
 
 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku 

NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. 

 

 

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 

instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla 

spółek, w których inwestowanie moŜe być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. 

 

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi 

dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). 

 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe 

notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone 

właściwą analizą, a takŜe, jeŜeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 

 

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Warto-

ściowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycz-

nym lub przepisami prawa. 

 

 

 
 

AUTORYZOWANY DORADCA 

 

 

 

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2011 roku 
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Wstęp 

 

Dokument informacyjny 

 

Emitent 

 

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie 

ul. Rafaela 14 

03-604 Warszawa 

tel.: + 48 22 678 89 85 

faks.: + 48 22 679 45 26 

internet: www.danks.pl 

e-mail: danks@danks.com.pl 

 

Autoryzowany Doradca 

 

EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. z siedzibą w Warszawie 

ul. Pankiewicza 3 

00-696 Warszawa 

tel.: + 48 22 828 53 00 

faks: + 48 22 828 53 01 

internet: www.ebcsolicitors.pl 

e-mail: ebcsolicitors@ebcsolicitors.pl 

 

Informacje na temat instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu 

 

Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu wprowa-

dzane są: 

• 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŜda, 

• 577.057 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŜda, 

• 577.057 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem) praw do akcji na okaziciela serii B o 

wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŜda. 

 

Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu wprowa-

dzane są akcje reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego Emitenta. 
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Struktura kapitału zakładowego Emitenta, z uwzględnieniem niezarejestrowanych na dzień sporządzania niniej-

szego dokumentu informacyjnego Akcji Serii B, przedstawia się następująco: 

 

Lp. Seria akcji Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale za-

kładowym (w proc.) 

Udział w głosach (w 

proc.) 

1.  A 4.000.000 87,39 87,39 

2.  B 577.057 12,61 12,61 

Razem 4.577.057 100 100 
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1. Czynniki ryzyka 

 

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów 

finansowych objętych dokumentem informacyjnym, a w szczególności czynników związanych z sytuacją go-

spodarczą, majątkową i finansową Emitenta. PoniŜszy spis nie ma charakteru zamkniętego, obejmując najwaŜ-

niejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta naleŜy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwe-

stycyjnej. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopo-

dobieństwo oraz złoŜoność działalności gospodarczej Emitenta nie zostały w niniejszym dokumencie opisane, 

mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem załoŜonych 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 koniunkturą gospodarczą w Polsce 

 

Sytuacja gospodarcza w Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Ewentualne 

obniŜenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników 

o analogicznym charakterze moŜe w istotny sposób wpłynąć na sytuację Emitenta. W przypadku pogorszenia 

się koniunktury gospodarczej w Polsce ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak równieŜ zewnętrzne, 

moŜe nastąpić więc pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Za-

rząd Emitenta na bieŜąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostoso-

wując strategię Emitenta do występujących zmian. NaleŜy równieŜ zauwaŜyć, iŜ Emitent posiada bogate do-

świadczenie w przygotowywaniu programów naprawczych dla przedsiębiorców zamierzających wszcząć postę-

powanie naprawcze w oparciu o przepisy prawa upadłościowo i naprawczego. Oznacza to, Ŝe nawet w przy-

padku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w Polsce Emitent moŜe znaleźć dodatkowych klientów 

na oferowane przez siebie usługi. 

 

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku usług księgowych i rynku doradztwa finansowego 

 

W przypadku Emitenta w ostatnim okresie zauwaŜalny był wzrost ilości oraz wartości zleceń na prowadzenie 

rachunkowości dla przedsiębiorców, co jest przejawem poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej, a takŜe wzrostu 

koniunktury na rynku usług księgowych i rynku doradztwa finansowego. W ocenie Emitenta najbliŜsze okresy 

będą czasem dalszej poprawy koniunktury na rynku usług księgowych i rynku doradztwa finansowego, 

co w konsekwencji powinno wpłynąć na polepszenie się sytuacji finansowej Emitenta. W dłuŜszej perspektywie 

nie moŜna jednak wykluczyć pogorszenia się koniunktury na rynku usług księgowych i rynku doradztwa finan-

sowego, co moŜe negatywnie wpłynąć na wyniki i sytuację finansową Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka 

Zarząd Emitenta na bieŜąco monitoruje koniunkturę na rynku usług doradztwa finansowego z odpowiednim 

wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian. 
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Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce 

 

Na realizację załoŜonych przez Emitenta celów strategicznych wpływ mają między innymi czynniki makroeko-

nomiczne, które są niezaleŜne od działań Emitenta. Do czynników tych zaliczyć moŜna: politykę rządu; decyzje 

podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki PienięŜnej, wpływające na podaŜ pieniądza, 

wysokości stóp procentowych i kursów walutowych; podatki; wysokość PKB; poziom inflacji; wielkość deficytu 

budŜetowego i zadłuŜenia zagranicznego; stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności itd. Niekorzystne 

zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób niekorzystnie wpłynąć na działalność i wy-

niki ekonomiczne osiągane przez Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieŜąco moni-

toruje zmiany w opisanym wyŜej obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta 

do występujących zmian. 

 

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji 

 

Biorąc pod uwagę, Ŝe specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia zmienność, 

a takŜe często niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta 

mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego 

oraz związanego z rynkami finansowymi. Skutkiem wyŜej wymienionych, niekorzystnych zmian moŜe być 

ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Emitenta, a tym samym spadek warto-

ści aktywów Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieŜąco monitoruje zmiany klu-

czowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostoso-

wywać strategię Emitenta do występujących zmian. 

 

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 

 

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów i nie-

spójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, 

wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodo-

wać niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta decyzji bizne-

sowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektyw-

nych obciąŜeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Zarząd Emi-

tenta na bieŜąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów podatkowych i sposo-

bu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występu-

jących zmian. 

 

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń 

 

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne 

działanie sił przyrody, moŜe dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co moŜe negatywnie 

wpłynąć na działalność Emitenta. Zarząd Emitenta na bieŜąco monitoruje występujące czynniki ryzyka dla 
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nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Emitenta, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować 

na dostrzegane czynniki ryzyka. 

 

1.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

 

Ryzyko związane z wdroŜeniem nowego rodzaju usług i koniecznością poniesienia znacznych nakładów inwe-

stycyjnych 

 

Jednym z celów Emitenta jest rozszerzenie zakresu oferowanych usług (patrz rozdz. 4.12.8.). Rodzi to koniecz-

ność poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych na stworzenie odpowiedniego zespołu specjalistów, 

zapewnienie im odpowiednich warunków pracy i pozyskanie klientów na nowy rodzaj usług. Nie moŜna wyklu-

czyć, iŜ działania przygotowawcze związane z włączeniem do oferty Emitenta nowych usług napotkają na nie-

przewidziane trudności, co moŜe wiązać się z wydłuŜeniem okresu ich wdraŜania lub koniecznością poniesienia 

wyŜszych niŜ zakładano wydatków na ich wdroŜenie, a w ostateczności nawet z podjęciem decyzji o rezygnacji 

z rozszerzenia zakresu oferowanych usług. MoŜliwe jest takŜe, iŜ pomimo przeprowadzonej przez Emitenta 

stosownej oceny popytu na rynku na nowe rodzaje usług Emitent nie zdoła w zakładanym czasie dotrzeć 

do odpowiednio licznej grupy klientów, a tym samym wdroŜenie usług nie przyniesie oczekiwanych przycho-

dów i zysków. Ponadto nie moŜna wykluczyć, iŜ decyzja dotycząca wdroŜenia nowych usług została podjęta 

w oparciu o błędne przesłanki, a tym samym, Ŝe Emitent nie osiągnie zakładanej stopy zwrotu na tej inwestycji. 

 

PowyŜsze ryzyko ograniczone jest w związku z doskonałą znajomością przez Emitenta rynku usług doradczych 

dla przedsiębiorców (w tym spółek prawa handlowego), popartej wieloletnim doświadczeniem Zarządu Emi-

tenta w działalności na tym rynku, a takŜe w związku z przeprowadzenie odpowiednich czynności koncepcyj-

nych przed podjęciem decyzji o rozszerzeniu oferty Emitenta. 

 

Ryzyko związane z pogorszeniem rentowności 

 

Emitent uzyskuje obecnie bardzo wysoką rentowność na prowadzonej działalności. Nie moŜna jednak wyklu-

czyć, iŜ w kolejnych okresach, na skutek czynników o charakterze makro lub mikroekonomicznym, rentowność 

Emitenta ulegnie pogorszeniu. W ocenie Zarządu prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji jest stosun-

kowo niewielkie, za czym przemawiają historyczne wyniki Emitenta (osiągane w dłuŜszym okresie czasu), jego 

bieŜące wyniki, a takŜe przemyślana i konsekwentna strategia rozwoju, oraz posiadane doświadczenie i pozycja 

rynkowa. 

 

Ryzyko związane z prognozami i planowaniem 

 

Sporządzanie przez Emitenta prognoz i planowanie w oparciu o te prognozy przyszłych działań niesie ze sobą 

ryzyko, Ŝe prognozy stanowiące podstawę podjęcia decyzji o rozpoczęciu planowanych przez Emitenta działań 

(np. inwestycji) nie sprawdzą się na skutek zmian zachodzących w otoczeniu ekonomicznym, prawnym lub 

społecznym. Prognozy dotyczące wyników finansowych czy planowanych inwestycji mogą okazać się chybione, 

mimo przyjęcia słusznych załoŜeń w procesie prognozowania. W celu ograniczenia takiego ryzyka Zarząd Emi-

tenta na bieŜąco aktualizuje i koryguje prognozy stanowiące podstawę dla decyzji biznesowych Emitenta. 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 10 z 150 

Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów 

 

Istnieje ryzyko, Ŝe w kolejnych latach Emitent moŜe nie być w stanie pozyskać takiej ilości kontraktów, która 

gwarantowałaby mu poziom przychodów umoŜliwiający realizację zakładanych wyników (prognoz). Taka sytu-

acja moŜe negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki, sytuację finansową, a takŜe perspektywy rozwoju Emi-

tenta. Ryzyko to jest związane równieŜ z niskimi barierami wejścia i atrakcyjnością rynku usług księgowych 

i rynku doradztwa finansowego, który przyciąga potencjalnych konkurentów Emitenta. DuŜy wpływ na ewen-

tualne ziszczenie się opisywanego ryzyka będzie miała równieŜ koniunktura gospodarcza w Polsce w kolejnych 

latach. W celu ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieŜąco stara się dostosowywać ofertę Emitenta 

do zmieniających się wymagań klientów, stale poszerzając zakres oferty i oferując usługi najwyŜszej jakości. 

 

Ryzyko związane z działalnością konkurencji 

 

Rynek usług księgowych i rynek doradztwa finansowego jest rynkiem silnie konkurencyjnym. Z uwagi na ko-

nieczność działania w ściśle określonych ramach prawnych poszczególne podmioty działające na tym rynku 

oferują, co do zasady, te same produkty (usługi). Konkurencja pomiędzy tymi podmiotami polega więc na kon-

kurowaniu jakością obsługi klienta (jej poziomem merytorycznym i szybkością) oraz zapewnianiu klientowi 

wartości dodanej kreowanej przez doradców. DuŜe znaczenie ma teŜ oferowanie szerokiej gamy usług lub 

moŜliwość koordynacji świadczenia takich usług przez grupę stale współpracujących podmiotów. 

 

Nie moŜna wykluczyć, Ŝe działalność konkurencji moŜe w przyszłości wymusić konieczność obniŜenia osiąga-

nych przez Emitenta marŜ i zwiększenia wydatków na podnoszenie jakości usług, co moŜe z kolei przełoŜyć się 

na spadek osiąganych wyników. Emitent stara się ograniczyć to ryzyko poprzez oferowanie usług najwyŜszej 

jakości, świadczonych przez odpowiednio wyselekcjonowany i stale szkolony personel, a takŜe poprzez stałe 

rozszerzanie zakresu oferowanych usług (w tym takŜe usług świadczonych przez podmioty współpracujące 

z Emitentem (np. kancelarie prawa gospodarczego). 

 

Ryzyko związane z utratą i trudnością w pozyskaniu kluczowych pracowników 

 

Sukces na rynku usług księgowych i rynku doradztwa finansowego jest w duŜym stopniu uzaleŜniony od specja-

listycznej wiedzy, know-how, doświadczenia, zaangaŜowania oraz kompetencji pracowników. Istnieje przy tym 

prosta zaleŜność pomiędzy potencjałem w zakresie zasobów ludzkich, a pozycją konkurencyjną na rynku. 

W przypadku Emitenta utrata kluczowych pracowników moŜe więc skutkować spadkiem poziomu świadczo-

nych usług, pogorszeniem się wyników finansowych, a takŜe jego pozycji konkurencyjnej. W sytuacji Emitenta 

przedmiotowe ryzyko to jest przy tym podwyŜszone w związku z wysokimi kompetencjami jego pracowników, 

którzy mogą otrzymywać atrakcyjne propozycje pracy od podmiotów konkurencyjnych. Jednocześnie w krót-

kim czasie powstanie potrzeba zatrudnienia nowych pracowników w celu realizacji planów strategicznych Emi-

tenta. W związku z tym istnieje ryzyko trudności w pozyskaniu pracowników spełniających kryteria stawiane 

przez Emitenta. MoŜe to utrudnić realizację celów strategicznych Emitenta. 

 

W celu przeciwdziałania opisanemu ryzyku Emitent stosuje długofalową politykę zatrudnienia (atrakcyjne per-

spektywy wzrostu wynagrodzenia, zapewnianie moŜliwości awansu zawodowego i pogłębiania kwalifikacji) oraz 
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system motywacyjny. PowyŜsze ogranicza ryzyko utraty i trudności w pozyskaniu kluczowych pracowników 

Emitenta. Nie jest moŜliwe jednak całkowite wyeliminowanie tego czynnika ryzyka. Nie moŜna równieŜ wyklu-

czyć, iŜ w przyszłości, celem ograniczania tego ryzyka konieczne moŜe okazać się znaczne podniesienie pozio-

mu wynagrodzeń kluczowych pracowników Emitenta. 

 

Ryzyko związane z odpowiedzialnością za świadczone usługi 

 

Emitent świadczy usługi z zakresu księgowości i doradztwa finansowego. Działalność ta obarczona jest ryzy-

kiem odpowiedzialności za negatywne skutki świadczonych przez Emitenta usług (odpowiedzialność za błędne 

wyjaśnienia, opinie, rekomendacje, porady, itp.). Nie moŜna więc wykluczyć pojawienia się ewentualnych rosz-

czeń klientów w stosunku do Emitenta z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonanie usług. MoŜliwe jest 

takŜe wystąpienie z tego tytułu przeciwko Emitentowi z pozwami sądowymi. Roszczenia takie mogą zmusić 

Emitenta do tworzenia stosownych rezerw, co moŜe negatywnie wpłynąć na jego wyniki finansowe. Na pol-

skim rynku usług księgowych i rynku doradztwa finansowego powyŜsze ryzyko jest przy tym podwyŜszone 

z uwagi na nieprecyzyjność, niestabilność i niespójność prawa podatkowego oraz jego interpretacji stosowanych 

przez organy podatkowe. Emitent stara się minimalizować powyŜsze ryzyko poprzez naleŜyte wywiązywanie się 

z obowiązków podmiotu prowadzącego profesjonalne doradztwo finansowe. W szczególności Emitenta do-

kłada najwyŜszych starań, aby jego usługi wykonywane były z poszanowaniem obowiązujących przepisów pra-

wa, w tym prawa podatkowego, oraz ich interpretacji. Emitent dokłada równieŜ ciągłych starań aby jego usługi 

świadczone były przez odpowiednio przygotowanych i kompetentnych pracowników. Emitenta zawarł ponad-

to stosowną umowę ubezpieczenia, której zakres obejmuje odpowiedzialność cywilną za skutki świadczonych 

usług. Nie moŜna mieć jednak pewności, czy ubezpieczenie Emitenta w pełnym zakresie pokryje wszystkie 

ewentualne roszczenia. Wszelkie postępowania sądowe czy administracyjne wiąŜą się przy tym z dodatkowymi 

kosztami, są procesami długotrwałymi i mogą skutkować utratą zaufania klientów. 

 

Ryzyko związane z funkcjonowaniem oprogramowania lub sprzętu komputerowego 

 

Emitent prowadzi swoją działalność z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych, takich jak 

programy do księgowości, systemy analizy finansowej, itp. Działalność Emitenta uzaleŜniona jest więc 

w znacznym stopniu od sprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej. Awarie wykorzystywanego 

przez Emitenta sprzętu lub oprogramowania komputerowego mogą ograniczyć moŜliwość prawidłowego 

świadczenia przez Emitenta usług na rzecz klientów albo wpłynąć na obniŜenie ich jakości, a tym samym nega-

tywnie wpłynąć na jego wyniki finansowe. Emitent stara się minimalizować powyŜsze ryzyko poprzez stosowa-

nie procedur zapewniających moŜliwość świadczenia usług w razie awarii sprzętu lub oprogramowania kompu-

terowego (np. tworzenie kopii zapasowych danych) oraz korzystanie ze sprawdzonych i renomowanych roz-

wiązań informatycznych.. 
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1.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

 

Ryzyko związane z notowaniem praw do akcji 

 

Prawa do akcji serii B powstały z chwilą dokonania przydziału Akcji Serii B. Osoby uprawnione z praw do akcji 

serii B są uprawnione do otrzymania Akcji Serii B. Prawa do akcji serii B wygasną z chwila zarejestrowania 

Akcji Serii B w KDPW. Na rachunkach inwestorów posiadających Prawa do akcji serii B zapisane zostaną 

w ich miejsce Akcje Serii B. 

 

W przypadku, gdy sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyŜszenia kapitału 

zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii B kaŜdy posiadacz Praw do akcji serii B otrzyma 

zwrot kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej Akcji Serii B i liczby posiadanych przez niego Praw do akcji 

serii B. W przypadku nabycia Praw do akcji serii B po cenie wyŜszej od ceny emisyjnej inwestorzy poniosą 

straty na inwestycji. 

 

Ryzyko związane z opóźnieniem w rozpoczęciu notowań Akcji 

 

Notowanie Akcji w Alternatywnym systemie obrotu rozpocznie się po wpisaniu do rejestru podwyŜszenia kapi-

tału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii B oraz po uzyskaniu stosownych zgód 

Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. Ewentualne przedłuŜenie się okresu rejestracji Akcji Serii B 

przez sąd rejestrowy skutkować będzie opóźnieniem rozpoczęcia notowań Akcji w stosunku do terminu rozpo-

częcia notowań zakładanego przez Emitenta, przy czym Emitent szacuje iŜ nastąpi to w terminie około 2 tygo-

dni od dnia powzięcia przez Emitenta informacji o wpisaniu do rejestru podwyŜszenia kapitału zakładowego 

Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii B. Do dnia rozpoczęcia notowań Akcji w Alternatywnym 

systemie obrotu notowane będą prawa do Akcji Serii B. 

 

Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii B Emitenta 

 

Pomimo zawarcia umów objęcia akcji i opłacenia przez subskrybentów wszystkich objętych akcji, emisja Akcji 

Serii B moŜe nie dojść do skutku w przypadku gdy: 

• Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyŜszenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu sześciu miesięcy 

od dnia powzięcia uchwały o podwyŜszeniu kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii B; 

• sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyŜszenia kapitału zakłado-

wego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii B. 

W przypadku nie dojścia emisji do skutku, inwestorom zostaną zwrócone wpłaty dokonane na Akcje Serii B. 

Zarząd Emitenta jest przygotowany do zgłoszenia podwyŜszenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez 

emisję Akcji Serii B we właściwym terminie, a ryzyko odmowy zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyŜ-

szenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii B ma w ocenie Zarządu Emiten-

ta charakter tylko i wyłącznie teoretyczny. 
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Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji 

 

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym wa-

haniom, w zaleŜności od kształtowania się relacji podaŜy i popytu. Relacje te zaleŜą od wielu złoŜonych czynni-

ków, w tym w szczególności od niemoŜliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez 

poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych 

w Alternatywnym systemie obrotu jest niezaleŜnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku 

wahań cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, jak i w dłu-

gim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym sys-

temie obrotu cechują się mniejsza płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku 

regulowanym. W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi Emitent podpisał umowę 

o pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej funkcji. 

 

W związku z powyŜszym istnieje ryzyko, Ŝe posiadacz akcji lub praw do akcji Emitenta nie będzie mógł sprze-

dać ich w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym przy-

padku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaŜy akcji lub praw do akcji po cenie niŜszej od ceny ich 

nabycia. Podobnie istnieje ryzyko, Ŝe osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta w ra-

mach transakcji zawartej w Alternatywnym systemie obrotu moŜe nie mieć moŜliwości zakupu tych papierów 

w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. 

 

NaleŜy podkreślić, iŜ ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu 

jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, w papiery skarbowe czy tez 

w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównowaŜonych. 

 

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w Alternatyw-

nym systemie obrotu 

 

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator moŜe zawiesić obrót instrumen-

tami finansowymi na okres nie dłuŜszy niŜ 3 miesiące: 

• na wniosek emitenta; 

• jeŜeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 

• jeŜeli emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym systemie obrotu. 

 

Zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator moŜe wykluczyć instru-

menty finansowe z obrotu: 

• na wniosek emitenta, z zastrzeŜeniem moŜliwości uzaleŜnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez 

emitenta dodatkowych warunków; 

• jeŜeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 

• wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upa-

dłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania; 

• wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 
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Zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator wyklucza instrumenty 

finansowe z obrotu: 

• w przypadkach określonych przepisami prawa; 

• jeŜeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona; 

• w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów; 

• po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, 

obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

 

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu 

instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu moŜe zawiesić obrót tymi instru-

mentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia §11 ust. 1 (za-

wieszenie obrotu moŜe trwać dłuŜej niŜ 3 miesiące). 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatyw-

nym systemie obrotu lub jest zagroŜony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca alternatywny sys-

tem obrotu, na Ŝądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alter-

natywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi 

na okres nie dłuŜszy niŜ 10 dni. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest 

dokonywany w okolicznościach wskazujących na moŜliwość zagroŜenia prawidłowego funkcjonowania alterna-

tywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 

naruszenia interesów inwestorów, na Ŝądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system 

obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuŜszy niŜ miesiąc. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie na Ŝądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny 

system obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi 

zagraŜa w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu 

obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

 

Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie 

na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

Zgodnie z §16 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jeŜeli emitent nie wykonuje obowiązków określo-

nych w rozdziale V Regulaminu Organizator Alternatywnego systemu obrotu moŜe: 

• upomnieć emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej; 

• zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w Alternatywnym systemie obrotu; 

• wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu; 

przy czym w przypadku zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi emitenta w oparciu o §16 Regulaminu 

okres zawieszenia moŜe trwać dłuŜej niŜ 3 miesiące 
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Zgodnie z §16 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jeŜeli informacje przekazane przez emitenta 

mogą mieć istotny wpływ na notowanie jego instrumentów finansowych w Alternatywnym systemie obrotu, ich 

przekazanie moŜe stanowić podstawę do czasowego zawieszenia obrotu tymi instrumentami w Alternatywnym 

systemie obrotu przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

Zawieszenie notowań akcji na Giełdzie lub ich wykluczenie moŜe mieć negatywny wpływ na płynność akcji 

w obrocie wtórnym oraz ich wartość rynkową, a w szczególności moŜe utrudnić akcjonariuszom ich zbywanie. 

Ryzyko powyŜsze dotyczy akcji wszystkich spółek notowanych na Giełdzie. 

 

Ryzyka związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF 

 

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienaleŜycie obowiązki wskazane w art. 96 Ustawy 

o ofercie publicznej, Komisja moŜe: 

• wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu 

w Alternatywnym systemie obrotu, albo 

• nałoŜyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, 

karę pienięŜną do wysokości 1.000.000 zł, albo 

• zastosować obie sankcje łącznie. 
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2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym 

 

Za informacje zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym odpowiedzialni są: 

• Emitent - Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie 

• Autoryzowany Doradca - EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. z siedzibą w Warszawie 

 

2.1. Emitent 

 

Działając w imieniu Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie 

oświadczam, Ŝe zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej staranności, by zapewnić taki stan, 

informacje zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem fak-

tycznym, i Ŝe nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

  
 

2.2. Autoryzowany Doradca 

 

Działając w imieniu EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. oświadczamy, Ŝe niniejszy 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 Warsza-

wie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku (z późn. zm.), oraz Ŝe według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumen-

tami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są praw-

dziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, Ŝe w dokumencie informacyjnym nie pominięto Ŝadnych 

faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych 

do obrotu, a takŜe, Ŝe dokument informacyjny opisuje rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie 

danymi instrumentami. 
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3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu 

 

3.1. Informacje o wprowadzanych do obrotu instrumentach finansowych 

 

Informacje ogólne o Akcjach 

 

Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu wprowa-

dzane są: 

• 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŜda, 

• 577.057 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŜda, 

• 577.057 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem) praw do akcji na okaziciela serii B o 

wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŜda. 

 

Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym systemie 

obrotu na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego wynosi 457.705,70 zł (czterysta pięćdziesiąt sie-

dem tysięcy siedemset pięć złotych i siedemdziesiąt groszy). 

 

Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu wprowa-

dzane są akcje reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego Emitenta. 

 

Struktura kapitału zakładowego Emitenta, z uwzględnieniem niezarejestrowanych na dzień sporządzania niniej-

szego dokumentu informacyjnego Akcji Serii B, przedstawia się następująco: 

 

Lp. Seria akcji Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale za-

kładowym (w proc.) 

Udział w głosach (w 

proc.) 

1.  A 4.000.000 87,39 87,39 

2.  B 577.057 12,61 12,61 

Razem 4.577.057 100 100 

 

Według Statutu Emitenta z Akcjami nie są związane jakiekolwiek szczególne przywileje, ograniczenia co do 

przenoszenia praw z Akcji, zabezpieczenia ani świadczenia dodatkowe. 

 

Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej oferty niepublicznej Akcji Serii B 

 

Akcje Serii B zostały wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 §2 pkt 1 k.s.h.) Niepubliczna oferta 

objęcia Akcji Serii B została złoŜona 63 (sześćdziesięciu trzem) osobom. Ofercie podlegało 800.000 (osiemset 

tysięcy) Akcji Serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŜda, o łącznej wartości nominalnej 80.000 

zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych). Cena emisyjna Akcji Serii B wynosiła 3 zł (trzy złote) za kaŜdą poszczególną 

akcję. Subskrypcja została przeprowadzona w okresie od dnia 8 lutego 2011 roku do dnia 4 marca 2011 roku. 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 18 z 150 

Oferta objęcia Akcji Serii B została przyjęta przez 38 (trzydzieści osiem) osób, które nabyły łącznie 577.057 

(pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem) Akcji Serii B za łączną cenę emisyjną w wysokości 

1.731.171 zł ( jeden milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych). Całkowite 

koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty niepublicznej Akcji Serii B wyniosły 66.112,50zł 

(sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy), w tym całkowity koszt wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy wyniósł 66.112,50zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwanaście złotych i pięćdziesiąt 

groszy), w tym za: 

• obsługa prawna oferty Akcji serii B 9.225,00 zł (dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych); 

• przeprowadzenie sprzedaŜy akcji 19.987,50 zł (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem 

złotych); 

• przygotowanie dokumentu informacyjnego 36.900,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych). 

 

Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami 

 

Statut Emitenta nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w obrocie Akcjami Emitenta. 

 

Umowne ograniczenia w obrocie Akcjami 

 

Akcje serii A: 

Zgodnie z posiadaną przez Emitenta wiedzą, akcjonariusze Emitenta, to jest: 

 

1/ Wiseton ltd. posiadający łącznie 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) Akcji, 

2/ Queros Investments ltd. posiadający łącznie 198.000 ( sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) Akcji, 

3/    Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu - posiadający łącznie 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) Akcji, 

4/    Danuta Truchel - Przewodnicząca Rady Nadzorczej - posiadający łącznie 96.000 (dziewięćdziesiąt sześć 

tysięcy)  Akcji, 

5/ Danks Europejskie Centrum Doradztwa sp. z o.o.  posiadający łącznie 10.000 (dziesięć tysięcy) Akcji, 

 

posiadający łącznie 4.000.000 (cztery miliony) Akcji serii A zawarli z Emitentem umowy o ograniczenie zbycia 

akcji (tzw. lock-up), na podstawie których to umów akcjonariusze ci zobowiązali się do niedokonywania jakich-

kolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających, których przedmiotem są Akcje w jakiejkolwiek 

liczbie. Niniejsze zobowiązanie wygasa z upływem 6 miesięcy od dnia pierwszego notowania instrumentów 

finansowych Spółki w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW w Warszawie S.A. Na pod-

stawie opisanych powyŜej umów Akcjonariusze zobowiązali się w szczególności, ale nie wyłącznie, do niezby-

wania lub nieobciąŜania Akcji. Na wypadek naruszenia powyŜszego zobowiązania akcjonariusze zobowiązali się 

do zapłaty stosownych kar umownych. 

 

Ograniczenia w obrocie Akcjami wynikające z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie, Ustawy o ochro-

nie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzenia w sprawie koncentracji 
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Obrót Akcjami Emitenta, jako papierami wartościowymi spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym 

w Ustawie o ofercie publicznej, Ustawie o obrocie, Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Roz-

porządzeniu w sprawie koncentracji. 

 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

 

Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na pod-

mioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, 

określone obowiązki, odnoszące się do tych czynności i zdarzeń. 

 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, kaŜdy: 

• kto osiągnął lub przekroczył 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 

50 proc., 75 proc. albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo 

• kto posiadał co najmniej 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 

75 proc. albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął 

odpowiednio 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 75 proc. albo 

90 proc. lub mniej ogólnej liczby głosów, 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niŜ w terminie 4 dni robo-

czych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu nale-

Ŝytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. 

 

Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa 

powyŜej, powstaje równieŜ w przypadku: zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 proc. ogólnej licz-

by głosów o co najmniej 1 proc. ogólnej liczby głosów. 

Zawiadomienie, o którym mowa powyŜej, 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, 

• zamiarach co do dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złoŜenia 

zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane 

w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 proc. ogólnej liczby głosów; w przypadku kaŜdorazowej 

zmiany tych zamiarów lub celu, naleŜy niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 3 dni od zaistnienia tej 

zmiany, poinformować o tym Komisje oraz spółkę; 

• podmiotach zaleŜnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 

• osobach, z którymi została zawarta umowa, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wyko-

nywania prawa głosu. 

 

Zawiadomienie moŜe być sporządzone w języku angielskim. 
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Zgodnie z art. 69a ustawy o ofercie publicznej obowiązki związane z dokonaniem zawiadomienia spoczywają 

równieŜ na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

• zajściem innego niŜ czynność prawna zdarzenia prawnego; 

• nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia juŜ wyemitowanych akcji spółki publicznej; 

• pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

 

W przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia juŜ wyemitowanych akcji spółki publicznej, zawiadomienie winno zawierać równieŜ infor-

macje o: 

• liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowe-

go osiągnie w wyniku nabycia akcji; 

• dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; 

• dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

 

Obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje równieŜ w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami 

wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który moŜe nimi dysponować według 

własnego uznania. 

 

Naruszenie określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej obowiązku zawiadomienia Komisji o osiągnięciu 

lub przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów powoduje zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o ofercie 

publicznej utratę przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z tych akcji. Prawo głosu wykonane wbrew 

zakazowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania 

nad uchwałami walnego zgromadzenia. 

 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciąŜone zasta-

wem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu 

umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o nie-

których zabezpieczeniach finansowych. 

 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyŜej spoczywają, odpowiednio, równieŜ 

na: 

• podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku 

z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wstawionych w związku z akcjami spółki publicznej; 

• funduszu inwestycyjnym - takŜe w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

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

o inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 

ten sam podmiot; 

• podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów okre-

ślonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 
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o 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, 

o w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz 

ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli 

papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, moŜe w imieniu zleceniodawców 

wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

o przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie upraw-

nienia do wykonywania prawa głosu; 

• pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upowaŜ-

niony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeŜeli akcjonariusz ten nie wydał wiąŜących 

pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

• łącznie wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez 

te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu 

trwałej polityki wobec spółki, chociaŜby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czyn-

ności powodujące powstanie tych obowiązków; 

• na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, posiadając 

akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogól-

nej liczby głosów określonego w tych przepisach. 

 

Obowiązki określone powyŜej powstają równieŜ w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami warto-

ściowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który moŜe nimi rozporządzać według własne-

go uznania. 

 

W przypadku zawarcia pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub 

zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki obowiązki, 

o których mowa powyŜej, mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony 

porozumienia. 

 

Istnienie porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 

zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki domniemywa się w przypadku posiadania akcji 

spółki publicznej przez: 

• małŜonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 

równieŜ osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

• osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

• mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upowaŜnionego do dokonywania 

na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 

• jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. 

 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wskazanych powyŜej obowiązków: 
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• po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zaleŜne; 

• po stronie podmiotu pełnomocnika, który został upowaŜniony do wykonywania prawa głosu z akcji spół-

ki publicznej, a akcjonariusz nie wydał wiąŜących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania, wlicza 

się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; 

• wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeŜeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone 

lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie 

 

Zgodnie z art. 154 Ustawy o obrocie informacją poufną jest - określona w sposób precyzyjny - informacja do-

tycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub 

kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przeka-

zana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych 

instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy 

czym dana informacja: 

• jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły lub 

których wystąpienia moŜna zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umoŜliwia do-

konanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów fi-

nansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych: 

• mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość in-

strumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, wtedy 

gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie dzia-

łającego inwestora: 

• w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów finanso-

wych, ma charakter informacji poufnej, równieŜ wtedy gdy została przekazana tej osobie przez inwestora 

lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji na-

bycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych powyŜej. 

 

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

• 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 takŜe stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności:  

o członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego 

pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku 

zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub 

o akcjonariusze spółki publicznej, lub 

o osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa powyŜej, w podmiocie zaleŜnym lub domi-

nującym 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 po-

dobnym charakterze, lub 
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o maklerzy lub doradcy, lub 

• posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo 

• posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niŜ określony powyŜej, jeŜeli wiedział lub przy doło-

Ŝeniu naleŜytej staranności mógł się dowiedzieć, Ŝe jest to informacja poufna 

nie moŜe wykorzystywać takiej informacji. 

 

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

• ujawniać informacji poufnej; 

• udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja. 

 

Zgodnie z przepisem art. 156 ust. 4 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, jeŜeli in-

strumenty te: 

• są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub którego-

kolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 

takim rynku, niezaleŜnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywa-

na na tym rynku, albo 

• nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego 

państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zaleŜy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu 

finansowego, o którym mowa powyŜej, 

• są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezaleŜnie od tego, czy 

transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie ob-

rotu, albo 

• nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, a ich cena lub wartość zaleŜy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego któ-

rym mowa powyŜej. 

 

Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umoŜliwianie 

lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej: 

• jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych; 

• jednego lub kilku instrumentów finansowych; 

• nabywania albo zbywania instrumentów finansowych. 

 

Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy 

emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub 

wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą, w czasie trwa-

nia okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw po-
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chodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo doko-

nywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powo-

dować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. 

 

Zgodnie z art. 159 ust. 1a Ustawy o obrocie członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocni-

cy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub 

wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą, w czasie trwa-

nia okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest do-

prowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emiten-

ta, 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. 

 

Zgodnie z art. 159 ust. 1b Ustawy o obrocie przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

• przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent 

lub pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna osoba pozostająca 

z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakte-

rze, zlecił zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby 

w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo 

• 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 pew-

ną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 

• w wyniku złoŜenia przez członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub pełnomocnika emitenta lub 

wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z tym emitentem lub wystaw-

cą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, zapisu w odpowiedzi na 

ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o o-

fercie publicznej, albo 

• w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub pełnomoc-

nika emitenta lub wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z tym emi-

tentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, we-

zwania do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicz-

nej, albo 

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

• w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 

emitenta, pod warunkiem Ŝe informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczę-

ciem biegu danego okresu zamkniętego. 

 

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

• okres od wejścia w posiadanie przez członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub pełnomocnika 

emitenta lub wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z tym emitentem 

lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze informacji po-
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ufnej dotyczącej emitenta lub akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych in-

strumentów finansowych z nimi powiązanych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do prze-

kazania tej informacji do publicznej wiadomości; 

• w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 

okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby 

okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba Ŝe członek zarządu, rady nadzorczej, proku-

rent lub pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna osoba pozostają-

ca z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charak-

terze nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany 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 wiado-

mości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba Ŝe członek zarządu, rady nad-

zorczej, prokurent lub pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna 

osoba pozostająca z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym 

o podobnym charakterze nie posiadał 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 wia-

domości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba Ŝe członek zarządu, rady nad-

zorczej, prokurent lub pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna 

osoba pozostająca z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym 

o podobnym charakterze nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany 

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 za-

kresie 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 po-

chodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami 

wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się 

o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 

 

Zgodnie z art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie przez osoby blisko związane z osobą, o której mowa w art. 160 

ust. 1, rozumie się: 

• jej małŜonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym poŜyciu; 

• dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu przysposobienia, opieki lub 

kurateli; 
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• innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym przez 

okres co najmniej roku; 

• podmioty: 

o w których osoba, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa 

powyŜej, 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 

o które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub 

osobę blisko z nią związaną, o której mowa powyŜej, lub 

o z działalności których osoba, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o któ-

rej mowa powyŜej, czerpią zyski, 

o których interesy ekonomiczne są równowaŜne interesom ekonomicznym osoby, o której mowa 

w art. 160 ust. 1, lub osoby blisko z nią związanej, o której mowa powyŜej. 

 

Przepisy dotyczące zakazów i obowiązków określonych powyŜej mają zastosowanie do Akcji Emitenta w opar-

ciu o przepis art. 161a ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 4 Ustawy o obrocie.  

 

Ograniczenia w obrocie wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 13 ust. 1 nakłada na kaŜdego przedsiębiorcę obowiązek 

zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeŜeli: 

• łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzają-

cym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub  

• łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 

w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia, o którym mowa 

powyŜej, dotyczy 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 jedne-

go lub więcej przedsiębiorców; 

• utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

• nabycia przez przedsiębiorcę mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeŜeli 

obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 

przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 
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Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

• jeŜeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej w Ŝadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 

10.000.000 euro; 

• polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 

odsprzedaŜy, jeŜeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub 

cudzy rachunek inwestowanie w akcje lub udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, Ŝe odsprzedaŜ 

ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz Ŝe: 

o instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub 

o wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaŜy całości lub części przedsiębiorstwa, 

jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

• polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpiecze-

nia wierzytelności, pod warunkiem Ŝe nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłą-

czeniem prawa do ich sprzedaŜy; 

• następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć 

kontrolę jest konkurentem albo naleŜy do grupy kapitałowej, do której naleŜą konkurenci przedsiębiorcy 

przejmowanego; 

• przedsiębiorców naleŜących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

Zgodnie z art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę 

zaleŜnego uwaŜa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy badaniu wysokości obrotu bierze 

się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych 

przedsiębiorców naleŜących do grup kapitałowych, do których naleŜą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestni-

czący w koncentracji. Dodatkowo art. 16 ust. 2 tejŜe ustawy stanowi, iŜ przy badaniu wysokości obrotu przed-

siębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, bierze się pod uwagę obrót zarówno tego przedsiębiorcy 

jak i jego przedsiębiorców zaleŜnych. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszenia zamiaru koncentracji doko-

nują: 

• wspólnie łączący się przedsiębiorcy, albo 

• przedsiębiorca przejmujący kontrolę, albo 

• wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, albo 

• przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w przypadku gdy koncentracji dokonu-

je przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zaleŜnych, zgłoszenia 

zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. 

 

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niŜ w termi-

nie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
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i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar 

koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentra-

cji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

moŜe  w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do speł-

nienia określonych warunków. 

 

Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeŜeli w terminie 2 lat od dnia wyda-

nia zgody na dokonanie koncentracji koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu moŜe, na wniosek 

przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji, przedłuŜyć, w drodze postanowienia, ten termin o rok, jeŜeli 

przedsiębiorca wykaŜe, Ŝe nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja moŜe spowodować 

istotne ograniczenie konkurencji na rynku. 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe nałoŜyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę 

pienięŜną w wysokości nie większej niŜ 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzają-

cym rok nałoŜenia kary, jeŜeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego 

zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe równieŜ nałoŜyć na przedsiębiorcę, w dro-

dze decyzji, karę pienięŜną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeŜeli przedsiębiorca 

ten choćby nieumyślnie podał nieprawdziwe dane w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, a takŜe jeŜeli nie udzielił 

Ŝądanych informacji bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe ponadto nałoŜyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pie-

nięŜną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji lub 

wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe, w drodze decyzji, nałoŜyć na osobę pełniącą 

funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pienięŜną w wysokości 

do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeŜeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła 

zamiaru koncentracji. 

 

Przy ustalaniu wysokości kar pienięŜnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia 

w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i kon-

sumentów, a takŜe uprzednie naruszenie przepisów tejŜe ustawy. 

 

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, 

gdy koncentracja została dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest moŜliwe w inny sposób, Pre-

zes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe, 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 rozwiąza-

nie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę; 
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przy czym decyzja taka nie moŜe zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

 

W przypadku niewykonania decyzji w sprawie z zakresu koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów moŜe, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 528-550 k.s.h. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują 

kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-

tów moŜe ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie niewaŜności umowy lub podjęcie innych środków praw-

nych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

 

Ograniczenia w obrocie wynikające z Rozporządzenia w sprawie koncentracji 

 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają takŜe z regulacji zawartych 

w Rozporządzeniu w sprawie koncentracji. 

 

Rozporządzenie w sprawie koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze wspól-

notowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone 

progi obrotu towarami i usługami. 

 

Rozporządzenie w sprawie koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struk-

tury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europej-

skiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

• zawarciu umowy, 

• ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

• przejęciu większościowego udziału. 

 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w sprawie koncentracji moŜna równieŜ 

dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji 

o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji słuŜy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentra-

cji. 

 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

• gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 

5 miliardów euro, oraz 

• gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską, kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niŜ 250 milionów euro, 

chyba Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie swoich łącz-

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

 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy równieŜ w przypadku, gdy: 

• łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 

2,5 miliarda euro; 
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• w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestni-

czących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 milionów euro; 

• w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich, o których mowa w punkcie powyŜej, łączny obrót 

kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 25 milio-

nów euro, oraz 

• łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 milionów euro, 

chyba Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie swoich łącz-

nych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 

Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją inne, niŜ wskazane powyŜej, ograniczenia w obrocie Akcjami. 

 

3.2. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych 

 

Akcje Serii A 

 

Akcje Serii A zostały wyemitowane na podstawie postanowień statutu Emitenta w procesie przekształcenia 

Emitenta. Akcje te objęli wspólnicy Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp.k. 

z siedzibą w Warszawie, tj. spółki w wyniku przekształcenia której - w trybie przepisu art. 551 i nast. k.s.h. - 

powstał Emitent.  

 

Emitent zwraca uwagę inwestorów, iŜ wśród akcjonariuszy - załoŜycieli Emitenta jest Danks Europejskie Cen-

trum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, to jest spółka o bardzo podobnym brzmieniu 

firmy do firmy emitenta (róŜnica tylko co do formy prawnej spółki). 

 

Emitent pragnie zwrócić uwagę inwestorów, iŜ w odróŜnieniu od najczęściej spotykanej wśród emitentów 

NewConnect sytuacji, w której emitent powstaje w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzial-

nością w spółkę akcyjną, Emitent powstał w wyniku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę akcyjną. W 

wyniku takiego przekształcenia komplementariusz (tutaj: Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowe-

go sp. z o.o.) nie zostaje w wyniku przekształcenia rozwiązany i wykreślony z KRS, a staje się jednym z akcjo-

nariuszy spółki przekształconej (tutaj: Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.). Jest to 

jedyny powód istnienia na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Danks Europejskie Cen-

trum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. 

 

Emitent informuję, iŜ na dzień sporządzenie niniejszego dokumentu informacyjnego Danks Europejskie Cen-

trum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Emi-

tenta. Według wiedzy Zarządu Emitenta Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. nie 

planuje przy tym w przyszłości podjęcia takiej działalności. Na dzień sporządzenie niniejszego dokumentu 

informacyjnego pomiędzy Emitentem a Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. nie 

istnieją równieŜ jakiekolwiek zobowiązania lub naleŜności, a takŜe umowy lub inne podstawy do powstania 

pomiędzy tymi podmiotami zobowiązań lub naleŜności w przyszłości. Zarząd Emitenta nie przewiduje przy 

tym prowadzenia współpracy (zawierania umów) z Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z 
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o.o. W wypadku, gdyby w przyszłości Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. podjęła 

działalność konkurencyjną wobec Emitenta lub pomiędzy Emitentem a Danks Europejskie Centrum Doradz-

twa Podatkowego sp. z o.o. powstały jakiekolwiek zobowiązania lub naleŜności, a takŜe umowy lub inne pod-

stawy do powstania pomiędzy tymi podmiotami zobowiązań lub naleŜności w przyszłości Zarząd Emitenta 

zobowiązuje się do natychmiastowego przekazania informacji o zaistnieniu takiego faktu do wiadomości pu-

blicznej w sposób przewidziany dla publikacji raportów bieŜących i okresowych przez emitentów NewConnect. 

 

Uchwała Wspólników Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp. k. w sprawie prze-

kształcenia, obejmująca m.in. zgodę na treść statutu Emitenta, została podjęta w dniu 20 września 2010 roku 

(akt notarialny z dnia 20 września 2010 roku Rep. A nr 12186/2010). Akcje serii A zostały zarejestrowane w 

Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 października 2010 roku. 

 

Uchwała Wspólników Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp.k. w sprawie prze-

kształcenia brzmiała: 
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Stosowny zapis statutu Emitenta (§2 i §8 statutu) na dzień podjęcia ww. uchwał brzmiał: 

 

 
 

 
 

Akcje Serii B 

 

Akcje Serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała w sprawie pod-

wyŜszenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru do-

tychczasowych akcjonariuszy została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 listopada 

2010 roku. Uchwała ta została sporządzona w formie aktu notarialnego sporządzonego przez Pawła Orłow-

skiego notariusza w Warszawie (Rep. A Nr 11456/2010). Uchwala ta brzmi jak następuje: 

 

 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 34 z 150 

 

 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 35 z 150 
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Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego podwyŜszenie kapitału zakładowego Emitenta 

dokonane poprzez emisję Akcji Serii B nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego celem dokonania stosow-

nego wpisu w rejestrze. 

 

Podstawa wprowadzenia Akcji Serii A oraz Akcji Serii B lub praw do akcji serii B 

 

Podstawą wprowadzenia Akcji serii A i B oraz Praw do akcji serii B Emitenta do obrotu na NewConnect jest 

uchwała Walnego Zgromadzenia Emitenta podjęta w dniu 10 listopada 2010 roku w formie aktu notarialnego 

(Repertorium 11456/2010). Uchwała ta brzmi jak następuje: 
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3.3. Oznaczenie dat, od których Akcje uczestniczą w dywidendzie 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego wszystkie Akcje wyemitowane przez Emitenta 

są równe w prawie do dywidendy, przy czym: 

• Akcje Serii A uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2010 roku; 

• Akcje Serii B uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2011 roku. 

 

Za lata 2007-2009 Emitent wypłacił swoim wspólnikom, tytułem udziału w zysku, 100 proc. osiągniętego zysku 

netto, to jest 4.486.000 zł. Emitent (działając jako Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z 

o.o. sp. k.)  

 

W dniu 5 września 2010 roku Uchwałą nr. 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  Emitent wypłacił 

wspólnikom w całości zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 do dnia przekształcenie Emitenta. Wypłata zosta-

ła pomniejszona o dotychczasowe wypłaty tytułem zaliczek na poczet udziału w zysku.  

 

Uchwałą nr 13 z dnia 25 marca 2011 roku Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło dokonać podziału zy-

sku netto spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp. k. w kwocie 1.256.243,95 

zł za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 13 października 2010 roku w ten sposób, Ŝe wypłaciło go w 

całości wspólnikom spółki komandytowej. 

 

Uchwałą nr 5 z dnia 25 marca 2011 roku Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło przeznaczyć zysk netto 

Emitenta za rok obrotowy od dnia 14 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, w kwocie 216.284, 

22 zł: 

• na kapitał zapasowy Spółki - kwotę 56.284,22 zł 

• na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy - kwotę 160.000 zł. 

 

Tym samym przed dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Walne Zgromadzenie Emitenta 

dokonało podziału zysku netta Emitenta za rok 2010. 

 

3.4. Prawa wynikające z instrumentów finansowych 

 

Prawa, obowiązki i ograniczenia związane z Akcjami Emitenta są określone przepisami k.s.h., innych przepisów 

prawa oraz postanowieniami Statutu. 

 

3.4.1. Prawa o charakterze majątkowym 

 

Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym: 

• prawo do udziału w zysku - zgodnie z art. 347 §1 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; poniewaŜ Ŝadna z Akcji nie jest uprzywilejowana 

co do dywidendy, zysk przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom Emitenta 
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dzieli się, zgodnie z art. 347 §2 k.s.h. w stosunku do liczby Akcji; co oznacza, iŜ na kaŜdą akcję przypada 

dywidenda w jednakowej wysokości; zgodnie z art. 348 §2 i §3 k.s.h. uprawnionymi do dywidendy za dany 

rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy ustalonym przez walne 

zgromadzenie; 

• prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) - zgodnie z art. 433 §1 k.s.h. akcjona-

riuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) w stosunku 

do liczby posiadanych przez nich akcji; w interesie spółki walne zgromadzenie moŜe uchwałą pozbawić 

akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części; podjęcie takiej uchwały wymaga większości 

4/5 głosów; a uchwała moŜe zostać podjęta tylko wtedy, gdy pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru 

akcji zostało zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia; podejmowanie uchwały o wyłą-

czeniu prawa poboru nie jest konieczne, jeŜeli uchwała o podwyŜszeniu kapitału zakładowego spółki sta-

nowi, Ŝe nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta) z obowiązkiem 

oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umoŜliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach 

określonych w uchwale albo, Ŝe nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjona-

riusze, którym słuŜy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; 

• prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji - stosownie do art. 474 §2 k.s.h. w przypad-

ku likwidacji spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli dzieli się między 

akcjonariuszy w stosunku do wysokości dokonanych przez kaŜdego z nich wpłat na kapitał zakładowy; 

• prawo do zbycia akcji - zgodnie z art. 337 §1 k.s.h., akcje są zbywalne; jednocześnie Statut Emitenta nie 

wprowadza Ŝadnych ograniczeń w tym zakresie; 

• prawo do ustanowienia zastawu lub uŜytkowania na akcjach - akcje mogą być przedmiotem zastawu lub 

uŜytkowania ustanowionego przez ich właściciela; 

• prawo do umorzenia akcji - zgodnie z §10 Statutu Emitenta Akcje mogą być umarzane w drodze ich na-

bycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza; 

• prawo związane z wykupem akcji - zgodnie z art. 416 §4 i 417 §4 k.s.h. skuteczność uchwały w sprawie 

istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zaleŜy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie 

zgadzają się na tę zmianę, o ile w statucie spółki nie został zamieszczony zapis, przewidujący moŜliwość 

istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki bez konieczności wykupu akcji w sytuacji gdy uchwała zo-

stanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej poło-

wę kapitału zakładowego; §7 Statutu Emitenta przewiduje, iŜ istotna zmiana przedmiotu działalności Emi-

tenta moŜe nastąpić bez wykupienia akcji tych, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeśli uchwała Walnego 

Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących 

przynajmniej połowę kapitału zakładowego. 

 

3.4.2. Prawa o charakterze korporacyjnym 

 

Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze korporacyjnym: 

• prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz prawo do głosowania na walnym zgroma-

dzeniu - na podstawie art. 412 §1 k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz 

prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu; zgodnie z art. 411 §1 k.s.h. kaŜda akcja uprawnia do od-

dania jednego głosu; głos moŜe być oddany przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo powinno 
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być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej; zgodnie z art. 4111 §1 k.s.h. akcjonariusz spółki pu-

blicznej moŜe oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeŜeli przewiduje to regula-

min walnego zgromadzenia, w chwili obecnej regulamin walnego zgromadzenia obowiązujący u Emitenta 

nie przewiduje jednak takiej moŜliwości; zgodnie z art. 4065 §1 k.s.h. statut moŜe dopuszczać udział 

w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w chwili obecnej Statut 

Emitenta nie przewiduje takiej moŜliwości; 

• prawo do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 399 §3 k.s.h. akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej 50 proc. kapitału zakładowego spółki lub co najmniej 50 proc. ogółu głosów 

w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie; 

• prawo do złoŜenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złoŜenia wniosku 

o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 400 §1 k.s.h. 

akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki mogą Ŝą-

dać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku tego 

zgromadzenia; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; 

• prawo do złoŜenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego walnego 

zgromadzenia - zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

5 proc. kapitału zakładowego spółki mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad naj-

bliŜszego walnego zgromadzenia; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; 

• prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 

zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia - 

zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału za-

kładowego spółki publicznej mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzo-

nych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 

obrad; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; 

• prawo do zaskarŜania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 k.s.h.; 

• prawo do Ŝądania wyboru rady nadzorczej odrębnymi grupami - zgodnie z art. 385 §3 k.s.h. na wniosek 

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej po-

winien być dokonany przez najbliŜsze walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 

nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej; 

• prawo do uzyskania informacji o spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa zgodnie 

z art. 428 k.s.h.; 

• prawo do Ŝądania zbadania przez biegłego na koszt spółki określonego zagadnienia związanego z utwo-

rzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw - zgodnie z art. 84 i 85 Ustawy o ofercie publicznej 

uchwałę w tym przedmiocie podejmuje walne zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, 

posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów; 

• prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek pa-

pierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz do imiennego zaświadczenia o prawie 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej - wynikające z art. 328 §6 k.s.h.; 
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• prawo do Ŝądania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz 

z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni 

przed walnym zgromadzeniem - wynikające z art. 395 §4 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania w lokalu zarządu spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w wal-

nym zgromadzeniu oraz Ŝądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia - wynikające 

z art. 407 §1 k.s.h. oraz do Ŝądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu pocztą elektroniczną - wynikające z art. 407 §11 k.s.h.; 

• prawo do Ŝądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgroma-

dzenia w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem - wynikające z art. 407 §2 k.s.h.; 

• prawo do złoŜenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym 

celu komisję, złoŜoną co najmniej trzech osób; wniosek mogą złoŜyć akcjonariusze posiadający 10 proc. 

kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu; wnioskodawcy mają prawo wy-

boru jednego członka komisji - wynikające z art. 410 §2 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania księgi protokołów oraz Ŝądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów 

uchwał - wynikające z art. 421 §3 k.s.h.; 

• prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 

i 487 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania księgi akcyjnej i Ŝądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia - 

wynikające z art. 341 §7 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania dokumentów oraz Ŝądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów do-

kumentów, o których mowa w art. 505 §1 k.s.h. (w przypadku połączenia spółki), w art. 540 §1 k.s.h. 

(w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 k.s.h. (w przypadku przekształcenia spółki); 

• prawo Ŝądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozo-

staje ona w stosunku dominacji lub zaleŜności wobec określonej spółki albo spółdzielni będącej akcjona-

riuszem Emitenta, albo czy taki stosunek dominacji lub zaleŜności ustał;. Ŝądanie udzielenia informacji 

oraz odpowiedź powinna być złoŜone na piśmie - wynikające z art. 6 k.s.h.; 

• prawo Ŝądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaŜy wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup 

akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami 

od niego zaleŜnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, 

o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogól-

nej liczby głosów w tej spółce - wynikające z art. 82 Ustawy o ofercie publicznej; 

• prawo Ŝądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub prze-

kroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów w danej spółce publicznej - zgodnie z art. 83 Ustawy o ofercie pu-

blicznej takiemu Ŝądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekro-

czył 90 proc. ogólnej liczby głosów, jak równieŜ podmioty wobec niego zaleŜne i dominujące, w terminie 

30 dni od jego zgłoszenia; obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa równieŜ solidarnie na kaŜ-

dej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, o ile człon-

kowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zaleŜnymi i dominującymi, co najmniej 

90 proc. ogólnej liczby głosów; 

• prawa akcjonariuszy wynikające z przepisów Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie - zgodnie 

z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień inkorporowa-
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nych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które moŜe być wy-

stawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zapisami Ustawy o ob-

rocie; zgodnie z art. 328 §6 k.s.h. akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki handlo-

wej przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot pro-

wadzący rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa 

w walnym zgromadzeniu spółki publicznej; akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki 

handlowej nie przysługuje natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji; roszczenie o wydanie doku-

mentu akcji zachowują jednakŜe akcjonariusze posiadający akcje, które nie zostały zdematerializowane. 

 

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

 

Zgodnie z art. 395 kodeksu spółek handlowych, w przypadku Emitenta organem właściwym do powzięcia 

uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest zwyczajne walne zgromadze-

nie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie kaŜdego roku obrotowego. 

 

Zarząd Emitenta planuje w kolejnych latach przeznaczać na wypłatę dywidendy 100 proc. wypracowywanych 

zysków. Warto przy tym zauwaŜyć, iŜ za lata 2007-2009 Emitent wypłacił swoim wspólnikom, tytułem udziału 

w zysku, 100 proc. osiągniętego zysku netto, to jest 4.486.000 zł. W ocenie Emitenta powyŜsze świadczy o tym, 

iŜ jest on podmiotem generującym stabilne zyski dla swoich akcjonariuszy i dającym racjonalne podstawy 

do oczekiwania uzyskiwania zysków o charakterze dywidendowym. 

 

3.6. Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finanso-

wymi objętymi dokumentem informacyjnym 

 

Ze względu na fakt, Ŝe informacje zamieszczone poniŜej, dotyczą jedynie zasad opodatkowania dochodów 

z akcji, zaleca się, by inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji w tym zakresie skorzy-

stali z usług doradców podatkowych, finansowych i prawnych. 

 

3.6.1. Odpowiedzialność Emitenta jako płatnika 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Emitent, który dokonuje wypłat 

naleŜności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych, obowiązany jest, jako płatnik, pobierać w dniu doko-

nania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane 

są przez Emitenta w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym pobrano podatek, na ra-

chunek właściwego urzędu skarbowego. Według stanowiska Ministerstwa Finansów, wyraŜonego w piśmie 

nr BP/PZ/883/02 z dnia 5 lutego 2002 roku, skierowanym do KDPW, płatnikiem podatku jest biuro makler-

skie prowadzące rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są naleŜące do osoby fizycznej akcje 

uprawniające do uzyskania wypłaty z tytułu dywidendy. 

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 definiuje pojęcie „dochodu 

z udziału w zyskach osób prawnych”. Stosownie do zawartej tam regulacji, dochodem z udziału w zyskach 

osób prawnych,  z zastrzeŜeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
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jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym takŜe: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego 

zbycia akcji na rzecz spółki - w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją 

osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyŜszenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równo-

wartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. 
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3.6.2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

 

Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta 

 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych na teryto-

rium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych płaci się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19 proc. uzyskanego przy-

chodu (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów). 

 

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji 

 

Zgodnie z art. 30b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany jest dochód uzyskany 

z odpłatnego zbycia akcji. Zasadą jest, iŜ przedmiotem opodatkowania jest dochód w postaci róŜnicy pomiędzy 

przychodem, to jest sumą uzyskaną ze sprzedaŜy akcji, a kosztami uzyskania przychodu, które stanowią wydatki 

poniesione na objęcie akcji. 

 

Dochody uzyskane ze sprzedaŜy akcji opodatkowane są 19 proc. stawką podatku. Osoba fizyczna obowiązana 

jest do osobistego zadeklarowania przychodu i naliczenia podatku w oddzielnym zeznaniu rocznym oraz od-

prowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego. 

 

3.6.3. Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

 

Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta 

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody (przychody) z dywidend 

oraz z tytułu innego udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 proc. uzyskanego 

przychodu (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów). 

 

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji 

 

Dochody z odpłatnego zbycia akcji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (czyli zgodnie z art. 19 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Wydatki na objęcie lub nabycie akcji nie są kosztem uzy-

skania przychodu podatnika w dacie ich poniesienia, jednakŜe uwzględnia się je przy ustalaniu dochodu z od-

płatnego zbycia akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

 

3.6.4. Opodatkowanie dochodów osób zagranicznych 

 

Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19 proc. przychodu spoczywa na Emitencie, w przypadku 

gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, 

którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli: 
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• osób prawnych, jeŜeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i 

• osób fizycznych, jeŜeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 

ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

 

NaleŜy jednak mieć na uwadze, iŜ zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu 

dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmie-

nione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą 

Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. W przy-

padku gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów osią-

ganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiąŜące są postanowienia tej umowy i wyłą-

czają one stosowanie przywołanych powyŜej przepisów polskich ustaw podatkowych. 

 

Ponadto naleŜy pamiętać, iŜ zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieŜenia podwójnemu opodatko-

waniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest moŜliwe, pod warunkiem udokumentowania miej-

sca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem 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 

o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest 

moŜliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyska-

nym od niego certyfikatem rezydencji. 

 

Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia od podatku dochodowego do-

chody (przychody) z dywidend oraz z innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, jeŜeli łącznie 

spełnione są 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) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niŜ Rzeczpospolita Polska 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie naleŜącym 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 niŜ 10 proc. udziałów (akcji) 

w kapitale spółki wypłacającej te dochody; 

• odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych jest: 

o spółka uzyskująca dochody (przychody), o której mowa powyŜej, albo 

o zagraniczny zakład spółki uzyskującej dochody (przychody), o której mowa powyŜej. 
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Opisane powyŜej zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) 

z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada nie mniej niŜ 10 proc. udziałów (akcji) w spółce wypłacającej 

te naleŜności nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Co przy tym istotne, zwolnienie to ma zastosowanie takŜe 

w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania nie mniej niŜ 10 proc. udziałów (akcji), 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 przypad-

ku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) w wymaganej minimalnej wysokości nieprzerwanie 

przez okres dwóch lat spółka uzyskującej dochody (przychody), o której mowa powyŜej, jest obowiązana 

do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) w wysokości 19 proc. 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, w przypadku gdy zgodnie z obowiązujący-

mi przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz inwe-

storów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podle-

gają opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z brzmieniem art. 30 §1 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wyko-

nał ciąŜącego 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. Płat-

nik odpowiada za te naleŜności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezaleŜna od woli płatnika. 

Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeŜeli odrębne przepisy stano-

wią inaczej, albo jeŜeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 

 

Podsumowując, dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, ma-

jące miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania podlegają opodatkowaniu w Polsce na zasadach opisanych powyŜej, natomiast dochody z od-

płatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, mające miejsce zamieszkania lub 

siedzibę w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania nie podlegają 

opodatkowaniu w Polsce, jeŜeli odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania tak stanowi. 

 

3.6.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

 

Zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaŜ praw majątkowych będą-

cych instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie: 

• firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym; 

• dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; 

• dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie (a więc takŜe 

w ramach Alternatywnego systemu obrotu); 

• dokonywana poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie przez firmy in-

westycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeŜeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach 

obrotu zorganizowanego; 
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jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych. W innych przypadkach zbycie praw z papierów 

wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1 proc. warto-

ści rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust.1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności cy-

wilnoprawnych). W takiej sytuacji zgodnie z art. 4 pkt 1 tejŜe ustawy do uiszczenia podatku od czynności cywil-

noprawnych zobowiązany jest kupujący. 
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4. Dane o Emitencie 

 

4.1. Informacje o Emitencie 

 

Firma: Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Rafaela 14, 03-604 Warszawa 

Tel.: + 48 22 678 89 85 

Fax: + 48 22 679 45 26 

Internet: www.danks.pl 

E-mail: danks@danks.com.pl 

KRS: 0000367947 

REGON: 011286634 

NIP  524 10 07 302 

 

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta 

 

Czas trwania Emitenta nie został oznaczony. 

 

4.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

 

Emitent powstał w wyniku przekształcenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. 

sp.k. z siedzibą w Warszawie (w trybie przepisu art. 551 i nast. k.s.h.). Uchwała Wspólników Danks Europejskie 

Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp.k. w sprawie przekształcenia została podjęta w dniu 20 wrze-

śnia 2010 roku (akt notarialny z dnia 20 września 2010 roku Rep. A nr 12186/2010). 

 

4.4. Wskazanie sądu rejestrowego który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego reje-

stru 

 

Sądem rejestrowym, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru, jest Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Do utworzenia Emitenta nie było wymagane jakiekolwiek zezwolenie. 

 

4.5. Krótki opis historii Emitenta 

 

Emitent został zarejestrowany w dniu 14 października 2010 roku przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000367947, w wyniku przekształcenia Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp. k. 

z siedzibą w Warszawie. 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 50 z 150 

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie powstała 

na podstawie umowy spółki z dnia 4 września 2006 roku (akt notarialny sporządzony przez notariusza Joannę 

NaciąŜek w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Warszawie, repertorium A nr 4258/2006). Spółka została wpi-

sana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 września 2006 roku pod numerem 

KRS 0000263669. 

 

Geneza działalności Emitenta sięga roku 1993, kiedy powstała jednoosobowa firma (działalność gospodarcza), 

która następnie ewoluowała poprzez spółkę cywilną, spółkę jawną (2002 r.) do spółki  komandytowej (2006 r.). 

Dalszy rozwój działalności Emitenta nastąpił poprzez konsekwentne poszerzanie zakresu oferty (zakresu 

świadczonych usług). Emitent (i jego poprzednicy prawni) przez okres 18 lat dąŜył stale do podnoszenia po-

ziomu świadczonych usług poprzez wypracowanie odpowiednich standardów działania, zakup profesjonalnego 

oprogramowania komputerowego, rozbudowę zespołu specjalistów oraz zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych personelu. 

 

Emitent informuję, iŜ znak towarowy „Danks”, którym posługuje się Emitent został wytworzony w toku dzia-

łalności Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp.k., to jest poprzednika prawnego 

Emitenta. Emitent wskazuje, iŜ wobec powyŜszego Emitentowi przysługują wszystkie prawa do przedmioto-

wego znaku. Emitent oświadcza, iŜ nie jest zobowiązany do uiszczania jakichkolwiek opłat z tytułu praw do 

komercyjnego wykorzystywania znaku towarowego „Danks”, którym posługuje się Emitent. Emitent oświad-

cza iŜ według jego najlepszej wiedzy nie istnieją równieŜ podstawy do ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek 

opłat w przyszłości. 

 

Jednocześnie Emitent informuję, iŜ znak towarowy „Danks”, którym posługuje się Emitent nie został zgłoszo-

ny do ochrony. 

 

W roku 2010 Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp. k. przekształciła się w spółkę 

akcyjną. 

 

4.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworze-

nia 

 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku na kapitały własne Emitenta składały się następujące pozycje: 

• kapitał zakładowy - wynosił 400.000 zł (czterysta tysięcy złotych) i dzielił się na: 

o 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) 

kaŜda,  

kapitał zakładowy wykazywany jest w bilansie w wysokości nominalnej wynikającej ze Statutu, zgodnie 

z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; 

• zysk netto - zysk za okres od 14 października 2010 roku (dzień przekształcenia) do 31 grudnia 2010 roku 

w kwocie 216.284,22 zł (dwieście szesnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia dwa 

grosze),” 

• odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - odpis w kwocie –1.256.243,95 zł. 
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Odpis został dokonany celem doprowadzenia do porównywalności danych za lata 2009 i 2010; w pozycji tej 

uwzględniono tylko zysk netto poprzednika prawnego Emitenta (tj. Danks Europejskie Centrum Doradztwa 

Podatkowego sp. z o.o. sp. k) osiągnięty do dnia 13.10.2010 r. (do dnia poprzedzającego dzień przekształcenia 

Emitenta); odpowiednio w pozycji „zysk netto” uwzględniono zarówno zysk netto poprzednika prawnego 

Emitenta (tj. Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp.k) za okres do dnia poprze-

dzającego dzień przekształcenia Emitenta (tj. 01.01.2010 r. - 13.10.2010 r.), jak i zysk netto Emitenta za okres 

od dnia przekształcenia Emitenta (tj. 14.10.2010 r. - 31.12.2010 r.); jednocześnie w bilansie w „kapitałach wła-

snych” Emitenta  został wykazany tylko zysk netto, który został wypracowany przez Emitenta działającego w 

formie spółki akcyjnej. 

 

4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 

 

4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obliga-

tariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia 

w przyszłości nowych emisji akcji 

 

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia w przyszłości 

nowych emisji akcji, dlatego w chwili obecnej nie istnieją Ŝadne podstawy do przewidywania jakichkolwiek 

zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji takich uprawnień przez obligatariuszy. 

 

4.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które moŜe być podwyŜszony kapitał 

zakładowy Emitenta w granicach kapitału docelowego 

 

Zgodnie ze Statutem Zarząd Emitenta jest upowaŜniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyŜ-

szeń kapitału zakładowego Emitenta, łącznie o kwotę nie większą niŜ 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy 

złotych) w trybie art. 444 k.s.h. (kapitał docelowy). UpowaŜnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest 

udzielone na okres trzech lat począwszy od dnia wpisania Emitenta do rejestru. W oparciu o to upowaŜnienie 

Zarząd moŜe wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pienięŜne jak i niepienięŜne. Uchwała Zarządu 

w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepienięŜne podjęta w oparciu 

o opisane upowaŜnienie nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. Przy podwyŜszeniu kapitału zakładowego w tym 

trybie Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części. 

 

Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Zarząd Emitenta nie podjął jakiejkolwiek uchwa-

ły w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach instytucji kapitału docelowego na pod-

stawie upowaŜnienia udzielonego w oparciu o opisane powyŜej postanowienia Statutu. 
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4.10. Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty fi-

nansowe Emitenta lub wystawione w związku z nimi kwity depozytowe 

 

śadne instrumenty finansowe Emitenta nie były i nie są notowane na jakimkolwiek rynku instrumentów finan-

sowych. Emitent nie wystawiał kwitów depozytowych związanych z emitowanymi przez siebie instrumentami 

finansowymi. 

 

4.11. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mają-

cych istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitało-

wej, z podaniem w stosunku do kaŜdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedzi-

by, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozu-

mieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego pomiędzy osobami wchodzącymi w skład orga-

nów Emitenta występują następujące powiązania osobowe: 

 

Lp. imię i nazwisko opis powiązania 

1.  Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu jest synem Danuty Truchel 

2.  Danuta Truchel - Przewodnicząca Rady Nadzor-

czej 

jest matką Krzysztofa Truchel 

3.  Damian Bieńkowski - Członek Rady Nadzorczej --- 

4.  Maria Kołakowska - Członek Rady Nadzorczej --- 

5.  Stanisław Leszek - Członek Rady Nadzorczej --- 

6.  Adam Osiński - Członek Rady Nadzorczej --- 

 

Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu - jest akcjonariuszem Emitenta, który na dzień sporządzenia niniejszego 

dokumentu informacyjnego posiada łącznie 96.000 Akcji Serii A, reprezentujących 2,1 proc. kapitału zakłado-

wego Emitenta oraz 2,1 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (z uwzględnieniem niezarejestrowa-

nych na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego Akcji Serii B). 

 

Danuta Truchel - Przewodnicząca Rady Nadzorczej - jest akcjonariuszem Emitenta, który na dzień sporządze-

nia niniejszego dokumentu informacyjnego posiada łącznie 96.000 Akcji Serii A, reprezentujących 2,1 proc. 

kapitału zakładowego Emitenta oraz 2,1 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (z uwzględnieniem 

niezarejestrowanych na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego Akcji Serii B). 

 

Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu i Danuta Truchel - Przewodnicząca Rady Nadzorczej - są wspólnikami 

akcjonariusza Emitenta, tj. Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. z siedzibą w War-

szawie, który na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego posiada łącznie 10.000 Akcji Se-

rii A, reprezentujących 0,22 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,22 proc. głosów na Walnym Zgroma-

dzeniu Emitenta (z uwzględnieniem niezarejestrowanych na dzień sporządzania niniejszego dokumentu infor-
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macyjnego Akcji Serii B). Krzysztof Truchel jest przy tym prokurentem, a Danuta Truchel Prezesem Zarządu 

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. 

 

Emitent informuję, iŜ na dzień sporządzenie niniejszego dokumentu informacyjnego Danks Europejskie Cen-

trum Doradztwa Podatkowego sp. z o. o. nie prowadzi, ani nie planuje podjęcia w przyszłości, jakiejkolwiek 

działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Emitent oświadcza, iŜ pomiędzy Emitentem a Danks Europejskie 

Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. nie istnieje jakikolwiek konflikt interesów. Emitent wskazuje, iŜ 

jedyny powód istnienia na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Danks Europejskie Cen-

trum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. wskazany został szczegółowo w rozdz. 3.2. (str. 30). 

 

Emitent współpracuje w sposób stały z Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, spółką której członkami organów i 

akcjonariuszami są Tomasz Olszewski i Piotr Olszewski, którzy są jednocześnie wspólnikami i dyrektorami 

akcjonariusza Emitenta, tj. Queros Investments Limited, który na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu 

informacyjnego posiada łącznie 198.000 Akcji Serii A, reprezentujących 4,32% proc. kapitału zakładowego 

Emitenta oraz 4,32% proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (z uwzględnieniem niezarejestrowa-

nych na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego Akcji Serii B). 

 

Emitent informuję, iŜ na dzień sporządzenie niniejszego dokumentu informacyjnego Minox S.A. z siedzibą w 

Warszawie nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Emitent oświadcza, iŜ 

pomiędzy Emitentem a Minox S.A. z siedzibą w Warszawie nie istnieje jakikolwiek konflikt interesów. 

 

Emitent informuję, iŜ na dzień sporządzenie niniejszego dokumentu informacyjnego jakikolwiek inny podmiot 

powiązany z Emitentem - inny niŜ podmioty wymienione w powyŜszych akapitach - nie prowadzi, ani nie pla-

nuje podjęcia, jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Emitent oświadcza, iŜ pomiędzy 

Emitentem a jakimkolwiek podmiotem z nim powiązanym nie istnieje jakikolwiek konflikt interesów. 

 

Poza powiązaniami opisanymi w niniejszym dokumencie informacyjnym brak jest jakichkolwiek innych istot-

nych powiązań majątkowych, organizacyjnych lub personalnych pomiędzy Emitentem, a osobami wchodzący-

mi w skład organów Emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta. 

 

Autoryzowany Doradca nie jest podmiotem dominującym lub zaleŜnym wobec Emitenta. Adam Osiński, będą-

cy komandytariuszem i prokurentem Autoryzowanego Doradcy, jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. 

Poza powiązaniem opisanym w zdaniach poprzednich brak jakichkolwiek innych istotnych powiązań majątko-

wych, organizacyjnych lub personalnych pomiędzy Autoryzowanym Doradcą lub jego wspólnikami a Emiten-

tem lub głównymi akcjonariuszami Emitenta 

 

4.12. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta 

 

4.12.1. Informacja ogólna 

 

Emitent świadczy usługi z zakresu księgowości i doradztwa finansowego, dostarczając klientom profesjonalne 

rozwiązania w zakresie prowadzenia księgowości oraz doradztwa finansowego, w tym podatkowego. Działal-
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ność Emitenta wymaga więc zapewniania klientom usług o najwyŜszym standardzie jakości przy uwzględnieniu 

ogromnej wagi usług Emitenta dla sytuacji prawno-ekonomicznej klientów. Miarą dotychczasowego sukcesu 

Emitenta jest fakt, iŜ w chwili obecnej większość klientów Emitenta to klienci którzy rozpoczęli współpracę 

z Emitentem dzięki rekomendacji udzielonej przez osoby wcześniej współpracujące z Emitentem. 

 

4.12.2. Przedmiot działalności 

 

Od początku swej działalności Emitent specjalizuje się w kompleksowym świadczeniu usług z zakresu księgo-

wości i doradztwa finansowego, w tym zwłaszcza w prowadzeniu księgowości i doradztwa podatkowego, 

na rzecz podmiotów gospodarczych. Oferta Emitent jest przy tym bardzo szeroka, a dywersyfikacja świadczo-

nych usług, a tym samym dywersyfikacja źródeł przychodów, wpływa na stabilny rozwój i stałą poprawę wyni-

ków Emitenta. Dywersyfikacja usług równowaŜy przy tym takŜe wahania koniunktury na poszczególne rodzaje 

usług oferowanych przez Emitenta. 

 

Emitent świadczy usługi w dwóch podstawowych obszarach, to jest: 

1/ Usług księgowe; 

2/ Usługi doradztwa finansowego. 

 

W zakresie usług księgowych Emitent świadczy w szczególności usługi w zakresie: 

• prowadzenia ksiąg rachunkowych (takŜe według standardów międzynarodowych), w tym: 

o bieŜącego prowadzenia ksiąg rachunkowych; 

o sporządzania deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych; 

o sporządzania rejestrów zakupu i sprzedaŜy VAT oraz deklaracji VAT; 

o sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych; 

o sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych oraz dokumen-

tów związanych z zakończeniem roku obrotowego; 

o naliczania wynagrodzeń z funduszu osobowego oraz bezosobowego, sporządzania list płac oraz 

przelewów wynagrodzeń; 

o rozliczania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz sporządzania wymaganych deklaracji; 

o wyprowadzania zaległości w księgach rachunkowych; 

o sporządzania raportów konsolidacyjnych oraz sprawozdań zgodnych ze standardami przyjętymi 

przez jednostki; 

• prowadzenia ksiąg rachunkowych dla podmiotów w likwidacji albo upadłości; 

• prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów; 

• doradztwa księgowego. 

 

W zakresie usług doradztwa finansowego Emitent świadczy w szczególności usługi w zakresie: 

• doradztwa podatkowego, w tym: 

o sporządzania opinii podatkowych; 

o audytu podatkowego; 

• opracowywania wewnętrznych procedur konsolidacyjnych obejmujących: 
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o doradztwo przy wprowadzaniu wymogów Polskich Standardów Rachunkowości i Międzynarodo-

wych Standardów Rachunkowości; 

o doradztwo przy tworzeniu polityk rachunkowości i planów kont, równieŜ zgodnie z ustawą o ra-

chunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości; 

• wykonywania audytów, w tym: 

o audytów finansowych w ramach badań „due diligence”; 

o audytów związanych z wyceną przedsiębiorstw; 

o audytów strategicznych, biznesowych i organizacyjnych; 

o audytów systemów kontroli wewnętrznej; 

• przeprowadzania badań i wydawania opinii w ramach procesów łączenia, przekształcania i podziału spół-

ek prawa handlowego; 

• sporządzania wycen spółek i przedsiębiorstw; 

• sporządzania biznesplanów; 

• sporządzania ramowych programów naprawczych; 

• sporządzania analiz finansowych spółek dla potrzeb właścicieli; 

• doradztwa finansowego, w tym: 

o w związku z łączeniem, przekształcaniem i podziałem spółek prawa handlowego; 

o w związku ze zbywaniem i nabywaniem podmiotów gospodarczych. 

 

Emitent oferuje przy tym klientom ciągły dostęp on line do ich ksiąg rachunkowych. 

 

Emitent świadczy usługi w jeŜyku polskim oraz angielskim. Emitent jest w stanie sporządzać raporty i inne 

dokumenty dla zagranicznych właścicieli polskich spółek w języku angielskim. 

 

Dzięki oferowaniu szerokiego zakresu usług w zamian za atrakcyjnie skalkulowane ryczałtowe wynagrodzenie 

usługi Emitenta są bardzo konkurencyjne. Wynika to z faktu, iŜ klient (przedsiębiorca) dla uzyskania tych sa-

mych usług świadczonych przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę musiałby pozyskać 

bardzo wysoko kwalifikowanego pracownika, o specyficznych, interdyscyplinarnych umiejętnościach, co wiąza-

łoby się z bardzo wysokimi oczekiwaniami finansowymi takie osoby. W takiej sytuacji odpowiednio przygoto-

wana oferta Emitenta jest z reguły korzystniejsza dla przedsiębiorcy. 

 

4.12.3. Obszar działania 

 

Emitent świadczy usługi dla klientów z całej Polski, jednak zasadnicza większość klientów Emitenta to spółki 

prawa handlowego z siedzibą w Warszawie. 

 

Według aktualnych danych rynek warszawski jest rynkiem na którym działa i powstaje najwięcej nowych pod-

miotów gospodarczych w Polsce. 
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Oznacza to, Ŝe obszar na którym działa Emitent zapewnia stały wzrost bazy potencjalnych klientów. 

 

4.12.4. Zespół 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego zespół Emitenta tworzy 19 osób, współpracu-

jących z Emitentem na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Emitent zatrudnia miedzy innymi 

4 osoby z uprawnieniami biegłych rewidentów, w tym 2 z nich takŜe z uprawnieniami doradców podatkowych 

i 1 z licencją syndyka. Zespół Emitenta cechuje znaczna stabilność (niska rotacja personelu) co zapewnia cią-

głość świadczenia usług w oparciu o wypracowane wysokie standardy prowadzenia działalności. 

 

4.12.5. Klienci 

 

Klientami Emitenta są przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy. Emitent świadczy jednak równieŜ usługi 

na rzecz spółek zaleŜnych od spółek zagranicznych, notowanych na giełdach zagranicznych. Usługi świadczone 

są najczęściej na podstawie stałych, długoterminowych umów, co zapewnia Emitentowi utrzymania dodatniej 

płynności finansowej (nie występuje potrzeba zaciągania zobowiązań kredytowych). 

 

Na dzień 31 stycznia 2011 roku Emitent współpracuje na podstawie stałych długoterminowych umów ze 127 

klientami. 

 

Struktura klientów Emitenta wg. rodzaju prowadzonej działalności 

 

Lp. Rodzaj prowadzonej przez klien-

ta działalności 

Liczba klientów 

1. Produkcja 12 

2. Usługi 44 

3. Handel 71 

Razem 127 

 

KaŜda umowa na świadczenie usług jest negocjowana oddzielnie, z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych 

kaŜdego klienta. Jednocześnie Emitent na bieŜąco monitoruje pracochłonność klienta (w Spółce funkcjonuje 

stosowny system kontroli czasu pracy dla poszczególnych klientów) w celu bieŜącej aktualizacji wynagrodzenia 

za usługę. 

 

4.12.6. Sytuacja finansowa 

 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat Emitent osiągał stabilne przychody. 
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Przychody Emitenta ze sprzedaŜy i zrównane z nimi za lata 2007 - 2010 (w PLN) 
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Dzięki stabilnym przychodom w kilku ostatnich latach Emitent notował teŜ zawsze istotny zysk. 

 

Wyniki Emitenta za lata 2007 - 2010 (w tys. PLN) 
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Rachunek zysków i strat Emitenta za lata 2007 - 2010 

 

Rachunek zysków i strat za lata 2007 - 2010 r. (w PLN) 

 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010* 

A. Przychody ze sprzedaŜy i zrównane z nimi 

(I+II+III+IV) 

2 185 345,83  2 381 646,71  2 364 063,55  2 765 682,07  

B. Koszty działalności operacyjnej 

(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) 

707 175,32  874 051,03  885 064,39  1 243 371,26  

C. Zysk/Strata na sprzedaŜy (A-B) 1 478 170,51  1 507 595,68  1 478 999,16  1 522 310,81  

D. Pozostałe przychody operacyjne (I+II+III) 0,00  0,00  0,00  2 000,34  

E. Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E) 1 478 170,51  1 507 595,68  1 478 999,16  1 524 311,15  
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F. Przychody finansowe (I+II+III+IV+V) 26 005,51  4 219,04  9 022,57  5 690,84  

G. Koszty finansowe (I+II+III+IV) 4 139,30  6 865,50  5 462,00  6 727,82  

H Zysk/Strata brutto na działal. gosp. (F+G-H) 1 500 036,72  1 504 949,22  1 482 559,73  1 523 274,17  

I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II) 0,00  0,00  0,00  0,00 

J. Zysk/Strata brutto (I +/- J) 1 500 036,72  1 504 949,22  1 482 559,73  1 523 274,17  

K. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób 

fizycznych 

0,00  0,00  0,00  50 746,00  

L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0,00  0,00  0,00  0,00  

M. Zysk/Strata netto (K-L-M) 1 500 036,72  1 504 949,22  1 482 559,73  1 472 528,17  

* dane finansowe za 2010 rok zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Emitenta 

 

Struktura i dynamika sprzedaŜy Emitenta za lata 2009 - 2010 (w tys. PLN) 

za okres 01.01-31.12 struktura w % Zmiana w % Wyszczególnienie 

2009 2010* 2009 2010* (BZ-BO) 

BO no-

minalnie 

(BZ-SBO) 

SBO    

realnie 

A. Przychody netto ze sprzedaŜy 

i zrównanie z nimi, w tym: 

2 364,06 2 800,00 99,6% 99,9% 18,4% 18,4% 

B. Koszty działalności operacyjnej 885,06 1 057,80 99,4% 99,5% 19,5% 19,5% 

C. Zysk (strata) ze sprzedaŜy (A-B) 1 479,00 1 742,20 99,8% 100,1% 17,8% 17,8% 

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 0,0% 0,0% --- --- 

E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 0,0% 0,0% --- --- 

F. Zysk (strata) z działalności ope-

racyjnej (C+D-E) 

1 479,00 1 742,20 99,8% 100,1% 17,8% 17,8% 

G. Przychody finansowe 9,02 4,00 0,4% 0,1% -55,7% -55,7% 

H. Koszty finansowe 5,46 5,50 0,6% 0,5% 0,7% 0,7% 

I. Zysk (strata) z działalności go-

spodarczej (F+G-H) 

1 482,56 1 740,70 100,0% 100,0% 17,4% 17,4% 

* dane finansowe za 2010 rok zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Emitenta 

 

Struktura przychodów Emitenta ze sprzedaŜy w latach 2009 - 2010 (w tys. PLN) 

 

lp. Oznaczenie źró-

dła przychodów 

2009 

(w tys. PLN) 

Udział 

 

2010* 

(w tys. PLN) 

Udział 

1. Przychody ze 

sprzedaŜy usług 

księgowych 

2.054 87 proc. 2.376 86 proc. 

2. Przychody z do-

radztwa finansowe-

go 

310 13 proc. 389 14 proc. 

Razem 2.364 100 2.800 100 

* dane finansowe za 2010 rok zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Emitenta 
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Struktura i dynamika kosztów Emitenta za lata 2009 - 2010 (w tys. PLN) 

 

za okres 01.01-31.12 struktura w % Zmiana w % Wyszczególnienie 

2009 2010* 2009 2010* (BZ-BO) 

BO no-

minalnie 

(BZ-SBO) 

SBO realnie 

B. Koszty działalności operacyj-

nej 

885,06 1.243,37 100,0% 100,0% 19,5% 19,5% 

I. Amortyzacja 1,20 0,93 0,1% 0,07% -33,6% -33,6% 

II. ZuŜycie materiałów i energii 2,03 33,70 0,2% 2,7% 145,4% 145,4% 

III. Usługi obce 336, 95 476,96 38,1% 38,4% 27,6% 27,6% 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 0,00 0,00 0,0% 0,0% --- --- 

  - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,0% 0,0% --- --- 

V. Wynagrodzenia 465, 14 622,91 52,6% 50,1% 11,8% 11,8% 

VI. Ubezpieczenia społeczne i 

inne świadczenia 

79,72 106,49 9,0% 8,6% 15,4% 15,4% 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 2,35 0,0% 0,2% --- --- 

VIII. Wartość sprzedanych towa-

rów i materiałów 

0,00 0,00 0,0% 0,0%         --- --- 

* dane finansowe za 2010 rok zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Emitenta 

 

Podstawowe wielkości i wskaźniki Emitenta za lata 2009 – 2010 

 

Wyszczególnienie Objaśnienia j.m. 2009 2010* 

Suma bilansowa --- tys. zł. 1 619,7 949,7 

Wynik netto (+/-) --- tys. zł. 1 482,6 1 472,5 

SprzedaŜ netto --- tys. zł. 2 364,1 2 765,7 

Aktywa czynne aktywa trwałe + aktywa obroto-

we - zobowiązania krótkotermi-

nowe 

tys. zł. 1 487,6 616,3 

Kapitał stały kapitał własny + rezerwy długo-

terminowe + zobowiązania dłu-

goterminowe+RMK długoterm. 

tys. zł. 1 487,6 616,3 

Kapitał pracujący (aktywa 

bieŜące netto) 

aktywa obrotowe - zobowiązania 

krótkoterminowe 

tys. zł. 1 479,3 244,9 

Kapitał obrotowy kapitał stały - aktywa trwałe tys. zł. 1 479,3 267,7 

Wskaźnik struktury aktywów (aktywa trwałe / aktywa obroto-

we) *100 

% 0,5 64,2 

Wskaźnik struktury pasywów 

(źródeł finansowania) 

(kapitał własny / kapitał obcy) 

*100 

% 1 126,0 184,9 

Wskaźnik unieruchomienia (aktywa trwałe / wartość akty- % 0,5 39,1 
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środków wów) *100 

Trwałość struktury finanso-

wania 

(kapitał stały / wartość pasy-

wów) *100 

% 91,8 42,3 

Wskaźnik pokrycia majątku 

trwałego kapitałem własnym 

(kapitał własny / aktywa trwałe) 

*100 

% 18 010,8 165,9 

Wskaźnik pokrycia majątku 

trwałego kapitałem stałym 

(kapitał stały / aktywa trwałe) 

*100 

% 18 010,8 165,9 

Udział kapitału obrotowego 

w finansowaniu majątku obro-

towego 

(kapitał obrotowy / aktywa ob-

rotowe) *100 

% 91,8 42,3 

Wskaźnik pokrycia majątku 

obrotowego kapitałem wła-

snym 

((kapitał własny - aktywa trwałe) 

/ aktywa obrotowe) *100 

% 91,8 42,3 

Samofinansowanie majątku 

obrotowego 

(zobowiązania krótkoterm./ 

aktywa obrotowe) *100 

% 8,2 57,7 

Wskaźniki płynności 

Wskaźnik płynności I (aktywa obrotowe /bieŜące zo-

bowiązania) 

--- 12,2 1,7 

Wskaźnik płynności II ((aktywa obrotowe - zapasy) / 

bieŜące zobow.) 

--- 12,2 1,7 

Wskaźnik płynności III (środki pienięŜne i inne aktywa 

pienięŜne) / bieŜące zobowiąza-

nia) 

--- 2,0 0,9 

Wskaźniki rentowności 

Rentowność majątku (ROA) (wynik fin. netto / suma akty-

wów) *100 

% 91,5 155,1 

Rentowność kapitałów wła-

snych (ROE) 

(wynik fin. netto / kapitały wła-

sne) *100 

% 99,7 238,9 

Rentowność kapitałów całko-

witych 

((wynik fin. netto + odsetki) / 

wartość pasywów) *100 

% 92,1 155,7 

Dźwignia finansowa ((rent. kap. wł. - rent. kap. całk.) 

/ rent. kap. całk.) *100 

% 8,2 53,5 

Rentowność netto sprzedaŜy (wynik fin. netto  / sprzedaŜ 

netto) *100 

% 62,7 53,2 

Rentowność brutto sprzedaŜy (wynik na sprzedaŜy / sprzedaŜ 

netto)*100 

% 62,6 55,0 

Stopa zysku (wynik na sprzedaŜy / aktywa 

czynne) *100 

% 99,4 247,0 

Okres zwrotu inwestycji aktywa czynne / wynik na sprze-

daŜy 

lat 1,0 0,4 

Wskaźniki zadłuŜenia 
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Wskaźnik ogólnego zadłuŜe-

nia 

(zobowiązania ogółem / aktywa 

ogółem) *100 

% 8,2 35,1 

Stopa zadłuŜenia (wskaźnik 

zadłuŜenia kapitału własnego) 

(zobowiązania ogółem / kapitały 

własne) *100 

% 8,9 54,1 

Wskaźnik zadłuŜenia długo-

terminowego 

(zobowiązania długoterminowe 

/ kapitały własne) *100 

% 0,0 0,0 

Wskaźnik pokrycia zobowią-

zań długoterminowych rze-

czowymi składnikami majątku 

(rzeczowe składniki majątku / 

zobowiązania długoterminowe) 

*100 

% --- --- 

Wskaźniki efektywności 

Wskaźnik globalnego obrotu 

aktywami (produktywności 

majątku) 

sprzedaŜ netto / średni stan 

aktywów ogółem 

--- 1,5 2,2 

Szybkość obrotu aktywów 

czynnych 

sprzedaŜ netto / aktywa czynne --- 1,6 4,5 

Wskaźnik rotacji środków 

trwałych 

sprzedaŜ netto / średni stan 

środków trwałych 

--- 286,2 355,0 

Wskaźnik rotacji majątku ob-

rotowego 

sprzedaŜ netto / średni stan 

aktywów obrotowych 

--- 1,5 2,5 

Szybkość obrotu zapasów (przec. zapasy*t) / sprzedaŜ 

netto 

ilość dni 0,0 0,0 

Szybkość obrotu naleŜności 

z tyt. dostaw i usług 

(przec. naleŜności z tyt. dostaw, 

robót i usług*t) / sprzedaŜ netto 

ilość dni 25,0 21,4 

Szybkość obrotu zobowiązań (przec. zobowiązania krótko-

term.*t) / sprzedaŜ netto 

ilość dni 20,1 30,3 

Szybkość obrotu zobowiązań z 

tyt. dostaw i usług 

(przec. zobowiązania z tyt. do-

staw, robót i usług*t) / sprzedaŜ 

netto 

ilość dni 1,0 3,9 

* dane finansowe za 2010 rok zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Emitenta 

 

Zaprezentowane powyŜej wyniki świadczą o bardzo dobrej sytuacji finansowej Emitenta. Dodatkowo na pod-

kreślenie zasługuje fakt, iŜ na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent nie posiada 

jakichkolwiek zagroŜonych naleŜności. Ponadto na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego 

Emitent nie posiada Ŝadnych kredytów czy poŜyczek, a wszystkie zobowiązania regulowane są w terminach ich 

wymagalności. MoŜna przyjąć, iŜ Emitent nie posiada Zobowiązań, a działalność prowadzona jest w oparciu 

o środki własne. 

 

4.12.7. Prognoza wyników finansowych 

 

Stopniowa realizacja przyjętych przez Emitenta załoŜeń pozwoli niewątpliwie na realizację przewidywanych 

w prognozach na lata 2011-2013 wyników finansowych. 
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Prognoza wyników Emitenta na lata 2011-2013 

 

 2011 2012 2013 

przychody ze sprzedaŜy 

(w tys. zł) 

3.600 4.300 4.600 

zysk netto 

(w tys. zł) 

1.558,4 1.976 2.159 

(prognozę sporządził Zarząd Emitenta) 

2765
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PowyŜsza prognoza opiera się przede wszystkim na oszacowaniu wyników związanych z realizacją zawartych 

juŜ umów na rok 2011 i mającym podstawy w dotychczasowej historii Emitenta załoŜeniu kontynuacji większo-

ści tych umów równieŜ w roku 2012 i 2013. 

 

Sporządzając prognozę Emitent załoŜył, Ŝe środki pozyskane z emisji Akcji Serii B zostaną przeznaczone 

na sfinansowanie realizacji planów rozwoju Emitenta (patrz rozdz. 4.12.8.). Wydatkowanie środków nastąpi 

w II i III kwartale roku 2011. Dokonywane wydatki będą miały wpływ na wyniki Emitenta osiągane w drugiej 

połowie roku 2011. Jednak zasadniczy wpływ wydatki te będą miały na wyniki Emitenta osiągane począwszy 

od roku 2012. W ocenie Emitenta jego potencjał po dokonaniu planowanych wydatków (realizacji planów) 

będzie pozwalał utrzymać w kolejnych latach dosyć wysoką marŜe (w okresie prognozy w wysokości około 

43-46 proc.). 

 

Emitent zwraca jednocześnie uwagę, iŜ przedstawione powyŜej prognozy wyników są prognozami bardzo kon-

serwatywnymi, opartymi na bardzo ostroŜnych załoŜeniach. Między innymi, przy obserwowanej poprawie 

ogólnej koniunktury gospodarczej w Polsce oraz poprawie koniunktury na rynku na którym działa Emitent, 

prognozowany zysk netto za rok 2011 jest na poziomie zysku netto z lat poprzednich. 
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Warto zauwaŜyć, iŜ w dotychczasowej działalności Emitent osiągał zyski w kaŜdym roku działalności. 

 

Zysk netto Emitenta w latach 2007-2009 

 

 2007 2008 2009 

zysk netto 

(w tys. zł) 

1.500 1.504 1.482 

Źródło: Zarząd 

 

Emitent wypłacił swoim wspólnikom 100 proc. zysku netto osiągniętego w latach 2007-2009. 

 

W ocenie Emitenta powyŜsze świadczy o tym, iŜ jest on podmiotem generującym stabilne zyski dla swoich 

akcjonariuszy i dającym racjonalne podstawy do oczekiwania uzyskiwania zysków o charakterze dywidendo-

wym.  

 

4.12.8. Plany rozwoju Emitenta 

 

Podstawowym celem Emitenta jest stałe wspieranie klientów w procesie budowania i optymalizacji strategii 

finansowej zmierzającej do ciągłego wzrostu wartości przedsiębiorstw klientów. Plany rozwoju Emitenta zakła-

dają więc stałe poprawianie poziomu i rozszerzanie zakresu oferowanych usług, tak aby zaspokajać rosnące 

oczekiwania klientów. 

 

Emitent zakłada rozwój usług księgowych zarówno dzięki pozyskiwaniu nowych klientów, jak równieŜ dzięki 

przejmowaniu mniejszych biur rachunkowych wraz z ich klientami (z jednoczesnym zatrudnianiem właścicieli 

tych biur za stałym wynagrodzeniem i z prawem partycypacji w wypracowanym zysku wniesionych podmio-

tów). Emitent zakłada, iŜ jego oferta przejmowania biur rachunkowych będzie atrakcyjna z uwagi na fakt, 

iŜ właściciele tych przejmowanych biur, poza korzyściami natury finansowej, otrzymywać będą moŜliwość 

oferowania swoim dotychczasowym klientom wysokich standardów świadczenia usług wypracowanych przez 

Emitenta, jego know-how, wiedzy oraz specjalistycznych umiejętności kadry zarządzającej Emitenta. 

 

Emitent zakłada dalszy rozwój usług doradztwa finansowego dzięki współpracy z biurami pośrednictwa finan-

sowego przy sporządzaniu, na zlecenie, profesjonalnych biznesplanów, jak równieŜ dzięki współpracy z kance-

lariami prawnymi przy sporządzaniu dokumentacji finansowej na potrzeby postępowań naprawczych i układo-

wych, jak równieŜ na potrzeby połączeń, podziałów i przekształceń spółek handlowych. Emitent chce przy tym 

połoŜyć szczególny nacisk na świadczenie usług doradztwa finansowego w ramach procesów łączenia, prze-

kształcania i podziału spółek prawa handlowego (badania sporządzanych w ramach tych procedur planów, 

analizy opłacalności, sporządzanie stosownych audytów, optymalizacja podatkowa, itp.). W ocenie Emitenta 

w najbliŜszym okresie rynek fuzji i przejęć czeka znaczące oŜywienie, a tym samym klienci oczekiwać będą 

od Emitenta tego rodzaju usług. Drugim rodzajem usług, w zakresie usług doradztwa finansowego, jakie Emi-

tent zamierza świadczyć w szerszym niŜ dotąd zakresie, są usługi audytu podatkowego (przeglądy podatkowe). 

Rosnący popyt na tego rodzaju usługi będzie miał w ocenie Emitenta źródło w ciągle bardzo niestabilnym 

polskim prawie podatkowym. Jest to szczególna i niezwykle efektywna dla klientów formę doradztwa podatko-
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wego. Zasadniczym celem audytu jest bowiem sprawdzenie prawidłowości wywiązywania się podatników z ich 

obowiązków w zakresie rozliczeń podatkowych, a przede wszystkim wskazanie ewentualnych nieprawidłowości 

i zidentyfikowanie obszarów potencjalnego ryzyka podatkowego, a takŜe przedstawienie sposobów skorygowa-

nia tych nieprawidłowości oraz wskazanie działań zmierzających do usunięcia bądź zmniejszenia zidentyfiko-

wanego ryzyka. Audyty podatkowe są przy tym równieŜ skutecznym narzędziem optymalizacji działań podatni-

ków, mających bezpośrednie przełoŜenie na ich zobowiązania podatkowe. Zakładanym rezultatem audytu 

podatkowego jest więc zaproponowanie nowych rozwiązań, efektywniejszych podatkowo niŜ te stosowane 

dotąd przez podatników. W konsekwencji celem audytu podatkowego jest stworzenie moŜliwości dla popra-

wienia wyniku finansowego podatnika. W ocenie Emitenta w najbliŜszej przyszłości naleŜy spodziewać się 

wzrostu ilości zleceń na wykonywanie audytów podatkowych. 

 

Przede wszystkim jednak plany rozwojowe Emitenta zakładają rozszerzenie zakresu oferowanych usług o usłu-

gi z zakresu: 

• badania rocznych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych; 

• pozyskiwania kapitału inwestycyjnego; 

• wprowadzania spółek na rynek NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

W tym celu Emitent planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych na stworzenie odpowiedniego zespołu spe-

cjalistów, zapewnienie im odpowiednich warunków pracy i pozyskanie klientów na nowe rodzaje usług. Celem 

uruchomienia usług z zakresu badania rocznych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych Emitent 

zakłada przy tym przejmowanie biegłych rewidentów z innych firm audytorskich wraz z obsługiwanymi przez 

nich klientami. W ocenie Emitenta w krótkiej perspektywie rozszerzenie zakresu oferowanych usług powinno 

zagwarantować Spółce uzyskanie dodatkowego źródła przychodów (większa dywersyfikacja przychodów). 

Na stworzenie koncepcji i rozpoczęcie świadczenia opisanych powyŜej usług Emitent planuje przeznaczyć 

większość środków pozyskanych dzięki emisji Akcji Serii B. 

 

W najbliŜszym okresie Emitent planuje wynająć i przystosować do własnych potrzeb lokal w centrum Warsza-

wy ( ul. Grzybowska 4) celem prowadzenia w nim działalności audytorskiej oraz działalności z zakresu usług 

finansowych. Dzięki nowej lokalizacji (przy zachowaniu dotychczas posiadanego lokalu) Emitent ocenia, 

iŜ będzie „bliŜej zleceniodawców”, co pozwoli pozyskać w klientów kierujących się nie tylko ceną oraz profe-

sjonalizmem, ale równieŜ łatwością dostępu do doradcy. Nowy lokal wpłynie takŜe na polepszenie wizerunku 

rynkowego Emitenta, zwłaszcza jako podmiotu świadczącego profesjonalne usługi doradztwa finansowego. 

 

Emitent ocenia, Ŝe posiada niezbędną wiedzę i zasoby, aby systematycznie realizować swoje zamierzenia. 

W szczególności Emitent ma zapewnione finansowanie, zarówno dla bieŜącej działalności jak i dla realizacji 

przedstawionych powyŜej planów rozwoju. 

 

4.13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, 

za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w dokumencie informacyjnym 

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym dokumencie informacyjnym (rok 

2010) Emitent (działając zarówno w formie spółki komandytowej, jak i w formie spółki akcyjnej)nie dokony-

wał istotniejszych wydatków inwestycyjnych. 
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4.14. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub 

likwidacyjnym 

 

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

 

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie istnieją 

jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowania upadłościowego, 

układowego lub likwidacyjnego. 

 

4.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitraŜowym lub egze-

kucyjnym 

 

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie ugodowe, arbitraŜowe lub egzekucyjne, któ-

rego wynik ma lub moŜe mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

 

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie istnieją 

jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowania ugodowego, arbitra-

Ŝowego lub egzekucyjnego. 

 

4.16. Informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań 

sądowych lub arbitraŜowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku 

 

W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się ani obecnie nie toczą się Ŝadne postępowania przed organami 

rządowymi, postępowania sądowe ani arbitraŜowe, które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej 

przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Emitent nie posiada jednocześnie Ŝadnej wiedzy, 

która wskazywałaby, Ŝe jakiekolwiek postępowanie takiego rodzaju mogłoby zostać wszczęte w najbliŜszej 

przyszłości. 

 

4.17. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy in-

strumentów finansowych 

 

Emitent nie posiada Ŝadnych zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań Emitenta 

wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta. 

 

4.18. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działal-

ności gospodarczej 

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym dokumencie informacyjnym nie 

wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta. 
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4.19. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emiten-

ta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finan-

sowych zamieszczonych w dokumencie informacyjnym 

 

Po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe, stanowiącego część niniejszego dokumentu informa-

cyjnego, to jest po dniu 31 grudnia 2010 roku, nastąpiły następujące istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, 

majątkowej i finansowej Emitenta oraz ujawniły się następujące informacje istotne dla oceny sytuacji gospodar-

czej, majątkowej i finansowej Emitenta: 

• 25 marca 2011 roku - podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdanie finansowe Emitenta oraz jego po-

przednika prawnego za rok 2010 oraz uchwał  ws. podziału zysku za rok obrotowy 2010 (Repertorium A 

Nr 2759/2011)”. 

 

4.20.  Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 

 

Zarząd 

 

Zgodnie z §13 ust. 1 Statutu Zarząd Emitenta składa się z nie mniej niŜ jednego członka. Zgodnie z §13 ust. 3 

Statutu, kadencja Zarządu Emitenta wynosi trzy lata. Obecny Zarząd jest Zarządem I kadencji, która dla 

wszystkich jego członków upływa w dniu 20 września 2013 roku. 

 

W skład Zarządu Emitenta wchodzi obecnie: 

 

Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania, kierunek 

zarządzanie finansami). Ukończył trzyletnie studia doktoranckie w WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości i Zarzą-

dzania im Leona KoŜminskiego. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr 9672), doradcy podatkowego 

(nr 00287), oraz certyfikat księgowego (nr uprawnień 4410/97) i licencję syndyka (nr 83). 

 

Zarząd wykonuje swoje czynności w siedzibie Emitenta przy ul. Rafaela 14, w Warszawie. 

 

Rada Nadzorcza 

 

Zgodnie z §21 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza Emitenta składa się z nie mniej niŜ pięciu członków. Zgodnie 

z §21 ust. 3 Statutu Emitenta kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Obecna Rada Nadzorcza jest Radą Nad-

zorczą I kadencji, która dla wszystkich jej członków upływa w dniu 20 września 2013 roku. 

 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie: 

1/ Danuta Truchel - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

2/ Damian Bieńkowski - Członek Rady Nadzorczej 

3/ Maria Kołakowska - Członek Rady Nadzorczej 

4/ Stanisław Leszek - Członek Rady Nadzorczej 

5/ Adam Osiński - Członek Rady Nadzorczej 
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Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności w siedzibie Emitenta przy ul. Rafaela 14, w Warszawie. 

 

4.21. Dane dotyczące struktury akcjonariatu Emitenta 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta, z uwzględnieniem niezarejestrowanych na dzień sporządzania niniejszego 

dokumentu informacyjnego Akcji Serii B, przedstawia się następująco: 

 

Lp. Imię i nazwisko akcjona-

riusza 

Seria 

akcji 

Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale za-

kładowym (w proc.) 

Udział w gło-

sach (w proc.) 

1.  Wiseton Limited* A 3.600.000 78,65 78,65 

A, 400.000 8,74 2.  pozostali 

B 577.057 12,61 

21,35 

Razem 4.577.057 100 100 

* Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod nume-

rem HE 269192, z siedzibą pod adresem: Vyzantiou 30, 2nd Floor, Office 22, P.C. 2064,  Nikozja, Cypr; w 

dniu 10 listopada 2010 roku zawarto dwie umowy darowizny, na postawie których akcjonariusze spółki Danks 

Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. – Pani Danuta Truchel i Pan Krzysztof Truchel zbyli 

drogą darowizny po 1.800.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda spółce Wiseton Limited z siedzibą w 

Nikozji; udziałowcem w spółce cypryjskiej jest Lexact Solutions Limited posiadająca 2000 udziałów; działal-

ność spółki opiera się na inwestowaniu w instrumenty finansowe spółek notowanych na rynku NewConnect. 
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5. Sprawozdania finansowe 

 

Emitent wskazuje, iŜ jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta obejmuje okres od dnia 14 października 

2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, tj. od dnia przekształcenia Emitenta (w spółkę akcyjną) do ostatniego 

dnia roku obrotowego 2010. Jednocześnie Emitent przypomina, iŜ w formie spółki akcyjnej działa jako następ-

ca prawny (w wyniku przekształcenia) spółki komandytowej (tj. spółki osobowej) w spółkę akcyjną (tj. spółkę 

kapitałową). Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt. 3) w związku z 

przekształceniem Emitent zamknął i otworzył księgi rachunkowe, a w konsekwencji powstały dwa okresy (ra-

my czasowe) dla ksiąg rachunkowych Emitenta, a w konsekwencji sporządzone zostały dwa jednostkowe spra-

wozdania finansowe Emitenta, tj. sprawozdanie dla spółki komandytowej oraz sprawozdanie dla spółki akcyj-

nej. 

 

Celem doprowadzenia do porównywalności danych za lata 2009 i 2010 (przez co rozumie się sporządzenie 

sprawozdań finansowych zapewniające ich porównywalność) Emitent postanowił zaprezentować w jednostko-

wym sprawozdaniu finansowym dane porównywalne (tj. sporządzone z uwzględnieniem zasad zapewnienia 

porównywalności). W związku z powyŜszym Emitent sporządził i zaprezentował w niniejszym dokumencie 

informacyjnym sprawozdanie finansowe za rok 2010 sporządzone łącznie, to jest obejmujące dwa okresy - od 

01.01.2010 r. do 13.10.2010 r. (spółka komandytowa) i od 14.10.2010 r. do 31.12.2010 r. (spółka akcyjna). Ta-

kie sporządzenie sprawozdania finansowego jest zgodne z brzmieniem przepisu §2 pkt 38 Rozporządzenia  

Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych prze-

pisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.). 

 

W konsekwencji w niniejszym rozdz. 5 dokumentu informacyjnego Emitent zamieścił: 

1/ jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone łącznie (dla zapewnienia porównywalności 

danych) za okresy: od 01.01.2010 r. do 13.10.2010 r. (spółka komandytowa) i od 14.10.2010 r. do 

31.12.2010 r. (spółka akcyjna) (pkt 5.1.) 

2/ jednostkowe sprawozdanie finansowe Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. 

sp.k. za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 13 października 2010 roku (pkt. 5.2.),  ; 

3/ jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 14 października 2010 roku do dnia 31 

grudnia 2010 roku (pkt 5.3.). 

 

Jednocześnie Emitent wskazuje, iŜ jednostkowe sprawozdanie finansowe Danks Europejskie Centrum Doradz-

twa Podatkowego sp. z o.o. sp.k. za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 13 października 2010 roku (pkt. 

5.2.) i   jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 14 października 2010 roku do dnia 

31 grudnia 2010 roku (pkt 5.3.) zostały zatwierdzone, przez właściwe organy Emitenta. 
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5.1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 

roku 

 

Emitent wskazuje, iŜ przedstawione sprawozdanie za rok 2010 zostało sporządzone łącznie – dla spółki ko-

mandytowej (01.01.2010 -13.10.2010) i akcyjnej (14.10.2010 – 31.12.2010). 

Niniejsze sprawozdanie finansowe na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego zostało zatwierdzone 

przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 25 marca 2011 roku. 
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5.2. Sprawozdanie finansowe Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp. k. 

za okres od 1 stycznia 2010 roku do 13 października 2010 roku, 
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5.3.  Sprawozdanie finansowe Danks Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego S.A. za okres od 

14 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku 
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5.4.   Opinia niezaleŜnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego Emitenta 

za okres od dnia  14 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku 

 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 109 z 150 

 

 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 110 z 150 

 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 111 z 150 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 112 z 150 

 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 113 z 150 

 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 114 z 150 

 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 115 z 150 

 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 116 z 150 

 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 117 z 150 

 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 118 z 150 

 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 119 z 150 

 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 120 z 150 

 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 121 z 150 

 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 122 z 150 

 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 123 z 150 

 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 124 z 150 

 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 125 z 150 

 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 126 z 150 

 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 127 z 150 

6. Załączniki 

 

6.1. Aktualny odpis z KRS Emitenta 
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6.2. Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 

 

6.2.1. Obowiązujący ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 
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6.2.2. Informacja o zmianie ujednoliconego aktualnego tekstu statutu Emitenta 

 

W dniu 10 listopada 2010 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podwyŜszenia kapitału zakła-

dowego poprzez emisję Akcji Serii B. Zgodnie z wymogami k.s.h. w związku z podwyŜszeniem kapitału zakła-

dowego Emitenta dokonana została zmiana Statutu. Przedmiotowa uchwała brzmi jak następuje: 
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Jednocześnie w dniu 10 listopada 2010 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 4 w sprawie przyjęcia 

tekstu jednolitego Statutu. Tekst jednolity Statutu obejmujący zmiany związane z emisją Akcji Serii B (tj. zmianę 

wynikającą z uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 listopada 2010 roku), brzmi jak następuję: 

 

S T A T U T 

D A N K S  E U R O P E J S K I E  C E N T R U M  D O R A D Z T W A  P O D A T K O W E G O 

S P Ó Ł K A  AK C Y J N A 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

 

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą Danks Europejskie Centrum 

Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna. 

 

§ 2. 

 

ZałoŜycielami Spółki są: 

1. Krzysztof Truchel, 

2. Danuta Truchel, 

3. Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
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§ 3. 

 

Siedzibą Spółki jest Warszawa. 

 

§ 4. 

 

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

 

§ 5. 

 

1. Na obszarze swojego działania Spółka moŜe tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organi-

zacyjne. 

2. Na obszarze swojego działania Spółka moŜe uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organiza-

cyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka moŜe przystępować do juŜ istniejących lub 

nowozakładanych spółek handlowych. 

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

 

§ 6. 

 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 

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

2) PKD 70.22. Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

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

4) PKD 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, 

5) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

2. JeŜeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szcze-

gólnych warunków  przewidzianych przepisami  prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie uzyskania zgody, zezwolenia 

lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności moŜe nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych 

warunków. 

 

§ 7. 

 

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 k.s.h. 

nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. 
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III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

 

§ 8. 

 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niŜ 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 

4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŜda i nie więcej niŜ 

800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŜda. 

2. Wszystkie akcje serii A zostaną objęte w zamian za wkład pienięŜny. 

3. Kapitał zakładowy zostanie opłacony przez ZałoŜycieli wkładem pienięŜnym o wartości 400.000 zł (czterysta tysięcy 

złotych) przed złoŜeniem wniosku o rejestrację Spółki do Sądu Rejestrowego. 

 

§ 9. 

 

1. Zarząd jest upowaŜniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyŜszeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie 

o kwotę nie większą niŜ 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). UpowaŜnienie, o którym mowa w zdaniu poprzed-

nim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upowaŜnienia, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upowaŜniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania 

prawa zapisu upływającym nie później niŜ w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru. 

2. W oparciu o upowaŜnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd moŜe wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pienięŜ-

ne, jak i równieŜ niepienięŜne. 

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepienięŜne podjęta 

w oparciu o upowaŜnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

4. Przy podwyŜszeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upowaŜnienie, o którym 

mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części. 

 

§ 10. 

 

KaŜda akcja Spółki moŜe zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza. 

 

IV. ORGANY SPÓŁKI 

 

§ 11. 

 

Organami Spółki są: 

1. Zarząd, 

2. Rada Nadzorcza, 

3. Walne Zgromadzenie. 
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A. ZARZĄD SPÓŁKI 

 

§ 12. 

 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 

2. Do kompetencji Zarządu naleŜą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeŜone do kompetencji pozostałych organów Spółki. 

 

§ 13. 

 

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niŜ jednego członka. 

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeŜeniem, iŜ członków Zarządu pierwszej kadencji 

powołują załoŜyciele Spółki, o których mowa w § 2. 

 

§ 14. 

 

1. Zarząd moŜe wybrać ze swego składu Prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie. 

2. Zarząd moŜe odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. 

 

§ 15. 

 

1. KaŜdy członek Zarządu moŜe prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych 

czynności Spółki. JeŜeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozosta-

łych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeŜeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, 

wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. 

2. JeŜeli zarząd dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

3. Do waŜności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. 

 

§ 16. 

 

1. Organizację  i  sposób działania  Zarządu określa  regulamin uchwalany  przez Zarząd  i  zatwierdzany  przez Radę 

Nadzorczą. 

2. Regulamin określa co najmniej: 

1) sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd, 

2) zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. 

 

§ 17. 

 

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch człon-

ków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania 

oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu. 
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§ 18. 

 

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imie-

niu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany 

w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda 

Rady Nadzorczej. 

 

§ 19. 

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

 

§ 20. 

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach 

innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, naleŜy: 

1. wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsoli-

dowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, 

2. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, 

3. udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w przepisie art. 362 

§1 pkt 2 k.s.h., 

4. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o submisję akcji, 

5. udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej 

samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), jeŜeli zaciągnięcie 

takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budŜecie Spółki. 

 

§ 21. 

 

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niŜ pięciu członków. 

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeŜeniem, iŜ członków Rady Nadzorczej 

pierwszej kadencji powołują załoŜyciele Spółki, o których mowa w § 2. 

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 

 

§ 22. 

 

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i moŜe wybrać ze swego składu osoby pełniące inne 

funkcje w Radzie Nadzorczej. 

2. Rada Nadzorcza moŜe odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. 

 

§ 23. 

 

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niŜ trzy razy w roku obrotowym. 
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2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba spółki, chyba Ŝe wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyraŜą na pi-

śmie, pod rygorem niewaŜności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami siedziby spółki. Zgoda moŜe dotyczyć tylko 

i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obej-

mującego zgodę. 

 

§ 24. 

 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu 

lub innego członka Rady Nadzorczej. 

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji 

w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej no-

wej kadencji. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierw-

sze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd. 

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane kaŜdemu członkowi 

Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co 

najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad 

posiedzenia. 

4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej moŜe nastąpić tylko 

i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i Ŝaden z nich nie wniósł sprzeciwu 

co do zmiany porządku obrad w całości lub w części. 

 

§ 25. 

 

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nad-

zorczej upowaŜniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

 

§ 26. 

 

1. Z zastrzeŜeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. 

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe na wniosek któregokolwiek z człon-

ków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków 

Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie 

za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 

4. Rada Nadzorcza moŜe podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośred-

niego porozumiewania się na odległość. 

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu 

uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
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§ 27. 

 

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za kaŜdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie 

zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarzą-

dzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a takŜe ocenę pracy Rady Nadzorczej. 

2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgroma-

dzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie. 

 

§ 28. 

 

Członkom Rady Nadzorczej przysługuję wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 29. 

 

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwier-

dzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę 

Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w § 26 ust. 4. 

 

C. WALNE ZGROMADZENIE 

 

§ 30. 

 

1. Z zastrzeŜeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜą sprawy zastrzeŜone w przepisach kodeksu spółek 

handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu. 

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, uŜytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieru-

chomości, uŜytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a takŜe zawarcie umowy o submisję akcji 

nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 31. 

 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich 

nieobecności członek Zarządu. 

2.  Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu. 

 

§ 32. 

 

1. Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 

25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. 

2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 
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§ 33. 

 

1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnie-

nia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, jak równieŜ sprawy porządkowe i formalne. 

2. Z zastrzeŜeniem ust. 3, wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią 

Rady Nadzorczej. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przestaje obowiązywać, jeŜeli Rada Nadzorcza 

nie przekaŜe pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie sprawy, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złoŜe-

nia wniosku o wyraŜenie opinii. 

3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a takŜe sprawy nie wymagające 

uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2. 

 

§ 34. 

 

1. Z zastrzeŜeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu 

z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga ¾ (trzech czwartych) głosów. 

2. JeŜeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów. 

3. JeŜeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariusza, zmiana jest 

moŜliwa tylko pod warunkiem, iŜ wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek 

o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyraŜą zgodę na dokonanie takiej zmiany. 

. 

§ 35. 

 

Walne Zgromadzenie moŜe uchwalić swój, określający organizację i sposób prowadzenia obrad. 

 

 V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 

 

§ 36. 

 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

 

§ 37. 

 

1. Kapitały własne Spółki stanowią: 

1) kapitał zakładowy, 

2) kapitał zapasowy, 

3) kapitały rezerwowe, 

2. Spółka moŜe tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie 

roku obrotowego. 

 

 

 

 



Dokument Informacyjny Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. 

strona 148 z 150 

§ 38. 

 

1. BudŜet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na kaŜdy 

kolejny rok obrotowy. 

2. BudŜet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w kaŜdym kolejnym roku obrotowym. 

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do: 

1) sporządzania projektu budŜetu Spółki na kaŜdy kolejny rok obrotowy, 

2) przekazania Radzie Nadzorczej projektu budŜetu Spółki nie później niŜ na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczę-

ciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budŜet, 

3) Zatwierdzanie budŜetu Spółki na kaŜdy kolejny rok obrotowy naleŜy do kompetencji Rady Nadzorczej. 

 

§ 39. 

 

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom 

zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 

 

§ 40. 

 

Spółka moŜe emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a takŜe 

obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń – do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej 

akcjonariuszami. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 41. 

 

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu 

spółek handlowych. 

 

Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego podwyŜszenie kapitału zakładowego Emitenta 

dokonane poprzez emisję Akcji Serii B nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego celem dokonania stosow-

nego wpisu w rejestrze, a tym samym zmiany Statutu związane z emisją Akcji Serii B nie zostały zarejestrowane 

przez sąd rejestrowy. 

 

Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie została podjęta jakakolwiek uchwała Walne-

go Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu, inna niŜ uchwała opisana powyŜej, która do dnia sporządzenia 

niniejszego dokumentu informacyjnego nie została zarejestrowana przez sąd rejestrowy. 
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6.3. Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Lp. Termin / skrót Definicja / objaśnienie 

1.  Akcje Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta 

2.  Akcje Serii A 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta o wartości nomi-

nalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŜda  

3.  Akcje Serii B 577.057 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta o wartości nomi-

nalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŜda 

4.  Alternatywny system obro-

tu lub ASO 

rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościo-

wych w Warszawie S.A. 

5.  Autoryzowany Doradca  EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. z siedzibą w Warszawie 

6.  Emitent lub Spółka Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą 

w Warszawie 

7.  EUR Jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

8.  Giełda lub GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w War-

szawie 

9.  Krajowy Depozyt 

lub KDPW 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

10.  k.k. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 

z późn. zm.) 

11.  k.s.h. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. 

nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) 

12.  Komisja lub KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

13.  NewConnect Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościo-

wych w Warszawie S.A. 

14.  Obrót na GPW Obrót na rynku regulowanym, giełdowym, organizowanym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

15.  Obrót na NewConnect  Obrót na NewConnect to jest w alternatywnym systemie obrotu organi-

zowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

16.  Organizator Alternatywne-

go Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w War-

szawie 

17.  PAP Polska Agencja Prasowa 

18.  Prawo do akcji serii B Papier wartościowy w rozumieniu art. 3 pkt 29 Ustawy o obrocie z któ-

rego wynika prawo do otrzymania Akcji Serii B 

19.  Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 

20.  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 roku z późn. zm.  

21.  Rozporządzenie w sprawie 

koncentracji 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku 

w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców 
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22.  Statut Statut Emitenta 

23.  Ustawa o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 

(Dz. U. nr 183 poz. 1537 z późn. zm.) 

24.  Ustawa o obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) 

25.  Ustawa o ochronie konku-

rencji i konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumen-

tów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) 

26.  Ustawa o ofercie publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z późn. 

zm.) 

27.  Ustawa o podatku docho-

dowym od osób fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fi-

zycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 51 poz. 307 z późn. zm.) 

28.  Ustawa o podatku docho-

dowym od osób prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób 

prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654) 

29.  Ustawa o podatku od 

czynności cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilno-

prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 68 poz. 450 z późn. zm.) 

30.  Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity 

Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) 

31.  Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (tekst jednoli-

ty Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) 

32.  WIBOR jednomiesięczny (Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki 

udzielają poŜyczek innym bankom, na okres 1 miesiąca 

33.  Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Emitenta 

34.  Zarząd Zarząd Emitenta 

 


