani w żaden inny sposób wykorzystywane w celu wpływania na zarządzanie emitentem. 

Zgodnie z art. 90 ust 1g Ustawy o ofercie publicznej, przepisów art. 69–69b tej ustawy nie stosuje się w 
przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych przez bank krajowy, instytucję 
kredytową lub firmę inwestycyjną, do portfela handlowego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 
nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), jeżeli:  

- udział w ogólnej liczbie głosów związany z posiadanymi instrumentami finansowymi stanowi 
mniej niż 5% ogólnej liczby głosów oraz  

- prawa głosu wynikające z akcji znajdujące się w portfelu handlowym nie są wykonywane. 

Zgodnie z art. 90 ust 1h Ustawy o ofercie publicznej,  przepisy art. 90 ust. 1d tej ustawy stosuje się 
odpowiednio do podmiotu dominującego wobec podmiotu mającego siedzibę w państwie niebędącym 
państwem członkowskim, który prowadzi działalność równoważną z działalnością spółki zarządzającej 
mającej siedzibę na terytorium państwa członkowskiego lub który wykonuje czynności polegające na 
zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych. 

Zgodnie z art. 90 ust 2 Ustawy o ofercie publicznej, przepisów rozdziału 4 tej ustawy, z wyjątkiem art. 
69–69b, art. 70, art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym art. 69 tej ustawy, nie 
stosuje się również w przypadku porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, 
zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonywania przez 
nich uprawnień określonych w art. 84 i art. 85 oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425 i art. 
429 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. 

Zgodnie z art. 90 ust 3 Ustawy o ofercie publicznej, przepisów rozdziału 4 tej ustawy, z wyjątkiem art. 
69–69b, art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 tej ustawy, nie stosuje się w przypadku 
udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, 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. 

Zgodnie z art. 90 ust 4 Ustawy o ofercie publicznej, przepisów rozdziału 4 tej ustawy nie stosuje się w 
przypadku pośredniego nabycia akcji przez Skarb Państwa, pod warunkiem że: 

- podmioty wykonujące uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa oraz 
podmioty od niego zależne wykonują przysługujące im prawa głosu niezależnie od siebie; 

- osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez podmioty zależne od Skarbu 
Państwa działają niezależnie. 

Zgodnie z art. 90a ust 1 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku spółki publicznej z siedzibą w 
państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska, której akcje: 
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1. są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

2. zostały po raz pierwszy dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w innym 
państwie członkowskim niebędącym państwem siedziby tej spółki,  

3. zostały jednocześnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie członkowskim niebędącym państwem siedziby tej 
spółki – jeżeli spółka wskazała Komisję jako organ nadzoru w zakresie nabywania znacznych 
pakietów jej akcji 

– przepisu art. 74 Ustawy o ofercie publicznej nie stosuje się. W takim przypadku podmiot nabywający 
akcje obowiązany jest do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich 
pozostałych akcji spółki zgodnie z przepisami państwa członkowskiego w którym spółka publiczna ma 
siedzibę, z zastrzeżeniem iż w przypadku powstania obowiązku ogłoszenia wezwania, o którym mowa 
w art. 90a ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, do wezwania przeprowadzanego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy rozdziału 4 oddziału 2 tej ustawy oraz przepisy 
wydane na podstawie art. 81 tej ustawy, w zakresie przedmiotu świadczenia oferowanego w 
wezwaniu, ceny akcji proponowanej w wezwaniu oraz procedury przeprowadzania wezwania, w 
szczególności dotyczące treści wezwania i trybu jego ogłaszania. 

W przypadku, o którym mowa w art. 90a ust. 1 pkt 3 Ustawy o ofercie, spółka publiczna przed 
rozpoczęciem obrotu jej akcjami na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
obowiązana:  

- wskazać organ nadzoru właściwy w zakresie nabywania znacznych pakietów jej akcji oraz  
- zawiadomić organy nadzoru w państwach członkowskich, na terytorium których akcje zostały 

jednocześnie dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych, o wskazaniu organu nadzoru 
właściwego w zakresie nabywania znacznych pakietów jej akcji. 

Informację o wskazaniu organu nadzoru właściwego w zakresie nabywania znacznych pakietów jej 
akcji spółka publiczna przekazuje do publicznej wiadomości nie później niż w terminie 3 dni od dnia 
rozpoczęcia obrotu jej akcjami na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z art. 72 Ustawy o ofercie publicznej, nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej 
zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż:  

- 10% ogólnej liczby głosów – w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w 
ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33%, lub  

- 5% ogólnej liczby głosów – w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego 
udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%  

- może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 
tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów. 

Zgodnie z art. 73 ust 1 Ustawy o ofercie publicznej, przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem art. 73 ust. 2 tej ustawy 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 nastąpiło w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 74 tej ustawy). Zgodnie z art. 
73 ust. 2 tej ustawy, w przypadku gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w 
wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej 
lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w 
wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność 
prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, 
w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do: 

1. ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie 
powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo 

2. zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów 

– chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej 
liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w 
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wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania 
jego akcji. 

Zgodnie z art. 73 ust 3 tej ustawy, jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku 
dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 tej ustawy, ma zastosowanie w przypadku, 
gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin 
wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie 
udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Zgodnie z art. 74 ustawy o ofercie publicznej, przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 2 tej ustawy, wyłącznie w wyniku ogłoszenia 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki. Zgodnie 
z art. 74 ust. 2 tej ustawy, w przypadku gdy przekroczenie progu, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w 
wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej 
lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w 
wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność 
prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, 
w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym 
terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów 
ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku 
podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego 
akcji. 

Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 
ust. 1 lub 2 tej ustawy nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej 
spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w 
art. 83 tej ustawy, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny 
wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały 
nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4 tej ustawy. Przepis ten stosuje się 
odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej. Jeżeli przekroczenie 66% 
ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa w art. 74 ust. 2 tej 
ustawy, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ 
dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło 
zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Obowiązki wynikające z art. 72 – 74 Ustawy o ofercie publicznej, nie powstają w przypadku nabycia 
akcji spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu. 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

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

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:  

- połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,  

- przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w 
jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców,  

- utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,  

- nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 
przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat 
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obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
równowartość 10 000 000 EUR (dziesięć milionów euro). 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie koncentracji przez 
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. Zamiar 
koncentracji nie podlega zgłoszeniu:  

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy: 

- nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli,  

- którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte,  

- z którego akcji lub udziałów ma nastąpić wykonywanie praw,  

nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych      
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 EUR (dziesięć milionów euro).  

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

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na 
własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem że 
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia, oraz że:  

- instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub  

- wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji.  

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

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

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

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.  

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy 
przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący 
kontrolę lub przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy.  

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż 2 
miesiące od dnia jego wszczęcia.  

Sposób wyliczenia wysokości obrotu decydującego o konieczności zgłoszenia koncentracji do urzędu 
antymonopolowego (Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 
17 lipca 2007 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących koncentracji 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 134, poz. 935). Rozporządzenie to w § 3 wskazuje, iż obrót przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji oblicza się jako sumę przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym 
ze sprzedaży produktów oraz sprzedaży towarów i materiałów, składających się na operacyjną 
działalność przedsiębiorców, po odliczeniu udzielonych rabatów, upustów i innych zmniejszeń oraz 
podatku od towarów i usług, a także innych podatków związanych z obrotem, jeżeli nie zostały 
odliczone, wykazanych w rachunku zysków i strat sporządzonym na podstawie przepisów o 
rachunkowości. Sumę przychodów powiększa się o wartość uzyskanych dotacji przedmiotowych.  
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Do podjęcia decyzji przez Prezesa UOKiK lub do upływu terminu, w którym decyzja ta powinna zostać 
wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są zobowiązani do 
wstrzymania się od dokonania koncentracji.  

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w oparciu o art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku 
której – po spełnieniu przez przedsiębiorców zmierzających dokonać koncentracji warunków 
określonych w art. 19 ust. 2 powyższej ustawy – konkurencja na rynku nie zostanie istotnie 
ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.  

Ponadto na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK 
może, w drodze decyzji, nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać 
koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

- zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,  

- wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez 
zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu 
zarządzającego bądź nadzorczego jednego albo kilku przedsiębiorców,  

- udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.  

Na mocy art. 20 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK zakazuje, w drodze 
decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, 
w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Jednak w przypadku, 
gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do 
rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo będzie mogła wywrzeć pozytywny wpływ na 
gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji.  

Na mocy art. 21 ust. 1 przywoływanej ustawy Prezes UOKiK może uchylić powyższe decyzje, jeżeli 
zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy 
uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji warunków.  

Jeśli jednak koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe 
w inny sposób, Prezes UOKiK może na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy, w drodze decyzji, określając 
termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:  

- podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji,  

- zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy,  

- zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 
rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę z zastrzeżeniem, że 
decyzja taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

Z powodu niedopełnienia obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, 
karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym 
poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dokonał 
koncentracji bez uzyskania jego zgody (art. 106 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów).  

W oparciu o art. 106 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną 
w wysokości stanowiącej równowartość od 1 000 EUR do 50 000 000 EUR, jeżeli, choćby nieumyślnie, 
we wniosku, o którym mowa w art. 22 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub w zgłoszeniu 
zamiaru koncentracji, podał on nieprawdziwe dane, a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez 
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił 
informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również w drodze decyzji nałożyć na 
przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 500 EUR do 10 000 EUR za 
każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji (art. 107 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę 
pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku 
przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, 
w szczególności w przypadku, gdy osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji 
(art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).  

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej 
wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających 
kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy 
sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania 
koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy.  

W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału 
przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528–550 Kodeksu spółek 
handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. 

Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjecie 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. 

Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji mające wpływ na obrót akcjami wynikają także z regulacji 
zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorców (Dz. UE. L 24/1), zwanego dalej Rozporządzeniem dotyczącym 
Koncentracji).  

Rozporządzenie dotyczące Koncentracji zawiera uregulowania odnoszące się do tzw. Koncentracji o 
wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które 
przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.  

Rozporządzenie dotyczące Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej 
zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu 
do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:  

- zawarciu umowy,  

- ogłoszeniu publicznej oferty, lub  

- przejęciu większościowego udziału.  

Zawiadomienie Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji można 
Również dokonać, jeśli przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji 
o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej 
koncentracji.  

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:  

- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 
niż 5 000 000 000 EUR (pięć miliardów euro), 

- łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwu przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 000 000 (dwieście pięćdziesiąt milionów 
euro), chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż 

2
/3 

swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie 
członkowskim,  

- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 
niż 2 500 000 000 EUR (dwa miliardy pięćset milionów euro),  
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- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EUR (sto milionów euro),  

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

- łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwu przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 100 000 000 EUR (sto milionów euro), chyba że 
każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż 

2
/3 swoich łącznych 

obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim, 

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

Ograniczenia wynikające z Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu 

Obrót akcjami emitenta podlega zasadom i ograniczeniom zawartym w Regulaminie Alternatywnego 
Systemu Obrotu. 

Do obrotu na ASO, zgodnie z § 3 Regulaminu ASO mogą być wprowadzone instrumenty finansowe 
spełniające następujące wymogi: 

- został udostępniony do publicznej wiadomości odpowiedni publiczny dokument informacyjny, z 
zastrzeżeniem §3 ust. 2 Regulaminu ASO, 

- zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona, 
- w stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe lub 

likwidacyjne, 
- wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 zł; w przypadku wprowadzania do obrotu praw 

do akcji lub praw poboru akcji, wymóg ten stosuje się odpowiednio do akcji, które powstaną z 
przekształcenia tych praw do akcji oraz do akcji obejmowanych w wykonaniu tych praw poboru; 
powyższego wymogu nie stosuje się do akcji, praw do akcji lub praw poboru akcji emitenta, 
którego inne akcje lub prawa do akcji zostały wcześniej wprowadzone do alternatywnego systemu 
obrotu bez konieczności spełnienia tego wymogu, 

- w przypadku gdy emitent ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji lub praw do akcji do 
obrotu w alternatywnym systemie: 
o co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie znajduje się w posiadaniu co 

najmniej 10 akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczy głosów na 
walnym zgromadzeniu i nie jest podmiotem powiązanym z emitentem; wymóg ten stosuje 
się odpowiednio do praw do tych akcji, 

o kapitał własny emitenta wynosi co najmniej 500.000 zł; Organizator Alternatywnego 
Systemu może odstąpić od stosowania powyższego wymogu, o ile poziom środków 
finansowych pozyskanych przez emitenta w wyniku oferty akcji, które nie zostały jeszcze 
zarejestrowane, pozwala na uprawdopodobnienie spełnienia wymogu po dokonaniu 
rejestracji tych akcji przez właściwy sąd, 

o emitent przedstawi w dokumencie informacyjnym sprawozdanie finansowe lub 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, sporządzone i zbadane 
zgodnie z przepisami Załącznika Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

Z zastrzeżeniem §3 ust. 3 i 4 Regulaminu ASO, jeżeli zgodnie z przepisami prawa w związku z ofertą 
publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku 
regulowanym nie został udostępniony do publicznej wiadomości odpowiedni publiczny dokument 
informacyjny lub upłynął termin ważności takiego publicznego dokumentu informacyjnego, 
wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie wymaga: 

1) sporządzenia przez emitenta właściwego dokumentu informacyjnego, 
2) przedstawienia przez emitenta oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, że: 

a) dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 
1 do Regulaminu ASO, 

b) według jego najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mu 
przez emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i 
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zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby 
wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a 
także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi 
instrumentami. 

Dodatkowo, zgodnie z §3 ust. 1a Regulaminu ASO, w przypadku gdy: 
1) różnica pomiędzy cenami emisyjnymi akcji spółki ubiegającej się po raz pierwszy o wprowadzenie 

akcji lub praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu przekracza 50% niższej z tych cen, a 
pomiędzy dniami ustalenia tych cen nie minęło więcej niż 9 miesięcy, lub 

2) różnica pomiędzy średnim kursem akcji emitenta w alternatywnym systemie obrotu z ostatnich 3 
miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji a tą ceną przekracza 
50% tego kursu, a w przypadku notowania akcji emitenta, przed dniem ustalenia tej ceny, przez 
okres krótszy niż 3 miesiące – przekracza 50% średniego kursu tych akcji z całego tego okresu  

- akcje uprzywilejowane cenowo oraz prawa do tych akcji nie mogą zostać wprowadzone do 
alternatywnego systemu obrotu w ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały/decyzji o 
ustaleniu ceny emisyjnej tych akcji. W przypadku późniejszej zmiany ceny emisyjnej tych akcji 
termin ten liczony jest od daty podjęcia uchwały/decyzji zmieniającej tę cenę. 

Ograniczenie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy akcji oraz praw do tych akcji, w przypadku gdy w 
stosunku do tych akcji nie zostało wyłączone lub ograniczone prawo poboru. 
Organizator Alternatywnego Systemu może niestosować ograniczenia, o którym mowa powyżej, o ile 
uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników. 
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3.2. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o 
wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia 
wniosku o wprowadzenie 

Subskrypcja akcji serii C 

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:  
Subskrypcja miała charakter oferty prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej 
przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 8 marca 2016 roku. 
Zakończenie subskrypcji nastąpiło 29 marca 2016 roku. 
 

2. Data przydziału akcji:  
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z 
czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.  
 

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:  
Subskrypcja prywatna obejmowała 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych na okaziciela serii C 
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.  
 

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:  
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.  
 

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji:  
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 250.000 (dwieście pięćdziesiąt 
tysięcy) zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.  
 

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:  
Akcje serii C zostały objęte po cenie emisyjnej równej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja.  
 

6a. Opis sposobu pokrycia akcji:  
Akcje serii C zostały opłacone wkładem pieniężnym w postaci gotówki. 
 

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych 
transzach:  
Akcje serii C zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 21 osobom.  
 

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:  
Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 21 osobami. 
 

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o 
submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną 
jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za 
objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez 
subemitenta):  
Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.  
 

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem 
wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i 
przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia 
publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz 
z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu 
finansowym Emitenta:  
Koszty emisji akcji serii C wyniosły 65.922,00 złotych netto, w tym:  

 przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 65.922,00 złote netto obejmują: koszty sporządzenia 
publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, koszty aktów 
notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału 
zakładowego, opłatę za rejestrację w KRS, sporządzenie dokumentu informacyjnego, 

 wynagrodzenie subemitentów - 0 złotych, 

 promocja oferty - 0 złotych. 
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3.3. Informacja, czy emitent dokonując oferty niepublicznej akcji objętych wnioskiem, w związku z 
zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, spełnił wymogi, o których mowa w 
§15c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

Dokonując ofert niepublicznych akcji serii B i C, Emitent spełnił wymogi określone w §15c Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu. 

3.4. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych 

Organ lub osoba uprawniona do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych Emitenta jest Walne 
Zgromadzenie Emitenta, zgodnie z zapisami art. 431 K.s.h. oraz Zarząd w ramach kapitału docelowego 
zgodnie z §9 Statutu Spółki. 

Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych z przytoczeniem jej treści 

Emisja akcji serii B 

Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu Outdoorzy Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2014 roku (Rep. A numer 5615/2014). Dookreślenie 
wysokości kapitału zakładowego miało miejsce w dniu 30 września 2014 roku (Rep. A Nr 
9938/2014). Wartość nominalna akcji serii B wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy; 1,00 zł przed splitem), 
cena emisyjna ustalona została na poziomie 0,15 zł (piętnaście groszy; 1,50 zł przed splitem). 
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, zarejestrowane zostało w 
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 
08 grudnia 2014 roku. 

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego (§9 
Statutu Spółki), zostało ustanowione na mocy Uchwały nr 1 Wspólników Spółki Outdoorzy spółka 
cywilna Paweł Miśkiewicz i Łukasz Golonka z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przekształcenia 
Spółki w Spółkę Akcyjną (Rep. A nr 2653/2013). Zarejestrowanie upoważnienia nastąpiło w dniu 
30 kwietnia 2013 roku, tj. w dniu zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przekształcenia Outdoorzy spółka cywilna Paweł Miśkiewicz i Łukasz Golonka 
w Outdoorzy SA. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze kapitału zakładowego zostało 
dokonane dwukrotnie (emisja akcji serii B oraz akcji serii C). W dniu 03 czerwca 2014 roku Rada 
Nadzorcza uchwałą nr 01/06/2014 wyraziła zgodę na podwyższenie przez Zarząd kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz na pozbawienie w uchwale o podwyższeniu 
kapitału zakładowego prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.  

W dniu 25 kwietnia 2016 roku, Zarząd Outdoorzy SA podjął uchwałę w przedmiocie zamiany akcji 
imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B (po uprzednim wniosku akcjonariusza). W związku z 
powyższym w dniu 27 kwietnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło 
uchwałę nr 24, mocą której zmieniony został m.in. w tym zakresie Statut Spółki (Rep. A numer 
2183/2016). Rejestracja zmian w Statucie nastąpiła w dniu 22 czerwca 2016 roku. 

W dniu 27 kwietnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy Spółka Akcyjna podjęło 
uchwałę nr 21, mocą której dokonało podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki poprzez obniżenie 
wartości nominalnej akcji z 1,00 zł (jeden złoty) na 0,10 zł (dziesięć groszy) bez zmiany wysokości 
kapitału zakładowego Spółki (Rep. A numer 2183/2016). Rejestracja zmian w Statucie Spółki na 
podstawie powyższej uchwały nastąpiła w dniu 22 czerwca 2016 roku. 

W drodze subskrypcji prywatnej, akcje serii B zostały objęte przez 1 osobę prawną, tj. ABS 
Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej. Akcje serii B zostały opłacone gotówką. 

Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego wszystkie akcje serii B znajdują się w 
posiadaniu ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej. 

Akcje te stanowią 19,05% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniają do wykonywania z 
nich 19,05% głosów na walnym zgromadzeniu. 
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Treść Uchwały nr 01/06/2014 Rady Nadzorczej Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 03 
czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie przez Zarząd kapitału zakładowego w drodze 
kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

 

Treść Uchwały Zarządu Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 25 czerwca 2014 roku w 
sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki 
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Treść oświadczenia Zarządu Spółki Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30 września 2014 
roku w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 | S t r o n a  
 

Treść uchwały Zarządu Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 25 kwietnia 2016 roku w 
sprawie zamiany akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B 

 

Treść uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 
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Treść uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie podziału wszystkich akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki 
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Emisja akcji serii C 

Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Outdoorzy Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 08 marca 2016 roku, w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 7 ust. 
1 oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki (Rep. A numer 1016/2016). Wartość nominalna akcji serii C wynosi 
0,10 zł (dziesięć groszy; 1,00 zł przed splitem), cena emisyjna ustalona została na poziomie 0,25 zł 
(dwadzieścia pięć groszy; 2,50 zł przed splitem). Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze 
emisji akcji serii C, zarejestrowane zostało w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 18 maja 2016 roku. 

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego (§9 
Statutu Spółki), zostało ustanowione na mocy Uchwały nr 1 Wspólników Spółki Outdoorzy spółka 
cywilna Paweł Miśkiewicz i Łukasz Golonka z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie przekształcenia 
Spółki w Spółkę Akcyjną (Rep. A nr 2653/2013). Zarejestrowanie upoważnienia nastąpiło w dniu 
30 kwietnia 2013 roku, tj. w dniu zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przekształcenia Outdoorzy spółka cywilna Paweł Miśkiewicz i Łukasz Golonka 
w Outdoorzy SA. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze kapitału zakładowego zostało 
dokonane dwukrotnie (emisja akcji serii B oraz akcji serii C). W dniu 04 marca 2016 roku Rada 
Nadzorcza uchwałą nr 01/03/2016 wyraziła zgodę na podwyższenie przez Zarząd kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii C, oraz na pozbawienie w 
uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego prawa poboru akcji przez dotychczasowych 
akcjonariuszy. 

W dniu 27 kwietnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Outdoorzy Spółka Akcyjna podjęło 
uchwałę nr 21, mocą której dokonało podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki poprzez obniżenie 
wartości nominalnej akcji z 1,00 zł (jeden złoty) na 0,10 zł (dziesięć groszy) bez zmiany wysokości 
kapitału zakładowego Spółki (Rep. A numer 2183/2016). Rejestracja zmian w Statucie Spółki na 
podstawie powyższej uchwały nastąpiła w dniu 22 czerwca 2016 roku. 

W drodze subskrypcji prywatnej, akcje serii C zostały objęte przez 21 osób, w tym 14 osób 
fizycznych oraz 7 osób prawnych. 

Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego akcje serii C znajdują się w posiadaniu 21 osób, 
w tym 14 osób fizycznych oraz 7 osób prawnych. 

Akcje te stanowią 23,81% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniają do wykonywania z 
nich 23,81% głosów na walnym zgromadzeniu. 
 

Treść Uchwały nr 01/03/2016 Rady Nadzorczej Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 04 
marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie przez Zarząd kapitału zakładowego w drodze 
kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
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Treść uchwały nr 1 Zarządu Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 08 marca 2016 roku w 
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru i 
zmiany § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki 

 

 



 

52 | S t r o n a  
 

 

Treść uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie podziału wszystkich akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki 
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Podmiot prowadzący rejestr akcji Emitenta 

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji akcji serii B i C Emitenta będzie 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 
00-498 Warszawa. Od momentu rejestracji akcji serii B i C Emitenta w KDPW, akcje te nie będą miały 
formy dokumentu. Akcje Emitenta będą podlegały dematerializacji z chwilą ich rejestracji w KDPW na 
podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawartej 
przez Emitenta z KDPW. 

3.5. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady 
niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia 

Sposób opłacenia akcji serii B 

Akcje serii B w całości zostały pokryte wkładami pieniężnymi, w postaci opłacenia gotówką. 

Sposób opłacenia akcji serii C 

Akcje serii C w całości zostały pokryte wkładami pieniężnymi, w postaci opłacenia gotówką. 

3.6. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Akcje serii B i C są równe w prawach do dywidendy. 

Zgodnie z § 32 Statutu Spółki, zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności m. in. na 
dywidendę. 

Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie a ogłasza Zarząd. Walne Zgromadzenie może 
ustalić inny niż data odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dzień dywidendy, stosownie do 
postanowień Kodeksu spółek handlowych. 

Uczestnictwo w dywidendzie akcji serii B 

Zgodnie z ust. 4 uchwały Zarządu Spółki Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 25 
czerwca 2014 roku w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu 
Spółki, akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 
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rozpoczynający się dnia 01 listopada 2013 roku i kończący się dnia 31 października 2014 roku, jeżeli 
zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie. W przypadku zarejestrowania akcji po dniu 
dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku za rok obrotowy, w którym doszło do 
zarejestrowania akcji serii B. 

Uczestnictwo w dywidendzie akcji serii C 

Zgodnie z ust. 4 uchwały nr 1 Zarządu Spółki Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej z 
dnia 08 marca 2016 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w trybie kapitału 
docelowego, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, akcje serii C 
będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: 

- akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w 
dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, 
uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 
listopada roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te 
zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, 

- akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu 
przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie 
podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te 
zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od 
dnia 01 listopada tego roku obrotowego. 

Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2014/2015 

Zgodnie z uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Bielsku-Białej, z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie: podziału zysku za ostatni rok obrotowy 
(2014/2015), zysk netto za ostatni rok obrotowy, tj. kwotę w wysokości 61.020,52 zł (słownie: 
sześćdziesiąt jeden tysięcy i dwadzieścia złotych 52/100), przeznacza się w następujący sposób: 

 w wysokości 8%, tj. 4.881,64 zł (słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 
64/100) na kapitał zapasowy; 

 w wysokości 92%, tj. 56.138,88 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści osiem 
złotych 88/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

Ponadto, przeznacza się z powiększonego (zgodnie z ust. 1 wskazanej uchwały) kapitału zapasowego 
kwotę 67.848,84 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 84/100) 
na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynikiem czego w całości zostaje rozliczona strata z lat ubiegłych, a na 
kapitale zapasowym pozostaje kwota 4.684,80 zł (słownie: cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery 
złote 80/100). 

3.7. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

Opisane poniżej uprawnienia wynikają z przepisów Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o ofercie 
publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Statutu Spółki Emitenta. 

Uprawnienia wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych 

1. Uprawnienia o charakterze korporacyjnym  

Prawo do głosu 

Na podstawie art. 411 § 1 K.s.h. akcjonariusz uprawniony jest do jednego głosu z akcji na Walnym 
Zgromadzeniu. Prawo głosu występuje od dnia pełnego pokrycia akcji. Akcjonariusz może głosować 
odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411

3
). 

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu  

Na podstawie art. 406
1 

K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu. Prawo to przysługuje tylko podmiotom będącym akcjonariuszami spółki na 16 dni przed 
datą Walnego Zgromadzenia (data rejestracji uczestnika w Walnym Zgromadzeniu). 
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Prawo do zwołania oraz prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Na podstawie art. 399–401 K.s.h. akcjonariusz ma prawo do zwołania oraz żądania zwołania Walnego 
Zgromadzenia oraz do zgłaszania spraw i projektów uchwał w porządku obrad. 

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

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje 
akcjonariuszom posiadającym co najmniej 

1
/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego spółki (art. 

400 § 1 K.s.h.). We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod 
jego obrady.  

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom posiadającym co najmniej 
1
/20 (jedną dwudziestą) kapitału 

zakładowego spółki przysługuje prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w 
porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 1 K.s.h.). We wniosku o zwołanie 
Walnego Zgromadzenia należy zamieścić uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego 
punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 K.s.h.).  

Prawo do zgłaszania projektów uchwał 

Zgodnie z art. 401 § 4 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej, reprezentujący co 
najmniej 

1
/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia 

zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.  

Art. 401 § 5 4 K.s.h upoważnia natomiast każdego akcjonariusza, bez względu na liczbę posiadanych 
akcji do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw 
wprowadzonych do porządku obrad. 

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków 

Na podstawie art. 407 § 2 K.s.h. akcjonariusz ma prawo do żądania wydania odpisu wniosków w 
sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem. 

Prawo do zaskarżania uchwał 

W przypadku, gdy uchwała jest sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami, godzi w interes spółki 
lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, zgodnie z art. 422 K.s.h. prawo do wytoczenia powództwa 
o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje: 

a) Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,  

b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 
sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemych,  

c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu,  

d) akcjonariuszowi, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 
zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem 
obrad. 

W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania 
wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 
K.s.h.). 

Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o 
stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o 
stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w 
terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak, niż w terminie roku od dnia powzięcia 
uchwały (art. 425 K.s.h.).  
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Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami 

Zgodnie z art. 385 § 3 K.s.h. na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 
1
/5 (jedną piątą) 

wysokości kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe 
Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W tej sytuacji każdej akcji, z 
wyjątkiem akcji niemych, przysługuje 1 głos. 

Prawo do uzyskania informacji o spółce 

Zgodnie z art. 428–429 K.s.h. podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do 
udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione 
dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej 
informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć 
wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. 

Prawo do imiennego świadectwa depozytowego 

Zgodnie z art. 328 § 6 K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zdematerializowane, ma 
prawo do otrzymania imiennego świadectwa depozytowego w oparciu o przepisy Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 9 tej Ustawy, na żądanie posiadacza rachunku papierów 
wartościowych podmiot prowadzący ten rachunek wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego 
rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. Świadectwo potwierdza 
legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, 
które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów 
wartościowych. 

Świadectwo takie zawiera: 

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

wartościowych, 
7. informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o 

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

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

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

Prawo do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

Na podstawie art. 328 § 6 K.s.h. oraz art. 406
3
 § 2–4 K.s.h. 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 Zgromadzeniu. 

 Zaświadczenie to zawiera: 

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

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna 
zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. 

Prawo do wydania odpisów sprawozdań 

Na podstawie art. 395 § 4 K.s.h. akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów sprawozdania Zarządu 
z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz 
opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem. 

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy 

Na podstawie art. 407 § 1 K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej ma prawo przeglądać listę akcjonariuszy 
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za 
zwrotem jego sporządzenia bądź przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną.  

 Lista powinna zawierać: 

1. nazwiska i imiona albo nazwy firm uprawnionych, 
2. miejsce zamieszkania bądź siedzibę firmy, 
3. liczbę, rodzaj i numery akcji, 
4. liczbę przysługujących im głosów. 

Lista powinna być dostępna w lokalu Zarządu na 3 dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem. 

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności 

Zgodnie z art. 410 § 2 K.s.h. akcjonariusze posiadający 
1
/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego 

reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu mają prawo złożyć wniosek o sprawdzenie listy 
obecności na tym Walnym Zgromadzeniu przez wybraną komisję złożoną co najmniej z trzech osób, 
gdzie wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego członka komisji. 

Prawo do przeglądania księgi protokołów 

Na podstawie art. 421 § 3 K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej ma prawo do przeglądania księgi 
protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. Wypis z protokołu 
wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez 
akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów..  

W protokole należy:  

 stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał,  

 wymienić powzięte uchwały,  

 wskazać liczbę głosów oddanych na każdą uchwałę, 

 zamieścić zgłoszone sprzeciwy.  

Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody 
zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. 

Prawo do wniesienia pozwu 

Na podstawie art. 486 i 487 K.s.h. akcjonariusz lub inna osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w 

zyskach lub podziale majątku, ma prawo 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. W przypadku wytoczenia powództwa oraz w razie upadłości 
spółki, osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę Walnego 
Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o 
odszkodowanie. 
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Prawo do przeglądania dokumentów oraz udostępnienia odpisów dokumentów 

Akcjonariusz lub inne osoby, którym przysługują jakiekolwiek tytuły uczestnictwa w zyskach lub 
majątku spółki, mają prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia bezpłatnie w 
lokalu spółki odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 K.s.h. (w przypadku połączenia 
spółek), w art. 540 § 1 K.s.h. (w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 § 1 K.s.h. (w przypadku 
przekształcenia spółki). 

Prawo do przeglądania księgi akcyjnej 

Zgodnie z art. 341 § 1, 7–8 K.s.h. każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać księgę akcyjną i żądać 
odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Księga akcyjna może być prowadzona w formie zapisu 
elektronicznego.  

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

Prawo do informacji o dominacji lub zależności 

Zgodnie z art. 6 § 4 i 6 K.s.h. akcjonariusz może żądać, aby spółka handlowa, której jest 
akcjonariuszem, udzieliła informacji, czy pozostaje w stosunku dominacji lub zależności wobec 
określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta, albo czy taki sam 
stosunek dominacji lub zależności ustał. Podmiot ten ma również prawo do żądania ujawnienia liczby 
akcji lub głosów, albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako 
zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji 
oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. 

Prawo do umorzenia akcji 

Zgodnie z art. 359 § 1 K.s.h. w związku z §12 Statutu Spółki akcje Spółki mogą być umarzane. Akcje 
Spółki mogą być umarzane za zgodą lub na wniosek Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę 
za wynagrodzeniem, a za zgodą Akcjonariusza także bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne), albo 
bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego 
Zgromadzenia podjętej większością ¾ oddanych głosów oraz obniżenia kapitału zakładowego, chyba że 
prawo nie wymaga w danym przypadku obniżenia kapitału zakładowego. 

Umorzenie przymusowe następuje w przypadku: 

 działania Akcjonariusza na szkodę Spółki, co stwierdza Walne Zgromadzenie w uchwale 
podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia dotyczy; 

 ogłoszenia upadłości lub likwidacji Akcjonariusza, o czym Walne Zgromadzenie może 
zdecydować w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia 
dotyczy; 

Rada Nadzorcza może postanowić o przyznaniu Akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umorzeniu, 
świadectw użytkowych bez określania ich wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być 
imienne lub na okaziciela. Do zbywania imiennych świadectw użytkowych stosuje się odpowiednio 
przepisy o zbywaniu akcji imiennych. 

W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji Akcjonariusza nie jest wymagana uchwała Walnego 
Zgromadzenia, stosownie do art. 359 §6 kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za akcje 
umorzone ustala wówczas Rada Nadzorcza. 

Umarzenie przymusowe akcji nie ma zastosowania do Założycieli Spółki. 

 

 

 



 

59 | S t r o n a  
 

2. Uprawnienia o charakterze majątkowym  

Prawo do udziału w zyskach spółki 

Zgodnie z art. 347–348 K.s.h. każdy akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku w stosunku do liczby 
posiadanych przez niego akcji bądź – w przypadku, gdy akcje nie są opłacone w całości – w stosunku do 
dokonanych wpłat na akcje. Dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie na podstawie 
stosownej uchwały, a jeżeli uchwała takiego dnia nie określa – w dniu wyznaczonym przez Radę 
Nadzorczą. 

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

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru) 

Zgodnie z art. 433 K.s.h. akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do 
liczby posiadanych akcji. Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w 
całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 

4
/5 (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. 

Większość 
4
/5 (czterech piątych) głosów nie jest wymagana w przypadku, 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,  

- 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. 

Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w 
przypadku likwidacji Emitenta 

Na podstawie art. 474 K.s.h. po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki może nastąpić 
podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu, 
ale nie wcześniej niż po upływie roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu 
wierzycieli. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki 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. 

Prawo do zbywania akcji Emitenta 

Zgodnie z art. 337 § 1 K.s.h. akcje Emitenta są zbywalne. 

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach 

Według art. 340 § 3 K.s.h. w okresie gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub 
użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot 
uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji 
przysługuje akcjonariuszowi. 
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3. Uprawnienia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi i Statutu Spółki 

Prawo do zbadania zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej 
spraw 

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz ma prawo złożyć projekt uchwały 
dotyczącej zbadania przez biegłego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub 
prowadzeniem jej spraw. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek 
akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. Jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw 
szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu rejestrowego w 
terminie 14 dni od powzięcia uchwały.  

Prawo żądania przymusowego wykupu akcji 

Zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej 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, 
osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje prawo żądania od 
pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. 

Prawo żądania wykupu posiadanych akcji 

Zgodnie z art. 83 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariuszowi spółki publicznej przysługuje prawo 
żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub 
przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. 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 publicznej, o ile członkowie tego 
porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 90% 
ogólnej liczby głosów. 

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

Zgodnie z polityką Spółki odnośnie dywidendy, realizowanie wypłat odbywa się stosownie do wielkości 
wypracowanego zysku i jej możliwości. Zgłaszanie propozycji dotyczących możliwości wypłaty 
dywidendy jest podporządkowanie konieczności zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz 
kapitału niezbędnego do rozwoju działalności.  

Zgodnie z art. 347 K.s.h., akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu 
finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne 
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie 
są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Zgodnie z art. 348 
§ 1 K.s.h., 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. 

Na podstawie § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, Emitent jest zobowiązany w terminie nie późniejszym niż 10 dni przed dniem ustalenia 
prawa do dywidendy, poinformować KDPW o wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do 
dywidendy oraz terminie jej wypłaty, a także przesłać do KDPW odpisy uchwał właściwego organu w 
tych sprawach. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW okres między dniem 
ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi wynosić co najmniej 10 dni. Wypłata 
dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Zgodnie z § 112 
Szczegółowych Zasad Działania KDPW wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym 
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zdematerializowane akcje spółki publicznej następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do 
dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku 
pieniężnym lub rachunku bankowym. Krajowy Depozyt rozdziela środki otrzymane od emitenta na 
poszczególne rachunki pieniężne lub rachunki bankowe uczestników bezpośrednich KDPW, którzy 
następnie przekażą je na właściwe rachunki akcjonariuszy.  

Procedury związane z ustaleniem terminów wypłaty dywidendy, a także jej wypłaty będą 
przeprowadzane zgodnie z regulacjami KDPW (§ 106–114 Szczegółowe zasady działania Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych Załącznik do uchwały Zarządu KDPW S.A. Nr 179/09 z dnia 15 maja 
2009 r. z późn. zm.).  

Zgodnie z § 15 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Uchwała Nr 147/2007 Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm.) emitenci instrumentów 
finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie zobowiązani są informować 
niezwłocznie Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych z emitowaniem 
instrumentów finansowych, o których wprowadzenie do obrotu zamierzają się ubiegać, lub o planach 
związanych z wykonywaniem praw z instrumentów już notowanych, jak również o podjętych w tym 
zakresie decyzjach, oraz uzgadniać z Organizatorem Alternatywnego Systemu te decyzje w zakresie, w 
których mogą mieć wpływ na organizację i sposób dokonywania obrotu w alternatywnym systemie. 

Zapisy określające udział akcji Emitenta w dywidendzie oraz sposób podziału zysku za rok obrotowy 
2014/2015 zawarto w punkcie 3.6 dokumentu informacyjnego. 

3.9. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami 
finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych  

Zgodnie z art. 30b ust. 1 i 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów 
uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i z realizacji wynikających z nich praw, a 
także z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia 
udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, podatek dochodowy wynosi 19% 
uzyskanego dochodu.  

Dochodem, o którym mowa powyżej, jest:  

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

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 
wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 
ust. 1 pkt 38a,  

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

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

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

Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja 
wynikających z nich praw następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (art. 30b ust. 4 Ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych).  



 

62 | S t r o n a  
 

Opisane powyżej zasady opodatkowania stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku 
wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku 
zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych 
miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.  

Zgodnie z art. 30b ust. 6 po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu 
podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym 
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 
14 oraz dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 
mających osobowość prawną, oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość 
prawną, i obliczyć należny podatek dochodowy.  

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do 30 
kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom 
skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku 
podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w 
art. 30b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu dywidendy 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa 
się według następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jedn. 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zmianami): 

- Podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy.  

- Przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach 
określonych w art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 Ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych).  

- Podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych).  

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

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 4 lipca 2007 r. (znak DD3-
066-60/RM/07/MB7-1274) skierowanym do KDPW, potwierdzającym stanowisko wyrażone w piśmie z 
dnia 5 lutego 2002 r. (znak PB5/RB-033-34-189/02) oraz w piśmie z dnia 22 stycznia 2004 r. (znak 
PB5/RM-068-16-57/04) płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów 
wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 

Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

Dochodem ze sprzedaży akcji podlegającym opodatkowaniu jest nadwyżka sumy przychodów nad 
kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, przy czym przychodem jest kwota otrzymana 
ze sprzedaży akcji, natomiast kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na nabycie tych 
akcji. Dochód ze sprzedaży akcji jest opodatkowany na zasadach ogólnych i łączy się z dochodami z 
innych źródeł. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek 
wynosi 19% podstawy opodatkowania.  

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani 
bez wezwania składać deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) 
osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki 
miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku 
roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.  

Podatnicy mogą również deklarować dochód lub stratę w sposób uproszczony, na zasadach 
określonych w art. 25 ust. 5–6 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  
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Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 
albo niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 
udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika 
certyfikatem rezydencji. 

Opodatkowanie dochodów osób prawnych z tytułu dywidendy 

Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy od 
dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach, w tym także:  

- dochodu z umorzenia akcji,  
- dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji,  
- wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,  
- dochodu przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego,  
- dochodu stanowiącego równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby 

prawnej  

podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19% uzyskanego przychodu.  

Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  

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

- Uzyskującym dochody (przychody) jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej, 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. 

- Spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale 
emitenta.  

- Odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych jest spółka, o której mowa w pkt 2, albo położony poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.  

Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z tytułu 
udziału w zysku osoby prawnej posiada akcje w spółce wypłacającej te należności (nie mniej niż 10%) 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie, jeśli okres dwóch lat 
nieprzerwanego posiadania akcji upływa po dniu uzyskania tych dochodów, a także w przypadku, gdy 
okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. pkt 3 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 akcji (w wysokości 10% akcji w 
kapitale zakładowym) nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka uzyskująca dochody (przychody) 
będzie zobowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% przychodów w 
terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba prawna utraciła prawo do 
zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym osoba prawna po raz pierwszy 
skorzystała ze zwolnienia. 

Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółki, które dokonują 
wypłat należności z tytułu przychodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany 
podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej 
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest 
możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych 
uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie 
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kapitału zakładowego spółka pobiera podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się 
postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego. 

Spółka przekazuje kwotę podatku, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego 
właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników niemających siedziby lub zarządu na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – na rachunek Urzędu Skarbowego, którym kieruje Naczelnik 
Urzędu Skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani 
przesłać Urzędowi Skarbowemu deklarację o pobranym podatku, sporządzoną według ustalonego 
wzoru. 

Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych 

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

- osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 
ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), 

- osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 
3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).  

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

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

Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie 
stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu 
albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania 
miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat 
rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej.  

W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia 
podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania od 
podatnika certyfikatu rezydencji.  

Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia od podatku 
dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  

1. Wypłacającym dywidendę 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 Rzeczpospolitej Polskiej, 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:  
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- spółka, o której mowa w pkt 2, albo  
- zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.  

Zwolnienie to 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, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.  

Zwolnienie to ma również zastosowanie, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 
(akcji), w wysokości określonej w pkt 3 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, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka, o której 
mowa w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów 
(przychodów) określonych powyżej 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 spółka po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.  

Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, jeśli zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz 
inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce. 

Podatek od spadków i darowizn 

Prawa i obowiązki majątkowe akcjonariuszy spółki akcyjnej podlegają dziedziczeniu na zasadach 
ogólnych.  

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zmianami)  o 
podatku od spadków i darowizn nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny praw 
majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega 
opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:  

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

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

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

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalania się od 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.  
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Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego zawartą w art. 3 pkt 9 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi przez obrót zorganizowany rozumie się obrót papierami wartościowymi lub innymi 
instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku 
regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu. W świetle tej definicji obrót instrumentami 
finansowymi emitenta jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych.  

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

Odpowiedzialność płatnika podatku 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku 
obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi 
podatkowemu, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik 
odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli 
płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy odrębne 
przepisy stanowią inaczej albo podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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4. DANE O EMITENCIE 

4.1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres emitenta wraz z numerami 
telekomunikacyjnymi, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem 
według właściwej identyfikacji podatkowej 

Firma: Outdoorzy Spółka Akcyjna 
Nazwa skrócona: Outdoorzy SA 
Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska 
Adres siedziby: ul. Komorowicka 39-41 
Forma prawna: Spółka Akcyjna 
Numer telefonu:  +48 33 486 91 72 
Numer faksu:  +48 33 486 91 73 
Adres poczty elektronicznej: bok@outdoorzy.pl 
Adres strony internetowej: www.outdoorzy.pl 
Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 
Data rejestracji: 30 kwiecień 2013 rok 
Numer KRS: 0000460796  
REGON: 240863123, 
NIP: 5472086046 

4.2. Wskazanie czasu trwania emitenta 

Zgodnie z §5 Statutu Spółki, Emitent został utworzony na czas nieograniczony. 

4.3. Przepisy prawa, na których podstawie został utworzony emitent 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu 
Spółki i innych właściwych przepisów. 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551-574 kodeksu spółek handlowych, ze spółki 
OUTDOORZY S.C. Paweł Miśkiewicz i Łukasz Golonka z siedzibą w Bielsku-Białej o numerze REGON: 
240863123. 

Uchwałę o przekształceniu podjęli wspólnicy spółki cywilnej w dniu 27 marca 2013 roku. Przekształcenie 
w spółkę akcyjną zostało zarejestrowane dnia 30 kwietnia 2013 roku. 

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

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego 
Rejestru Sądowego, Emitent został zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000460796 w dniu 30 kwietnia 2013 roku.  

Profil prowadzonej działalność Emitenta nie wymaga uzyskania jakichkolwiek zaświadczeń i zezwoleń. 

4.5. Informacje, czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub 
zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji 
lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał 

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia licencji lub zgody. 

4.6. Krótki opis historii emitenta 

Data Zdarzenie 

01.04.2008 Początek działalności sklepu internetowego outdoorzy.pl 
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05.2008 Podpisanie umowy z PayU S.A. na obsługę płatności internetowych 

06.2008 Rozpoczęcie współpracy z Grupa Allegro Sp. z o.o. l w zakresie prezentacji oferty sklepu 
internetowego na strona porównywarki cenowej Ceneo.pl 

10.2010 Uruchomienie odświeżonej wersji sklepu 

03.2011 Zawarcie umowy z VF Polska Distribution Sp. z o.o. w ramach sprzedaży marki The 
North Face 
Zawarcie umowy z Timex Group Polska Sp z o.o. w ramach sprzedaży sportowych 
modeli zegarków marki Timex 

04.2011 Zawarcie umowy handlowej z Arc’teryx Equipment INC na sprzedaż kanadyjskiej marki 
Arc’teryx 

07.2012 Podpisanie umowy inwestycyjnej pomiędzy Robinson Europe S.A.oraz Panem Łukaszem 
Golonka i Panem Pawłem Miśkiewiczem, prowadzącymi działalność pod firmą 
Outdoorzy s.c. Paweł Miskiewicz i Łukasz Golonka, na podstawie której Robinson 
Europe SA po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę akcyjną nabędzie wszystkie akcje 
spółki akcyjnej 

03.2013 Podjęcie uchwały o przekształcenie  spółki cywilnej w spółkę akcyjną 

04.2013 Zarejestrowanie przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną 

05.2013 Zmiana właścicielska objęcie 100% akcji przez ROBINSON EUROPE SA 

10.2013 Podpisanie umowy handlowej z Ecco  EMEA Sales Se Spółka Europejska oddział w Polsce 
na handel butami sportowymi marki Ecco 

04.2014 Zawarcie umowy o współpracy z Amer Sports Poland Sp. z o.o. na sprzedaż zegarków 
sportowych marki Suunto oraz kolekcji sportowej marki Salomon. 
Rozpoczęcie współpracy z Amazon.de jako sprzedawca towarów turystycznych na rynki 
Europy Zachodniej 

06.2014 Rozpoczęcie współpracy z Grupą Allegro sp. z o.o. w ramach sprzedaży “Strefy marek” 

09.2014 Pozyskanie 300.000,00 zł w drodze emisji 200.000 akcji serii B i objęcie tych akcji przez 
ABS Investment SA 

05.2016 Pozyskanie 625.000,00 zł w drodze emisja 250.000 akcji Serii C i objęcie ich przez 
inwestorów zewnętrznych  
Zwiększenie powierzchni magazynowo - biurowej oraz zmiana adresu Spółki 

06.2016 Podpisanie umowy o współpracy z Randstad Polska Sp. z o.o. 

4.7. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia 

Na kapitał własny Emitenta składają się: 

- kapitał zakładowy, 
- kapitał zapasowy, 
- zysk (strata) netto. 

Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 31 lipca 2016 roku wynosił 1.371.517,34 zł (jeden milion 
trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych 34/100) i dzielił się w następujący 
sposób: 
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1. Kapitał podstawowy: 
1) 1.050.000,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), na który składało się: 

a. 6.000.000  (sześć milionów) akcji nieuprzywilejowanych imiennych serii A, o numerach od 
A0000001 do A6000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja., 

b. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B1 do 
B2000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, 

c. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach 
od C1 do C2500000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, 

2. Kapitał zapasowy: 
1) 301.272,30 zł (trzysta jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 30/100), 

3. Zysk (strata) netto: 
1) 20.245,04 zł (dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 04/100). 

Ad 1.  Kapitał podstawowy wykazywany jest według wartości nominalnej akcji, w wysokości zgodnej ze 
Statutem Spółki oraz wpisem w rejestrze sądowym, 

Ad 2. Kapitał zapasowy, tworzony jest z zysków z lat ubiegłych, w oparciu o art. 396 § 1 Ksh oraz z 
nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii powyżej ich wartości nominalnej, 

Ad 3.   Zysk/strata netto w wysokości 20.245,04 zł. 

Ponadto kapitał własny Emitenta mogą współtworzyć: 

- kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, 
- pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, 
- zysk (strata) z lat ubiegłych, 
- odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna). 

 
Tabela 3. Kapitał własny Emitenta (stan na dzień 31.07.2016 roku) 

lp. Wyszczególnienie Wartość w zł 

 Kapitał (Fundusz) własny 1 371 517,34 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 050 000,00 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 301 272,30 

 - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością 
nominalną udziałów (akcji) 

301 272,30 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 

 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 

 - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 

 - na udziały (akcje) własne 0,00 

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 

VI. Zysk (strata) netto 20 245,04 

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

Źródło: Emitent 

4.8. Oświadczenie emitenta stwierdzające, że jego zdaniem poziom kapitału obrotowego wystarcza na 
pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego, a jeśli 
tak nie jest, propozycja zapewnienia dodatkowego kapitału obrotowego 

W opinii Zarządu Spółki, zgodnie z jego najlepszą wiedzą, poziom kapitału obrotowego wystarczy na 
pokrycie potrzeb Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego. 

4.9. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego  

Kapitał zakładowy został opłacony w całości. 

Wszystkie akcje Emitenta serii A jako akcje założycielskie, zostały objęte przez akcjonariuszy - założycieli, 
zgodnie z parytetem wymiany udziałów spółki przekształcanej, ustalonym w planie przekształcenia.  

Akcje serii B w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym w postaci gotówki.  

Akcje serii C w całości zostały pokryte wkładami pieniężnymi w postaci gotówki. 
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4.10. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy 
uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości 
nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, 
ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz 
terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji 

Spółka nie emitowała obligacji, w tym obligacji zamiennych lub obligacji dających pierwszeństwo do 
objęcia akcji nowych emisji. Spółka nie emitowała warrantów subskrypcyjnych.  

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

Zgodnie z §9 Statutu Spółki, Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania 
Spółki do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, 
kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż ¾ kapitału zakładowego (kapitał docelowy), to jest o 
kwotę 450.000,00 PLN (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100). Zarząd może wykonać powyższe 
upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 

W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za 
wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również 
warranty subskrypcyjne. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w 
interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Na podwyższenie 
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru 
Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. 

Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego, Zarząd Spółki nie ma możliwości podwyższenia 
kapitału zakładowego w drodze kapitału docelowego. 

4.12. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty 
finansowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwoty depozytowe 

Instrumenty finansowe Emitenta, jak również wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe, nie są ani 
nie były dotychczas notowane na żadnych rynkach instrumentów finansowych.  

4.13. Podstawowe informacje na temat powiązań 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 

Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego Emitent nie jest podmiotem dominującym ani 
jednostką zależną w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o rachunkowości i 
Ustawy o ofercie publicznej. 

Do dnia 18 maja 2016 roku, tj. do dnia podwyższenia kapitału zakładowego przez Outdoorzy SA 
przeprowadzonego w ramach emisji akcji serii C, Emitent był jednostka zależną wobec Robinson Europe 
SA z siedzibą w Bielsku-Białej, a jego sprawozdania finansowe były konsolidowane ze sprawozdaniami 
finansowymi Robinson Europe SA. Wobec ustania w związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 
zakładowego stosunku zależności, sprawozdania finansowe Emitenta nie są już konsolidowane ze 
sprawozdaniami Robinson Europe SA. Ostatnim raportem finansowym zawierającym skonsolidowane 
dane finansowe, był raport kwartalny za II kwartał 2015/2016 roku obrotowego. 
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4.14. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych 

Powiązania pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 
nadzorczych emitenta 

Pan Michał Więzik, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, jest akcjonariuszem, 
posiadającym 0,24% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Powiązania pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 
nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta 

Pan Michał Więzik, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, jest jednocześnie Członkiem 
Rady Nadzorczej w spółce ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej, która z kolei posiada 35,24% 
udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta.  

Pan Paweł Busz, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, jest jednocześnie Członkiem 
Zarządu oraz akcjonariuszem posiadającym 20,04% udziału w kapitale i głosach na walnym 
zgromadzeniu w spółce Robinson Europe SA z siedzibą w Bielsku-Białej, która z kolei posiada 41,90% 
udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Dodatkowo Emitent do dnia 30 kwietnia 2016 roku wynajmował od Robinson Europe SA z siedzibą w 
Bielsku-Białej powierzchnie biurowo magazynowe. Od dnia 01 maja 2016 roku cała działalność została 
przeniesiona do obiektu wynajmowanego od podmiotu zewnętrznego. Robinson Europe SA jest 
również dostawcą sprzedawanych przez Emitenta akcesoriów turystycznych. Robinson Europe SA, na 
podstawie poręczenia weksla in blanco wystawionego przez Outdoorzy SA, zabezpiecza również spłatę 
kredytów zaciągniętych przez Emitenta (o których mowa w punkcie 4.22 dokumentu informacyjnego). 

Pan Paweł Miskiewicz, pełniący funkcję Członka Zarządu Emitenta, jest również akcjonariuszem 
posiadającym 6,22% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu w Robinson Europe SA. 

Pan Łukasz Golonka, pełniący funkcję Członka Zarządu Emitenta, jest również akcjonariuszem 
posiadającym 3,21% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu w Robinson Europe SA. 

Pan Michał Damek, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, jest jednocześnie Członkiem 
Rady Nadzorczej w spółce Robinson Europe SA z siedzibą w Bielsku-Białej, która z kolei posiada 41,90% 
udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta.  

Pan Marek Sobieski, będący akcjonariuszem Emitenta posiadającym 7,62% udziału w kapitale i głosach 
na walnym zgromadzeniu, jest jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej i akcjonariuszem 
posiadającym 14,02% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu w ABS Investment SA, oraz 
akcjonariuszem posiadającym 5,35% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu w Robinson 
Europe SA. 

Powiązania pomiędzy emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 
nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub 
osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) 

Beskidzkie Biuro Consultingowe SA z siedzibą w Bielsku-Białej, pełniące funkcję Autoryzowanego 
Doradcy dla Emitenta jest również akcjonariuszem, posiadającym 0,95% udziału w kapitale i głosach na 
walnym zgromadzeniu Emitenta.  

Pan Michał Damek, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, jest również akcjonariuszem 
spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe SA, posiadającym poniżej 5% udziału w głosach na walnym 
zgromadzeniu. 

Pan Przemysław Psikuta, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, jest Prokurentem w 
spółce Beskidzkie Biuro Consultingowe SA oraz akcjonariuszem tej spółki posiadającym poniżej 5% 
udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.  
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Pan Michał Więzik, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, jest również pracownikiem w 
spółce Beskidzkie Biuro Consultingowe SA oraz akcjonariuszem tej spółki posiadającym poniżej 5% 
udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. 

Znaczącym akcjonariuszem spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe SA posiadającym 49,90% udziału w 
kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu jest ABS investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej, 
posiadający 35,24% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Oprócz wskazanych powyżej nie występują inne istotne powiązania majątkowe, organizacyjne ani 
personalne pomiędzy Spółką i osobami wchodzącymi w skład organów Spółki oraz głównymi 
akcjonariuszami Spółki a Autoryzowanym Doradcą. 
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4.15. 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 

Zarys działalności 

Outdoorzy Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia w trybie art. 551-574 Kodeksu Spółek 
Handlowych, ze Spółki Cywilnej Outdoorzy Spółka Cywilna Paweł Miśkiewicz i Łukasz Golonka z dnia 27 
marca 2013 roku. 

Outdoorzy s.c. Paweł Miśkiewicz i Łukasz Golonka powstała w roku 2008. Ideą powstania 
przedsiębiorstwa było stworzenie sklepu internetowego, który skupi wokół siebie społeczność górską i 
jednocześnie zaproponuje jej profesjonalną obsługę w doborze sprzętu. Przez następnych kilka lat 
firma budowała swoją silną pozycję na rynku e-commerce jako profesjonalnego sklepu skierowanego 
do wszystkich entuzjastów sportu - gór, wspinania, outdooru czy podróży. Z roku na rok ilość 
produktów, ich zróżnicowanie oraz ilość działów zwiększała się, niezmienny pozostawał jednak 
profesjonalizm w relacji z klientami. W 2013 roku spółka cywilna została przekształcona w spółkę 
akcyjną. W tym samym roku nastąpiła również zmiana właścicielska poprzez sprzedaż wszystkich akcji 
przez założycieli, firmie Robinson Europe SA. Założyciele spółki Outdoorzy s.c. pozostali członkami 
zarządu Outdoorzy SA i są nimi do chwili obecnej. 

Spółka prowadzi działalność handlową obejmującą sprzedaż odzieży oraz sprzętu sportowo-
turystycznego wyłącznie w formie sklepu internetowego. Sklep internetowy outdoorzy.pl powstał w 
kwietniu 2008 roku i od tamtej pory odnotowuje dynamiczny rozwój zwiększając systematycznie 
obroty.  

Głównym celem sklepu jest umożliwienie miłośnikom turystyki i outdooru zakup sprzętu oraz odzieży 
uznanych marek w jednym miejscu w sieci internet. Sklep oferuje również klientom pomoc i 
doradztwo w kwestii doboru odpowiedniego produktu dopasowanego do ich potrzeb.  

Outdoorzy.pl to zdecydowanie wyspecjalizowany, techniczny sklep, którego oferta skierowana jest do 
określonej grupy osób. Osoby te traktują, lub chcą zaangażować się bardziej w sportowe hobby niż 
statystyczny mieszkaniec Polski. 

Spółka realizuje swoją działalność na podstawach prawnych i zasadach nie odbiegających od innych 
podmiotów działających w segmencie e-commerce. 

Potencjał firmy stanowi wykwalifikowana i doświadczona kadra oraz jej ciągły rozwój. Zarząd dokłada 
wszelkich starań, aby nadążać za nowymi technologiami na rynku e-commerce. Członkowie Zarządu 
oraz pracownicy uczestniczą w szkoleniach oraz systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. Ponadto 
firma nieustannie buduje swój wizerunek oraz wiarygodność jako solidnego partnera biznesowego dla 
swoich  kontrahentów.  

W 2014 roku Spółka pozyskała 300.000,00 zł z emisji akcji serii B, a w 2016 roku kolejne 625.000,00 zł z 
emisji akcji serii C, co przełożyło się na skokowy wzrost przychodów, który nieustannie jest 
odnotowywany w kolejnych kwartałach.  

Oferta 

Produkty oferowane przez Spółkę podzielone zostały na 11 kategorii sprzedażowych:  

 odzież męska, 

 odzież damska, 

 buty, 

 plecaki i torby, 

 turystyka, 

 wspinaczka,  

 akcesoria, 

 bieganie, 
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 księgarnia, 

 rowery,  

 sporty zimowe. 
 

Spółka w swojej ofercie posiada blisko 250 najlepszych i najpopularniejszych marek, wśród których 
można wymienić takie jak: AKU, ARCTICA, ASOLO, ATSKO, ARC'TERYX, BARRACUDA, BERKLEY, BLACK 
DIAMOND, CAMP, CHIRUCA, CLIMBING TECHNOLOGY, COLEMAN, COLUMBIA, CRAFT, DEUTER, 
DOLOMITE, ECCO, FJORD NANSEN, GARMONT, HI-TEC, ICEBREAKER, KARRIMOR, LEKI, LHOTSE, 
MAŁACHOWSKI, MAMMUT, MARMOT, MEINDL, MERRELL, MIKADO, MILO, MITCHELL, NEVERLAND, 
PAJAK, PATAGONIA, PETZL, POLAR, SALEWA, SALOMON, SCARPA, SUUNTO, THULE, TIMEX, UVEX, 
VICTORINOX, VIKING, ZAMBERLAN. 

Odbiorcy 

Odbiorców towarów oferowanych przez Emitenta można podzielić na dwie podstawowe grupy: 

- klienci indywidualni – najliczniejsza grupa klientów, historycznie odpowiedzialna za 
przeważającą większość przychodów ze sprzedaży oraz za rozwój Spółki, 

- odbiorcy instytucjonalni – grupa klientów nie będąca liczebnie znacząca, ale pod względem 
generowania przychodów jest grupą nieustannie wzrastająca, a w perspektywie może być 
znaczącą grupą klientów generujących dużą część przychodów ze sprzedaży. 

Statystycznie rzecz ujmując, klientem indywidualnym sklepu outdoorzy.pl jest osoba w przedziale 
wieku 18 – 50 lat, posiadająca wykształcenie średnie lub wyższe, zamieszkująca miejscowość powyżej 
50 tys. mieszkańców. 

Spółka oprócz sprzedaży detalicznej dla klientów indywidualnych, prowadzi działalność w ramach 
współpracy handlowej z partnerami będącymi podmiotami gospodarczymi. Największym z nich jest 
Amazon.de, z którym realizowana jest sprzedaż na zasadzie organizacji i realizacji hurtowych 
zamówień asortymentu turystycznego różnego typu pod określone okna czasowe dostaw. Współpraca 
ta ma charakter strategiczny, który w długiej perspektywie pomoże zbudować Spółce pozycję lidera na 
rynku sportów górskich oraz szeroko pojętej turystyki w Polsce, oraz pozwoli na zdobycie 
doświadczenia w kwestii działalności na rynkach zagranicznych. Średniomiesięczne obroty w 
pierwszych trzech kwartałach 2015/2016 roku obrotowego z Amazon.de oscylują na poziomie 59,28%. 
W całym roku obrotowym, historyczne średnioroczne obroty mieściły się w przedziale 40-60%. Należy 
zaznaczyć, iż w miesiącach październik - grudzień, zwiększa się sprzedaż detaliczna sklepu, co 
bezpośrednio przekłada się na zwiększenie się udziału sprzedaży detalicznej, a tym samym 
zmniejszenie obrotów realizowanych z Amazon.de. 

Oprócz współpracy z Amazon.de, odbiorcami Spółki są również pojedyncze podmioty gospodarcze, 
prowadzące działalność zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Zamówienia te nie są realizowane 
cyklicznie, za wyjątkiem jednego podmiotu, z którym realizowane są obroty na poziomie 5-10 tys. EUR 
miesięcznie. 

Dostawcy 

Dostawcami Spółki są w większości firmy, z którymi współpraca odbywa się od wielu lat. W znacznej 
większości Spółkę z tymi podmiotami łączą relacje partnerskie. Cześć z tych firm z kolei to duże 
korporacje, które zamawiane przez Spółkę towary wysyłają z zagranicznych magazynów położonych w 
krajach UE.  

Z uwagi na szeroką ofertę asortymentową, Spółka korzysta z oferty kilku podmiotów zajmujących się 
dostarczaniem produktów. Są to zarówno hurtownie, jak również bezpośrednio generalni 
dystrybutorzy krajowi. Współpraca z dostawcami odbywa się głównie na zasadzie umów 
dwustronnych, w szczególności z podmiotami, z którymi odbywa się wymiana towarowa o znaczącej 
wartości obrotów lub wolumenów. Z dostawcami mniejszymi, współpraca generalnie realizowana jest 
na zasadzie umów gentleman agreement.  

Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku, umowy główny nacisk kładą na konieczność składania 
zamówień sezonowych z rocznym wyprzedzeniem. Od wielkości tego typu zamówień zależy późniejszy 
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rabat na domówienia składane w trakcie sezonu. Umowy te kładą również nacisk na właściwą jakość 
prezentacji produktów dla klienta detalicznego.  

Wielkość zamówień sezonowych w znacznym stopniu limituje, co Spółka może oferować "z 
wirtualnych półek" a co musi posiadać na magazynie aby sprzedawać. Są to umowy ustne, które są 
konsekwencją finansowego zaangażowania w zamówienia sezonowe. Umowy takie mogą również 
limitować kanały sprzedaży na jakich Outdoorzy SA mogą się poruszać. 

Ze względu na specyfikę każdej z umów oraz różnorodność zapisów, trudno jest jednoznacznie określić 
warunki na jakich Emitent współpracuje ze swoimi kontrahentami. Pomimo, że część umów jest 
zawierana na piśmie, a cześć wyłącznie w formie niespisanej, to wszystkie kładą nacisk na sferę 
niesformalizowaną oraz utrzymywanie partnerskich relacji pomiędzy przedsiębiorstwami. 

Do największych dostawców Spółki należy zaliczyć (udział w obrotach z dostawcami w okresie listopad 
2015 r. –  październik 2016 r.): 

Nazwa Przedmiot Udział w obrotach z 
dostawcami 

Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe "AMC" A.Ciszewski & 
K.Śmiałek Spółka Jawna 

Sprzęt wspinaczkowy i akcesoria 
wspinaczkowe. 

40,57% 

SPORTIMI Maciej Czajkowski Akcesoria turystyczne 3,65% 

MICHAŁ PRĄDZYŃSKI BIKEMAN Sprzęt i akcesoria rowerowe  6,21% 

ARC'TERYX Equipment Inc Odzież i sprzęt outdoorowy 5,17% 

SPORTIMPEX P.P.H.U. Jacek 
Szafrański 

Akcesoria turystyczne 3,55% 

BAKOSPORT Sp. z o. o. Plecaki i akcesoria turystyczne 4,12% 

Martes Sport Sp. z.o.o. Odzież, obuwie, plecaki turystyczne, 
akcesoria turystyczne 

2,78% 

Robinson Europe SA Akcesoria turystyczne 1,93% 

PredMan s.c. Elżbieta Jankowska, 
Artur Jankowska 

Plecaki i akcesoria rowerowe oraz do 
biegania 

2,08% 

SZANTI Dariusz Staniszewski Akcesoria turystyczne 1,67% 

ECCO EMEA Sales SE Spółka 
Europejska oddział w Polsce 

Obuwie 1,31% 

OBER ALP AG-SPA Odzież i obuwie turystyczne 1,30% 

Partnerzy biznesowi 

W związku z rozwojem swojej działalności, Spółka współpracuje z wieloma podmiotami, będącymi 
zarówno dostawcami jak i instytucjami finansowymi. Do wybranych najważniejszych partnerów Spółki 
można zaliczyć m. in. popularne porównywarki cen jak: Ceneo.pl, Ceneria.pl, czy wydawców 
reklamowych jak Google, Facebook. 
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Strategia rozwoju Emitenta 

Celami strategicznymi Spółki jest zwiększenie zasięgu działalności oraz wizerunku marki, które mają 
umożliwić dotarcie do dużej liczby użytkowników, a tym samym budowanie grupy klientów 
powracających, którzy w sklepie dokonywać będą zakupów. Takie działanie zapewni Spółce w 
perspektywie długoterminowej akumulowanie zysku. Ciągłe zwiększanie liczby klientów oraz 
szczegółowa znajomość ich potrzeb i preferencji, pozwala Spółce zaoferować  spersonalizowaną ofertę 
produktów dostarczanych im przez sklep. Do ważnych celów marketingowych należy też wzmacnianie 
marki w świadomości klientów poprzez aktywne kampanie reklamowe w internecie i w przestrzeni 
publicznej.  

Działalność Spółki w zakresie marketingu, skupia się obecnie na generowaniu powtarzających się ofert 
dla klientów w zakresie handlu elektronicznego, których celem jest konwersja na sprzedaż lub w 
przypadku klientów niezdecydowanych, zdobycie zaufania w celu dokonania przez nich zakupów w 
późniejszym czasie. 

W Sprawozdaniu Zarządu za rok obrotowy 2014/2015 (zamieszczonym w punkcie 5.1 dokumentu 
informacyjnego), w punkcie V „Przewidywane kierunki rozwoju Spółki” dokumentu wskazano, iż 
Outdoorzy SA zamierzają kontynuować rozwój sklepu wędkarskiego profish24.pl. Zgodnie jednak z 
decyzją Zarządu Spółki podjętą po sporządzeniu Sprawozdania Zarządu, Outdoorzy SA nie będą 
rozwijać ani prowadzić sklepu wędkarskiego profish24.pl. Sklep ten zaprzestał swoją działalność. 

Polityka marketingowa 

Obecną politykę marketingową Spółki można ująć w 6 punktach:  

1. Budowanie zasięgu poprzez kampanie marketingowe AdWords oraz porównywarki cenowe 
jak np. Ceneo.pl, Ceneria.pl, 

2. Działania w social media poprzez kierowanie pozytywnego odbioru sklepu outdoorzy.pl oraz 
sprzedaży na takich portalach jak  Facebook oraz Instagram.  

3. Programy partnerskie umożliwiające budowanie licznego grona wydawców internetowych 
prezentujących produkty posiadane w ofercie przez sklep, a tym samym - kierowaniu klientów 
na stronę internetową sklepu outdoorzy.pl, przedstawiającą konkretny produkt w celu jego 
zakupu.  

4. Działania remarketingowe polegające na zachęcaniu do powrotu klientów nie zdecydowanych 
na zakup produktu w sklepie outdoorzy.pl.  

5. Działania promocyjne dla stałych klientów sklepu, polegające na bieżącym informowaniu o 
wszelkich promocjach, wyprzedażach oraz nowościach pojawiających się na sklepie wszelkimi 
dozwolonymi kanałami informacji tj. newsleeter, social media.  

6. Położenie nacisku na wszelkie możliwe metody spersonalizowanej komunikacji z klientem, 
dostarczając mu oferty produktowe w czasie, w jakim byłby skłonny je zamówić. 

Polityka inwestycyjna 

Polityka inwestycyjna skupia się głównie na 4 podstawowych filarach:  

1. Kapitale ludzkim: inwestowanie w rozwój pracowników i ich kompetencje, poprzez udział w 
szkoleniach branżowych oraz w konferencjach; poszukiwanie pracowników z pasją do 
outdooru i internetu, którzy chcieliby się związać na dłuższy okres ze Spółką. 

2. Marketingu: poszukiwanie metod marketingowych, które będą skuteczne oraz pozwolą być 
przed konkurencją; inwestowanie w nowe oraz sprawdzone narzędzia marketingowe, które 
pozwolą na realizację celu pozyskiwania nowych klientów oraz poznania ich preferencji 
zakupowych; podjęcie współpracy z partnerami, którzy posiadają kompetencje w branży w 
zakresie prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych.  

3. Technologii: podążanie za nowymi trendami w e-commerce oraz technologiach internetowych 
z zakresu urządzeń stacjonarnych oraz mobilnych; prowadzenie badań użyteczności 
wprowadzanych zmian pod kątem maksymalizacji konwersji oraz zwiększenia doznań 
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zakupowych klientów; opracowanie mechanizmów oraz technologii do prognozy oraz 
przewidywania trendów sprzedażowych. 

4. Ofercie: zwiększanie oferty oraz jej dostępności; poszerzanie asortymentu o towary które 
będą pozycjami szybko rotującymi – bestsellerami; wprowadzanie nowych pozycji na rynek, 
które mogą stać się produktami głównymi w sprzedaży. 

Struktura organizacyjna 

Struktura firmy jest wąska i bardzo elastyczna. Oparta jest na nadrzędnej zasadzie zamienności 
obowiązków. 

W obrębie Spółki wyróżnia się trzy działy, bezpośrednio podlegające Zarządowi: 

- dział obsługi klienta, 
- dział obsługi sklepu, 
- magazyn / logistyka. 

Cele emisyjne 

1. Zwiększenie zatowarowania magazynu, co pozwoli na realizację zamówień w opcji wysyłki w 
ciągu 24h. Zminimalizuje to tym samym procent zamówień odrzuconych lub niezrealizowanych 
z powodu długiego terminu oczekiwania przez klienta na dostawę towaru, a tym samym 
zmniejszy koszty logistyczne (94,99% środków z emisji; środki wykorzystane).  

2. Zmodernizowanie silnika sklepu, aktualizacja wyglądu sklepu na bardziej aktualny oraz 
optymalizacja filtrowania, wyszukiwania produktów przez klienta, aby był intuicyjny i bardziej 
przyjazny (1,24% środków z emisji; środki wykorzystane). 

3. Wprowadzenie responsywnej wersji sklepu, w celu umożliwienia korzystania z niego 
użytkownikom urządzeń mobilnych (1,84% środków z emisji; środki planowane do 
wykorzystania, na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego niewykorzystane). 

4. Budowanie zasięgu oraz bazy lojalnych klientów, którzy będą powracać (1,93% środków z 
emisji; środki wykorzystane). 

Struktura przychodów 

Strukturę przychodów Spółki należy rozpatrywać pod kątem sezonowości ich osiągania oraz w podziale 
na kategorie towarów, w ramach których organizowana jest sprzedaż. 

Biorąc pod uwagę sezonowość osiągania przychodów, struktura kształtuje się następująco: 

 I kwartał 2014/2015 roku - 20,23% / 1.105.595,22 zł,  

 II kwartał 2014/2015 roku - 30,04% / 1.642.058,82 zł, 
 III kwartał 2014/2015 roku - 25,25%/ 1.380.300,04 zł,  
 IV kwartał 2014/2015 roku - 24,48% / 1.338.121,75 zł. 
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Wykres 1 Struktura przychodów w podziale na kategorie w okresie pierwszych trzech kwartałów 2015/2016 
roku obrotowego 
Źródło: Spółka 

Otoczenie rynkowe Emitenta - konkurencja 

Spółka działa na silnie konkurencyjnym, a jednocześnie niszowym rynku sportów górskich oraz szeroko 
pojętej turystyki. Prowadzi sprzedaż zdywersyfikowanego portfela towarów, konkurując jednocześnie z 
wieloma serwisami internetowymi zajmującymi się podobną działalnością. W opinii Zarządu, sklep 
outdoorzy.pl pozycjonuje się w piątce czołowych sklepów internetowych o takim samym profilu. 
Głównymi konkurentami są: 8a.pl, polarsport.pl, skalnik.pl, sherpa.pl, e-horyzont.pl, sp.com.pl.  

Głównym atutem sklepu outdoorzy.pl jest oferta, zawierająca dużą ilość zróżnicowanego asortymentu 
trudno dostępnego w zakupie w pojedynczym sklepie. 

Rynek outdoorowy  

Mianem outdooru określa się sporty i inne formy rekreacji, które można podzielić na trzy zasadnicze 
grupy: turystykę górską, sporty zimowe, sporty wodne. Pojęcie outdooru najmocniej kojarzone jest 
jednak z pierwszą z tych grup, tj. turystyką górską.  

W oparciu o definicję samego outdooru, mianem rynku outdoorowego określa się zatem rynek 
odzieży, obuwia i wyposażenia, skupiony wokół osób, które spędzają czas w formie aktywnego 
wypoczynku. Odzież outdoorowa ma za zadanie chronić przed trudnymi warunkami pogodowymi i 
zapewniać komfort w czasie podróży czy uprawiania sportów. Odzież tego typu jest też często 
stosowana jako ubrania codzienne. 

Branża outdooru rozwija się w Polsce od około 2003 roku. Nie znaczy to oczywiście, że wcześniej rynek 
ten polskiemu konsumentowi był zupełnie nieznany. Przed wykrystalizowaniem się i przyjęciem w 
Polsce słowa „outdoor”, rynkiem tym określano ogólnie rynek turystyki i rekreacji. Można stwierdzić, iż 
outdoor, jest określeniem bardziej specjalistycznej części rynku turystyki i rekreacji, dotyczącej 
aktywnego spędzania czasu. 

Początkowo rynek outdoorowy skupiony był wokół niewielkiego segmentu osób uprawiających tzw. 
sporty ekstremalne, jak np. alpinizm czy wspinaczka wysokogórska. Obecnie, za sprawą 
popularyzowania się mody na odzieży outdoorową, produkty przeznaczone do sportów i wypraw 
outdoorowych przekształciły się w osobną kategorię odzieżową. 

Akcesoria 
turystyczne 

76,91% 

Odzież 
10,81% 

Torby i plecaki 
7,66% 

Obuwie 
4,62% 
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Rynek outdooru swój rozwój zawdzięcza przede wszystkim takim czynnikom jak: wzrost świadomości 
w społeczeństwie dotyczącej tzw. zdrowego trybu życia, wejścia do polski zagranicznych firm 
oferujących szeroki wybór odzieży oraz asortymentu do aktywnej turystyki, oraz wzrostowi zamożności 
społeczeństwa.  

Generalnie, rynek outdoorowy można podzielić na trzy główne segmenty: 

 turystyka wyczynowa – segment obejmujący zaawansowaną technologicznie odzież wysokiej 
jakości przeznaczoną dla osób zamożnych, biorących udział w wyprawach górskich, 
niebezpiecznych ekspedycjach czy uprawiających trekking,  

 turystyka wypoczynkowa - bardzo szeroki segment, obejmujący zaawansowaną 
technologicznie odzież dobrej jakości w niższej niż produkty zaawansowane cenie, 
przeznaczoną głównie dla ludzi potrzebujących ochrony w czasie spędzanym aktywnie poza 
domem oraz codziennym funkcjonowaniu,  

 segment codzienny – w ramach segmentu wyróżnia się produkty codziennego użytku o 
charakterze outdoorowym, przeznaczone głównie dla ludzi ceniących komfort, nie lubiących 
ubierać się oficjalnie (tj. głównie ludzie młodzi, lubiący luźny styl ubierania). 

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez European Outdoor Group (EOG), rynek outdoorowy wzrósł w 
2015 r. o 2,1 proc. pod względem wartości i 1,7 proc. pod względem wielkości sprzedaży. Zgodnie z 
Raportem o Stanie Handlu (raport sporządzany na podstawie danych przekazanych przez 111 marek z 
całej Europy oraz dane dotyczące sprzedaży hurtowej) szacuje się, iż w 2015 r. wartość hurtowa rynku 
wyniosła około 5,3 mld EUR, z kolei wartość sprzedaży detalicznej – 11,2 mld EUR. 

Analizując rynek outdooru w podziale na 7 głównych kategorii sprzedażowych (biorąc pod uwagę 
sprzedaż hurtową), rynek outdooru przedstawia się następująco: 

 odzież – 2,7 mld EUR, 

 obuwie – 1,5 mld EUR, 

 plecaki -  370 mln EUR, 

 namioty – 165 mln EUR, 

 przyrządy i akcesoria wspinaczkowe – 121 mln EUR, 

 śpiwory – 108 mln EUR, 

 pozostałe akcesoria – 370 mln EUR. 

Odnosząc te dane do roku 2014, należy zaznaczyć zarówno na wzrost ogólnej wartości rynku o 70 mln 
EUR, tj. z kwoty 5,26 mld EUR, jak również wzrosty w każdej z poszczególnych kategorii (największy 
wzrost odnotowany w kategorii odzieży – tj. o 100 mln EUR). 

Do największych rynków outdoorowych w Europie należą rynki Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. O 
ile rynki Niemiec i Francji w 2015 r. w stosunku do roku poprzedniego odnotowały wzrosty 
odpowiednio o 2,2% oraz o 2,5%, to rynek Wielkiej Brytanii wzrósł jedynie o 1,8 %. Wobec sytuacji 
ekonomicznej panującej w większości krajów europejskich, rynek outdoorowy zachowuje się stabilnie i 
pozostaje odporny na wahania koniunktury ogólnogospodarczej. 

Również w Polsce, ogólnie w roku 2015 sprzedaż na rynku outdoorowym była większa w stosunku do 
roku ubiegłego. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż w 2015 roku, każdy miesiąc odnotował sprzedaż  
większą w porównaniu do analogicznych miesięcy roku poprzedniego, a w 6 miesiącach sprzedaż 
zwiększyła się o ponad 5%. Z kolei w 2016 roku, sprzedaż w stosunku do porównywalnych miesięcy 
roku 2015 wzrastała w granicach od 4,7% (marzec) do 17,6% (sierpień). Należy odnotować, iż oprócz 
rekordowego wzrostu sprzedaży w sierpniu, tj. o 17,6%, również w lipcu i wrześniu wzrosty sprzedaży 
w stosunku do analogicznych miesięcy 2015 r. były bardzo duże, wynosząc odpowiednio 10,2% oraz 
10,0%. 

Analitycy rynku outdoorowego szacują, iż w kolejnych latach rynek ten na świecie będzie wzrastać 
średnio w tempie 5 - 7% rocznie. Największe wzrosty mają odnotowywać rynki outdoorowe krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej, które będą podążać za światowymi trendami, co przełoży się - 
przynajmniej w krótkim horyzoncie czasowym - na wyższe wzrosty sprzedaży na tych rynkach w 
porównaniu do krajów zachodnich. Czynnikami implikującymi zwiększenie ich wartości będą przede 
wszystkim wzrost zamożności społeczeństwa, zwiększenie liczby osób aktywnie spędzających wolny 
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czas, a także wzrost popularności tzw. zdrowego trybu życia i związane z tym zapotrzebowanie na 
markową odzież dobrej jakości.  

4.16. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za 
okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 
zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym 

Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego (10 listopada 2016 roku), stan rachunku 
inwestycyjnego Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej wynosi 86.793,80 zł, na co składają się akcje 5 
podmiotów, z czego 4 notowanych na rynku NewConnect oraz jednej notowanej na rynku głównym 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 

Inwestycje w instrumenty finansowe, w tym w szczególności w akcje spółek notowanych na rynku 
regulowanym lub alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA mają charakter 
działalności uzupełniającej wobec podstawowej działalności Spółki, jaką jest prowadzenie sklepu 
outdoorzy.pl. Zakres tej działalności będzie stopniowo zmniejszany, a środki pozyskane ze sprzedaży 
instrumentów finansowych przeznaczane będą na bieżącą działalność Spółki.  

W roku obrotowym 2014/2015, Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 13.787,00 zł, które 
przeznaczone zostały na następujące cele: 

- wykonanie projektu nowego sklepu internetowego, 
- zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, monitorów, 
- zakup regałów magazynowych, 
- zakup licencji oprogramowania. 

W trwającym roku obrotowym 2015/2016, do dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego Spółka 
poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 30.194,00 zł, które przeznaczone zostały na następujące 
cele: 

- zakup sprzętu i wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt komputerowy, 
- prace prowadzone nad uruchomieniem nowego sklepu internetowego, 
- uruchomienie nowego serwera sklepu internetowego, 
- inwestycje związane z uruchomieniem biura w nowej lokalizacji, 
- zakup nowych mebli biurowych, 
- montaż instalacji alarmowej, 
- zakupy regałów magazynowych, 
- udział w konferencjach branżowych, 
- zakupy licencji oprogramowania. 

Informacje o innych inwestycjach prowadzonych przez Spółkę, zawarte zostały w punkcie 4.15 
niniejszego dokumentu. 

4.17. Ogólny opis planowanych działań i inwestycji emitenta oraz planowany harmonogram ich realizacji po 
wprowadzeniu jego instrumentów do alternatywnego systemu obrotu – w przypadku emitenta, który 
nie osiąga regularnych przychodów z prowadzonej działalności operacyjnej 

Emitent osiąga regularne przychody z prowadzonej działalności operacyjnej. 

4.18. Informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub 
likwidacyjnym 

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne.  

Według najlepszej wiedzy, na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego nie istnieją okoliczności 
mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowań upadłościowych, układowych lub 
likwidacyjnych. 

4.19. Informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub 
egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności 
emitenta 

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne.  
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Według najlepszej wiedzy, na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego nie istnieją okoliczności 
mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowań ugodowych, arbitrażowych lub 
egzekucyjnych. 

4.20. 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 mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na 
sytuację finansową emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań 

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie przed organami rządowymi, postępowanie 
arbitrażowe, które mogłyby mieć istotny wpływ na jego sytuacje finansową.  

Wobec Spółki nie toczą się jakiekolwiek postępowania sądowe mające charakter sporu sądowego. 

4.21. 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 

Emitent nie ma zobowiązań z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 2 
ust. 1 Ustawy o obrocie. Do dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego Spółka nie emitowała innych 
instrumentów finansowych niż akcje, w szczególności nie emitowała żadnych instrumentów dłużnych. 

4.22. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności 
gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym. 

Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego, Emitent jest stroną trzech umów kredytów, których 
celem jest finansowanie działalności Spółki: 

 kredyt obrotowy w wysokości 170 tys. zł dostępny w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania 
umowy; termin zaciągnięcia zobowiązania kredytowego - 14 października 2016 r.; termin spłaty 
kredytu - 13 października 2017 r. z opcją przedłużenia go na kolejne 12-miesięczne okresy pod 
warunkiem spełnienia określonych w umowie warunków; oprocentowanie zmienne, ustalane na 
bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia powiększonej o marżę Banku (w dniu podpisania umowy 
oprocentowanie kredytu wynosi 6,65% w stosunku rocznym); kredyt zabezpieczony m.in. w 
postaci weksla własnego in blanco wystawionego przez Spółkę i poręczonego przez Robinson 
Europe SA oraz pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Spółki, 

 kredyt obrotowy w wysokości 75 tys. EUR dostępny w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania 
umowy; termin zaciągnięcia zobowiązania kredytowego - 14 października 2016 r.; termin spłaty 
kredytu - 13 października 2017 r. z opcją przedłużenia go na kolejne 12-miesięczne okresy pod 
warunkiem spełnienia określonych w umowie warunków; oprocentowanie zmienne, ustalane na 
bazie stawki EURIBOR 1M z każdego dnia powiększonej o marzę Banku (w dniu podpisania 
umowy oprocentowanie kredytu wynosi 4,50 p.p. w stosunku rocznym); kredyt zabezpieczony 
m.in. w postaci weksla własnego in blanco wystawionego przez Spółkę i poręczonego przez 
Robinson Europe SA oraz pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunkach 
bankowych Spółki, 

 kredyt zaliczka do 25 tys. EUR, forma odnawialnego limitu do maksymalnej wysokości 25 tys. 
EUR; umowa z dnia 3 marca 2016 r.; wykorzystanie do dnia 28 lutego 2017 r., oprocentowanie 
zmienne, ustalane na bazie stawki EURIBOR 1M, powiększonej o marżę banku (w dniu 
podpisania umowy oprocentowanie wynosiło 5,15 p.p.); kredyt zabezpieczony w postaci 
przelewu wierzytelności z tytułu faktur finansowanych zgodnie z umową kredytową, weksel 
własny in blanco wystawiony przez Outdoorzy SA, pełnomocnictwa do dysponowania środkami 
na rachunkach Spółki. 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w dokumencie informacyjnym nie 
wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki Emitenta.  
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4.23. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta i 
jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu 
danych finansowych, o których mowa w § 11 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO 

Po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w dokumencie informacyjnym oraz opisanych w 
poprzednich punktach, nie wystąpiły istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej 
Emitenta inne, niż opisane w poprzednich punktach dokumentu informacyjnego. 

4.24. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta 

Zarząd 

Zgodnie z § 15 Statutu, Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. Kadencja Zarządu trwa 
pięć lata. Członków Zarządu powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach Rada Nadzorcza. Na dzień 
sporządzenia dokumentu informacyjnego, skład Zarządu kształtuje się następująco: 
 
 
 
 

 

Łukasz Golonka – Członek Zarządu 

 imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
Łukasz Golonka, Członek Zarządu, kadencja 30.04.2013 r. – 30.04.2018 r. 

 opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
Wykształcenie: 
2001 – 2004  Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Automatyki, Elektroniki i 
Informatyki. Uzupełniające studia magisterskie ukończone z wynikiem  dobrym – studia 
wieczorowe. Obrana specjalizacja: bazy danych, sieci i systemy komputerowe;  
1998 – 2001  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej Wydział Informatyki i 
Zarządzania Studia inżynierskie ukończone z wynikiem  bardzo dobrym – studia dzienne. 
Obrana specjalizacja: systemy informatyczne. 
Doświadczenie zawodowe: 
2013– do teraz Outdoorzy SA  - Członek Zarządu/ manager e-commerce,   
2008 – 2013 Outdoorzy Łukasz Golonka, Paweł Miśkiewicz s.c. - Wspólnik w spółce oraz 
manager e-commerce, 
2008 – 2009 EasyCode sp. z o.o. - menedżer projektów/architekt aplikacji, 
2006 – 2008 YoYo sp. z o.o. - menedżer projektu/programista aplikacji internetowych, 
2003 – 2006 HOGA.PL S.A./WASKO S.A. Katowice/Gliwice.  praca na stanowisku architekta 
aplikacji w dziale informatyki, 
2003 – 2005 IBISAL-NET s.c. Bielsko-Biała.  Własna działalność gospodarcza w sektorze 
usług informatycznych, 
VIII 2003 – X 2003 Systemy Komputerowe Główka S.A. Bielsko-Biała.  Praca na stanowisku 
asystenta w dziale rozwoju, 
IV 2001 – VIII 2003 e-lan s.c. Bielsko-Biała.  Praca na stanowisku programisty, projektanta. 

 wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta: 
Pan Łukasz Golonka sporadycznie świadczy usługi związane z konsultingiem technologicznym. 

 wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem: 
Nie dotyczy. 

 informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 

Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja 

od do 

Łukasz Golonka Członek Zarządu 30.04.2013 30.04.2018 

Paweł Miśkiewicz Członek Zarządu 30.04.2013 30.04.2018 
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zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego: 
Nie dotyczy. 

 szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana 
osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 
Nie dotyczy. 

 informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej: 
Nie dotyczy. 

 informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
Nie dotyczy. 

 Paweł Miśkiewicz – Członek Zarządu 

 imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
Paweł Miśkiewicz, Członek Zarządu, kadencja 30.04.2013 r. – 30.04.2018 r. 

 opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
Wykształcenie: 
2002 – 2004 Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej. Wydział Zarządzania i 
Informatyki. Studia magisterskie uzupełniające (2-letnie) ukończone z wynikiem dobrym. 
Obrany kierunek: Zarządzanie i Marketing - Zarządzanie przedsiębiorstwem. 
1998 – 2001 Wyższa Szkoła Ekonomiczno Humanistyczna w Bielsku-Białej. Wydział 
Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Studia licencjackie ukończone z wynikiem dobrym. 
Obrana specjalizacja: Zarządzanie firmą i języki obce. 
Doświadczenie zawodowe: 
2013 - do teraz OUTDOORZY S.A.  - Członek zarządu oraz Dyrektor ds. Rozwoju: e-commerce   
2013 - do teraz ROBINSON EUROPE S.A. -  Manager ds. rozwoju - Sport. 
2008 - 2013  OUTDOORZY S.C.  - Wspólnik w spółce oraz manager e-commerce 
2005 - 2012  PROLL SPORT S.C. -  Wspólnik w spółce 
2001 - 2004 FAMED ŻYWIEC S.A. - Specjalista ds. Eksportu 

 wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta: 
Nie dotyczy. 

 wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem: 
Proll Sport Przemysław Olma, Paweł Miśkiewicz Spółka Jawna. 

 informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 
zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego: 
Nie dotyczy. 

 szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana 
osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 
Nie dotyczy. 

 informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej: 
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Nie dotyczy. 

 informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
Nie dotyczy. 

Rada Nadzorcza 

Zgodnie z § 20 Statutu, Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków. Kadencja Członków Rady 
Nadzorczej trwa pięć lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Na 
dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego, skład Rady Nadzorczej kształtuje się następująco: 
 

 

 

 

 
 
 
Michał Damek – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
Michał Damek, Przewodniczący Rady Nadzorczej, kadencja 27.04.2016 r. – 27.04.2021 r. 

 opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
Pan Michał Damek jest prawnikiem, aplikantem adwokackim, absolwentem Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczynał od 
organizacji pozarządowych nadzorując projekty w zakresie integracji środowiska prawniczego. 
Od kilku lat związany z rynkiem kapitałowym. Doradza spółkom publicznym w zakresie 
prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych oraz w bieżącej działalności. 
Członek Rad Nadzorczych ośmiu spółek z rynku NewConnect oraz jednej nienotowanej, w tym 
z funkcją przewodniczącego. Wielokrotnie przewodniczył Walnym Zgromadzeniom w spółkach 
publicznych. 

 wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta: 
Nie dotyczy. 

 wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem: 
W okresie ostatnich 3 lat Pan Michał Damek był członkiem organów zarządzających w spółce 
lex.edu.pl sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej oraz organów nadzorczych w spółkach:  

- BVT SA z siedzibą w Tarnowie (nadal), 
- Robinson Europe SA z siedzibą w Bielsku-Białej (nadal), 
- SferaNET SA z siedzibą w Bielsku-Białej (nadal),  
- Beskidzkie Biuro Consultingowe SA z siedzibą w Bielsku-Białej (do dnia 01 września 

2016 r.),  
- LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej (nadal), 
- InBook SA z siedzibą we Dąbrowie Górniczej (nadal),  
- Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej (nadal), 
- Property Lease Fund SA w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (nadal), 
- Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap SA (nadal), 
- Uboat-Line SA z siedzibą w Krakowie (rezygnacja), 
- X-System SA z siedzibą w Łodzi (nadal).  

Obecnie jest wspólnikiem w spółce lex.edu.pl sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej zajmującej 
się doradztwem prawnym. 

Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja 

od do 

Michał Damek Przewodniczący Rady Nadzorczej 27.04.2016 27.04.2021 

Michał Więzik Członek Rady Nadzorczej 27.04.2016 27.04.2021 

dr Przemysław Psikuta Członek Rady Nadzorczej 27.04.2016 27.04.2021 

Maria Domańska Członek Rady Nadzorczej 27.04.2016 27.04.2021 

Paweł Busz Członek Rady Nadzorczej 27.04.2016 27.04.2021 
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 informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 
zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego: 
Nie dotyczy. 

 szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana 
osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 
Uboat-Line SA z siedzibą w Krakowie. 

 informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej: 
Nie dotyczy. 

 informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
Nie dotyczy. 

Michał Więzik – Członek Rady Nadzorczej 

 imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
Michał Więzik, Członek Rady Nadzorczej, kadencja 27.04.2016 r. – 27.04.2021 r. 

 opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
Pan Michał Więzik jest absolwentem Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach oraz Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2010 roku związany jest z Beskidzkim Biurem 
Consultingowym SA, pracując w charakterze Analityka finansowego. W latach 2011 – 2012 
pracował również w Rubicon Partners Corporate Finance SA na stanowisku Dyrektora ds. 
rynku NewConnect. Pan Michał Więzik w latach 2010 – 2013 był również Członkiem Zarządu 
organizacji pozarządowej (stowarzyszenia). Pan Michał Więzik od 2012 roku prowadzi 
działalność gospodarczą świadczącą m.in. usługi w zakresie konsultingu. 

 wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta: 
Nie dotyczy. 

 wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem: 
Pan Michał Więzik w okresie co najmniej ostatnich trzech lat był Członkiem Rad Nadzorczych 
w spółkach: Agrotour SA, Beskidzkie Biuro Consultingowe SA, techVenture SA, ATA SA. 
Obecnie jest Członkiem Rad Nadzorczych ABS Investment SA, InBook SA, Outdoorzy SA oraz 
WZSAM SA. 

 informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 
zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego: 
Nie dotyczy. 

 szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana 
osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 
Nie dotyczy. 

 informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej: 
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Nie dotyczy. 

 informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
Nie dotyczy. 

dr Przemysław Psikuta – Członek Rady Nadzorczej 

 imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
dr Przemysła Psikuta, Członek Rady Nadzorczej, kadencja 27.04.2016 r. – 27.04.2021 r. 

 opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
Pan Przemysław Psikuta jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, który 
uzyskał w roku 2006 w Instytucie Finansów w Warszawie. Posiada 10 – letnie doświadczenie 
pracy w finansach na stanowisku Analityka finansowego, a także na rynku kapitałowym, 
posiadając przy tym tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Pan 
Przemysław Psikuta specjalizuje się również w wycenie przedsiębiorstw oraz znaków 
towarowych. Pan Przemysław Psikuta jest Przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego w 
spółce ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej. 

 wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta: 
Nie dotyczy. 

 wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem: 
Nie dotyczy. 

 informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 
zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego: 
Nie dotyczy. 

 szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana 
osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 
Nie dotyczy. 

 informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej: 
Nie dotyczy. 

 informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
Nie dotyczy. 

Maria Domańska – Członek Rady Nadzorczej 

 imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
Maria Domańska, Członek Rady Nadzorczej, kadencja 27.04.2016 r. – 27.04.2021 r. 

 opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
2009 - 2010 r. - Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej - Studia podyplomowa 
Rachunkowość i Podatki; 
1987 – 1992 r. - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych, 
specjalność: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych - mgr ekonomii (z 
wyróżnieniem). 
Pani Maria Domańska swoje doświadczenia zawodowe rozpoczęła w 1992 roku w ZSI POLAM-
Nakło jako Kierownik Działu Ekonomicznego, kolejny krok to praca w latach 1994-1998 w  
firmach leasingowych jako Dyrektor Finansowy. W latach 1999-2000 praca w INCO VERITAS 
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S.A. jako menager ds. sprzedaży na Słowacji. Przez kolejne 7 lat praca w Beskidzkim Biurze 
Consultingowym S.A. jako Dyrektor ds. Administracyjno-Finansowych z równoległym 
prowadzeniem działalności doradczo-szkoleniowej  firmy MDD, gdzie rozwijała swoje 
doświadczenie zawodowe współpracując z firmami produkcyjnymi i handlowymi, kształtując 
wiedzę w obszarze JAKOŚCI oraz metod Zarządzania Kadrami i Personelem. Dysponuje szeroką 
wiedzą dotyczącą prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, prawa pracy, podatkowego, 
gospodarczego oraz w zakresie funduszy strukturalnych i innych środków pomocowych dla 
Przedsiębiorstw. Prowadziła cykle wykładów z zakresu controllingu m.in. dla Wytwórni Wódek 
POLMOS z całego kraju. Pracując m.in. w zakładach produkcyjnych nabyła doświadczenie i 
wyspecjalizowała się w wykładach w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w odniesieniu 
do filaru WCM People Development (PD) i Zarządzania Finansami (CD). Obecnie, poza 
działalnością gospodarczą jest również Koordynator Działu Sprzedaży w firmie „ALTIS” Bielsko-
Biała. Od 01 lipca 2001 roku Pani Maria Domańska prowadzi własną działalności gospodarcza 
(doradztwo, szkolenia ISO, WCM, controlling). 

 wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta: 
Nie dotyczy. 

 wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem: 
Nie dotyczy. 

 informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 
zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego: 
Nie dotyczy. 

 szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana 
osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 
Nie dotyczy. 

 informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej: 
Nie dotyczy. 

 informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
Nie dotyczy. 

Paweł Busz – Członek Rady Nadzorczej 

 imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz 
termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: 
Paweł Busz, Członek Rady Nadzorczej, kadencja 27.04.2016 r. – 27.04.2021 r. 

 opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 
Pan Paweł Busz posiada wykształcenie pomaturalne techniczno-telekomunikacyjne. Posiada 
wieloletnie doświadczenie biznesowe. W 1985 roku rozpoczął prowadzenie własnego biznesu. 
Zdobyte doświadczenie zaowocowało założeniem w roku 1991 firmy "BIS" S.C., która była 
protoplastą Robinson Europe SA. Od roku 2001 wspólnik "BIS Busz, Pszczoła, Starko" Spółka 
Jawna. W roku 2006 r został członkiem zarządu Robinson Europe Sp. z o.o., a od 10 sierpnia 
2010 roku jest członkiem zarządu Robinson Europe SA. Dysponuje szeroką wiedzą z zakresu 
zarządzania kadrami, administracją, sprzedażą oraz zarządzaniem relacjami z klientami. 

 wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta 
ma istotne znaczenie dla emitenta: 
Nie dotyczy. 
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 wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem: 
Robinson Europe SA z siedzibą w Bielsku-Białej – Członek Zarządu do nadal.  
Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej – Członek Rady Nadzorczej do nadal. 

 informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 
zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego: 
Nie dotyczy. 

 szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana 
osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: 
Nie dotyczy. 

 informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej: 
Nie dotyczy. 

 informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: 
Nie dotyczy. 

4.25. Dane o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 
głosów na walnym zgromadzeniu 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień 

sporządzenia dokumentu informacyjnego. 

Akcjonariusz Seria 
akcji 

Liczba akcji Liczba głosów Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
liczbie 
głosów 

Robinson 
Europe SA 

A 4.400.000 
 

4.400.000 41,90% 41,90% 
 
 

ABS Investment 
SA 

A, B, C 3.700 000 
(1.600.000 akcji serii A 
2.000.000 akcji serii B 
100.000 akcji serii C) 

 

3.700.000 35,24% 35,24% 

Marek Sobieski C 800.000 800.000 7,62% 7,62% 
      

Pozostali  1.600.000 1.600.000 15,24% 15,24% 

Razem 10.500.000 10.500.000 100% 100% 
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Wykres 2 Struktura akcjonariuszy posiadających powyżej 5% w głosach na walnym zgromadzeniu 
Źródło: Spółka 

  

Robinson 
Europe SA 

41,90% 

ABS Investment 
SA 

35,24% 

Marek Sobieski 
7,62% 

Pozostali 
15,24% 
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5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

5.1. Sprawozdanie finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy, sporządzone zgodnie z przepisami 
obowiązującymi emitenta, a w przypadku emitenta z siedzibą poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
– sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali 
międzynarodowej, zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi 
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5.2. Raport okresowy za I kwartał 2015/2016 roku obrotowego 
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5.3. Raport okresowy za II kwartał 2015/2016 roku obrotowego 
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5.4. Raport okresowy za III kwartał 2015/2016 roku obrotowego  
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla emitenta 
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6.2. Ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta 

 
 
 

 
 
 
 
 

TEKST JEDNOLITY STATUTU 
 

 
 

SPÓŁKI 

 
 

OUTDOORZY  

SPÓŁKA AKCYJNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bielsko-Biała, 2016 rok 
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 
Spółka działa pod firmą: OUTDOORZY Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy 
OUTDOORZY S.A. 

 

§ 2. 
Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała. 

 

§ 3. 
1. Założycielami Spółki są: 

1) Pan Paweł Miśkiewicz, 
2) Pan Łukasz Golonka 

2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551-574 kodeksu spółek handlowych, ze 
spółki OUTDOORZY S.C. Paweł Miśkiewicz i Łukasz Golonka z siedzibą w Bielsku-Białej o numerze 
REGON: 240863123. 

  

§ 4. 
1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą. 
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą, jak również 

tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego i cywilnego. 
 

§ 5. 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
 

II. PRZEDMIOT  DZIAŁALNOŚCI  SPÓŁKI 
 

§ 6. 
Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest: 

1) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z; 
2) Produkcja sprzętu sportowego – 32.30.Z; 
3) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – 32.99.Z; 
4) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – 46.42.Z; 
5) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 

47.99.Z; 
6) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z; 
7) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z; 
8) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z; 
9) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 

62.09.Z; 
10) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 

63.11.Z; 
11) Działalność portali internetowych – 63.12.Z; 
12) Działalność związana z tłumaczeniami – 74.30.Z; 
13) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 

74.90.Z; 
14) Nauka języków obcych – 85.59.A; 
15) Działalność fizjoterapeutyczna – 86.90.A. 

 



 

169 | S t r o n a  
 

III. KAPITAŁ  SPÓŁKI 
 

§ 7. 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.050.000,00 zł. (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
2. W Spółce tworzy się również kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy. 
3. Spółka, na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, może tworzyć inne niż 

określone w ust. 2 kapitały i fundusze, decydując jednocześnie o sposobie ich zasilania i zasadach 
wydatkowania zgromadzonych na nich środków. 

 

§ 8. 
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.000.000 (sześć milionów) akcji imiennych serii A, o 

numerach od A0000001 do A6000000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda 
akcja, 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B1 do B2000000, o 
wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja oraz 2.500.000 (dwa miliony pięćset 
tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od C1 do C2500000, o wartości nominalnej 0,10 
PLN (dziesięć groszy) każda akcja. 

2. Wszystkie akcje serii A wymienione w ust. 1 obejmują osoby wymienione w §3 ust. 1 Statutu 
(Założyciele), w następujący sposób: 
a. Akcjonariusz, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 obejmuje 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii A 

o numerach od A000001 do A300000; 
b. Akcjonariusz, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 2 obejmuje 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii A 

o numerach od A300001 do A600000. 

 
§ 9. 

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania Spółki do 
podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, kapitału 
zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż ¾ kapitału zakładowego (kapitał docelowy), to jest o 
kwotę 450.000,00 PLN (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100). Zarząd może wykonać 
powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 

2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno 
za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne. 

3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne. 
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki 

pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. 
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i na pozbawienie 

Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. 
  

§ 10. 
1. Wszystkie akcje Spółki, w dniu podpisania Statutu, są akcjami imiennymi. Akcje imienne 

podlegają zamianie na akcje na okaziciela wyłącznie na wniosek Akcjonariusza i za zgodą 
wyrażoną przez Radę Nadzorczą. Akcje na okaziciela podlegają zamianie na akcje imienne 
wyłącznie na wniosek Akcjonariusza i za zgodą Rady Nadzorczej.  

2. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w terminie jednego 
miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji i wskazania osoby nabywcy. O zamiarze 
zbycia akcji Akcjonariusz zobowiązany jest poinformować Zarząd. 

3. W przypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2, Spółka, działająca przez Radę 
Nadzorczą, w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji ma 
obowiązek wskazać innego nabywcę. W przeciwnym razie zbywca może zbyć swoje akcje osobie 
wskazane w zawiadomieniu. 

4. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługuje prawo pierwszeństwa przy ich nabyciu. 
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§ 11. 
Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z prawem pierwszeństwa objęcia akcji 
wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 
  

§ 12. 
1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą lub na wniosek Akcjonariusza w drodze ich nabycia 

przez Spółkę za wynagrodzeniem, a za zgodą Akcjonariusza także bez wynagrodzenia (umorzenie 
dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji wymaga 
uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością ¾ oddanych głosów oraz obniżenia 
kapitału zakładowego, chyba że prawo nie wymaga w danym przypadku obniżenia kapitału 
zakładowego. 

2. Umorzenie przymusowe następuje w przypadku: 
1) Działania Akcjonariusza na szkodę Spółki, co stwierdza Walne Zgromadzenie w uchwale 

podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia dotyczy; 
2) Ogłoszenia upadłości lub likwidacji Akcjonariusza, o czym Walne Zgromadzenie może 

zdecydować w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia 
dotyczy; 

3. Rada Nadzorcza może postanowić o przyznaniu Akcjonariuszowi, którego akcje podlegają 
umorzeniu, świadectw użytkowych bez określania ich wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe 
mogą być imienne lub na okaziciela. Do zbywania imiennych świadectw użytkowych stosuje się 
odpowiednio przepisy o zbywaniu akcji imiennych. 

4. W sprawach opisanych w ust. 2 pkt 2, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia, 
stosownie do art. 359 §6 kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za akcje umorzone ustala 
wówczas Rada Nadzorcza. 

5. Umarzenie przymusowe akcji nie ma zastosowania do Założycieli Spółki. 
 

§ 13. 
1. Zastawienie akcji imiennych i ustanowienie na nich użytkowania wymaga zgody Spółki. Zgodę 

wyraża Rada Nadzorcza. 
2. Zastawnik i użytkownik akcji mogą wykonywać prawo głosu z akcji wyłącznie za zgodą Rady 

Nadzorczej, która w każdej chwili może zostać odwołana bez podania przyczyny. 
 

IV. ORGANY  SPÓŁKI 
 

§ 14. 
Organami Spółki są: 

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

 

ZARZĄD 
 

§ 15. 
1. Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. 
2. Członków Zarządu powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach Rada Nadzorcza. 

 
§ 16. 

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień 
zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych władz Spółki. 
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2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego 
Członkom określa szczegółowo Regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez 
Radę Nadzorczą. 

3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą bezwzględną większością głosów. W razie 
równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 

§ 17. 
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest każdy z Członków Zarządu 
działający samodzielnie. 

 

§ 18. 
1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu, ustala ich wynagrodzenie 

i reprezentuje Spółkę wobec Członków Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze 
uchwały, jednego lub więcej ze swych Członków do dokonania takich czynności prawnych. 

2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników 
Spółki wykonuje każdy z Członków Zarządu lub inna wskazana przez Zarząd osoba. 

 

§ 19. 
Zarząd upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, 
jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, w trybie i na zasadach określonych w art. 349 
kodeksu spółek handlowych. 
 

RADA  NADZORCZA 
 

§ 20. 
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. 
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 
3. W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, 

Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami 
prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia 
po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która 
uzyskała najwięcej głosów Członków Rady. Głosowanie jest tajne. 
 

§ 21. 
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący 
ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej 
oraz przewodniczy jej obradom, bez prawa głosu – chyba że został ponownie do Rady wybrany – do 
chwili wyboru nowego Przewodniczącego. Posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej zwołuje Prezes 
Zarządu, w terminie tygodnia od dnia zarejestrowania Spółki, na dzień przypadający nie później, niż 
na miesiąc od zarejestrowania Spółki. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jak też inne osoby 
pełniące pozostałe funkcje w tym organie wybiera Rada Nadzorcza spośród swego grona. 
 

§ 22. 
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym. 
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek 

Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od 
dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem miesiąca od dnia 
złożenia wniosku. 
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§ 23. 
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków 

doręczone co najmniej na trzy dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Zaproszenie wysłane 
może być na piśmie lub za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość. 

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej 
wyrażą zgodę na taki tryb podejmowania uchwał. 

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli na 
posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali 
zaproszeni. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

4. W przypadku glosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, 
jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali pisemnie powiadomieni o treści projektu 
uchwały. W razie równości głosów decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej. 

5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin określający jej szczegółowy tryb działania. Regulamin 
zatwierdza Walne Zgromadzenie. 

6. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 
 

§ 24. 
W przypadku zawieszenia lub odwołania Członka lub Członków Zarządu, Rada może delegować 
jednego lub kilku swoich Członków do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu. 
 

§ 25. 
1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. 
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, oraz spraw wskazanych w innych postanowieniach Statutu 

lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 
1) Ocena rocznego sprawozdania finansowego, oraz rocznego sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki; 
2) Wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki; 
3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których 

mowa w pkt 1; 
4) Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Członków Zarządu; 
5) Ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu; 
6) Delegowanie czasowe Członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie 

zawieszenia lub odwołania całego lub części Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie 
może działać, w tym także w przypadku złożenia rezygnacji przez Członka lub Członków 
Zarządu; 

7) Wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności prawnej jednorazowo przewyższającej 
wartość kapitału zakładowego; 

8) Wyrażanie zgody na ustanowienie na majątku Spółki ograniczonych praw rzeczowych; 
9) Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego, a także 

udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego. 
3. W zakresie kompetencji przyznanych Radzie nie są potrzebne uchwały Walnego Zgromadzenia. 
4. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub 

wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego 
Zgromadzenia. 

5. Członkowie Zarządu obowiązani są wziąć udział w posiedzeniach Rady i składać stosowne 
wyjaśnienia, ilekroć Rada lub jej Przewodniczący podejmie taką decyzję. 
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WALNE  ZGROMADZENIE 
 

§ 26. 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie najpóźniej sześciu miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje również Rada 
Nadzorcza, o ile Zarząd nie zrobi tego w przewidzianym prawem terminie. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek 
Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczącego, a także na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. 

3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia 
wniosku, o którym mowa w ust. 2. 

4. Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, jak również 
wtedy, gdy pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, przez Akcjonariusza lub 
Akcjonariuszy reprezentujących jedną dwudziestą akcji w kapitale zakładowym lub 
dysponujących taką liczbą głosów w Spółce, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3. 

 

§ 27. 
1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza. 
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze (Akcjonariusz) reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego w Spółce, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia. 

3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 
będzie traktowane jako wniosek o zwołanie następnego Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. 

 

§ 28. 
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie, Katowicach lub w siedzibie Spółki. 
  

§ 29. 
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, o ile 
niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. 
 

§ 30. 
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej  lub osoba przez niego wskazana, 

po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego 
Zgromadzenia. 

2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin lub korzysta z regulaminu poprzedniego Walnego 
Zgromadzenia. 

3. W razie gdyby Przewodniczący Rady Nadzorczej z jakichkolwiek powodów nie mógł otworzyć 
Walnego Zgromadzenia i nie wskazał zastępcy, zastępuje go inny Członek Rady Nadzorczej lub 
Zarządu. 

 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 
 

§ 31. 
Rok podatkowy (obrotowy) Spółki rozpoczyna się 1 listopada każdego roku kalendarzowego i kończy 
31 października następnego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 
października 2013r. 
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§ 32. 
1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 

1) Kapitał zapasowy, 
2) Kapitał rezerwowy, 
3) Dywidendę, 
4) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

2.  Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd. 
3. Walne Zgromadzenie może ustalić inny niż data odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia dzień 

dywidendy, stosownie do postanowień kodeksu spółek handlowych. 
 

 

 

 

 

 

  



 

175 | S t r o n a  
 

6.3. Definicje i objaśnienia skrótów 

Akcje serii A 6.000.000 akcji zwykłych imiennych akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 

Akcje serii B 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 

Akcje serii C 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 

Akcjonariusz Uprawniony z Akcji Spółki 

ASO Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie, 
organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA 

Dokument 
Informacyjny 

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i 
finansowej Emitenta oraz o instrumentach finansowych, związany z akcjami serii B i 
C w związku z zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na 
rynku NewConnect prowadzonym przez GPW 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polski 

Emitent Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej 

EUR, EURO, Euro Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

Giełda, GPW, GPW 
S.A. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KDPW, KDPW S.A., 
Depozyt 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks Cywilny, K.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z 
późn. zmianami) 

Kodeks spółek 
handlowych, K.s.h. 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 
94, poz. 1037 ze zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MAR, Rozporządzenie 
MAR, Rozporządzenie 
w sprawie nadużyć na 
rynku 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na 
rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i 
dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

NBP Narodowy Bank Polski 

Ordynacja 
podatkowa 

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

Organizator ASO, 
Organizator 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 202 r. Nr 141, poz. 1178 z 
późn. zmianami) 

Rada Nadzorcza, 
RN 

Rada Nadzorcza Spółki Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej 

Regulamin ASO, 
Regulamin 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z 
późn. zm.) 

Spółka Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD Dolar amerykański, waluta obowiązująca na terytorium Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity tekst Dz. 
U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) 

Ustawa o obrocie 
instrumentami 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384) 
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finansowymi 

Ustawa o ochronie 
konkurencji i 
konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2007 r. Nr 50, poz. 331) 

Ustawa o ochronie 
niektórych praw 
konsumentów 

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 
2000 r. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) 

Ustawa o ofercie 
publicznej 

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. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późń. zm.) 

Ustawa o opłacie 
skarbowej 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późń. zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od 
osób fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od 
osób prawnych 

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

Ustawa o podatku 
od czynności 
cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) 

Ustawa o podatku 
od spadków i 
darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. 
U. 2009 r. Nr 93 poz. 768 z późń. zm.) 

Ustawa o 
rachunkowości, 
UoR 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późń. zm.) 

Ustawa o 
swobodzie 
działalności 
gospodarczej 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: 
Dz. U. 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późń. zm.) 

WZ, Walne 
Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Spółki Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej 

Zarząd, Zarząd 
Spółki, 
Zarząd Emitenta 

Zarząd Spółki Outdoorzy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 

Złoty, zł, PLN Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od 
dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego 
(Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386 z późń. zm.) 

 

 


