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Sprzedający
Nie występuje podmiot sprzedający Akcje Serii E Emitenta.
Papiery wartościowe objęte ofertą publiczną
Memorandum przygotowane zostało w związku z ofertą publiczną:


6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
z zachowaniem prawa poboru.

Podmiot udzielający zabezpieczenia
Nie występuje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący) dla oferty publicznej Akcji Serii E Emitenta.
Cena emisyjna Akcji Serii E
Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 80 gr (osiemdziesiąt groszy).
Cena emisyjna Akcji Serii E została ustalona na podstawie uchwały nr 1/11/2016 Zarządu Emitenta z dnia 29
listopada 2016 roku.
Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami
określonymi w Memorandum Informacyjnym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem
zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie.
Wskazanie przepisów ustawy, zgodnie z którym oferta publiczna może być przeprowadzana na podstawie
Memorandum
Oferta publiczna papierów wartościowych następuje w trybie, o którym mowa w art. 41 ust. 1
w nawiązaniu do art. 7 ust. 9 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym
Emitent nie występował o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego niniejszego
Memorandum.
Wskazanie subemitentów
Przeprowadzenie subskrypcji Akcji Serii E nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową ani
inwestycyjną.
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Data ważności Memorandum
Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w Warszawie, w dniu 22 grudnia 2016 roku
i zawiera dane aktualizujące jego treść na dzień 22 grudnia 2016 roku. Termin ważności Memorandum
rozpoczyna się z chwilą publikacji i kończy się z dniem przydziału Akcji, tj. z dniem 30 stycznia 2017 roku.
Tryb informowania o zmianie danych zawartych w Memorandum w okresie jego ważności
Ewentualne zmiany danych zawartych w Memorandum w okresie jego ważności zostaną udostępnione
w formie aneksu do Memorandum w terminie określonym w art. 41 ust. 4 ustawie o ofercie publicznej,
na stronie internetowej Emitenta: www.danks.pl oraz Oferującego: http://hftinvestment.pl/.
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1.
1.1.

Czynniki ryzyka
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
obniżenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników
o analogicznym charakterze może w istotny sposób wpłynąć na sytuację Emitenta. W przypadku pogorszenia
się koniunktury gospodarczej w Polsce ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne,
może nastąpić więc pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka
Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem
dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian.
Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce
Na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych wpływ mają między innymi czynniki
makroekonomiczne, które są niezależne od działań Emitenta. Do czynników tych zaliczyć można: politykę
rządu, decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, wpływające na podaż
pieniądza, wysokości stóp procentowych i kursów walutowych, podatki, wysokość PKB, poziom inflacji,
wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności itd.
Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób niekorzystnie wpłynąć
na działalność i wyniki ekonomiczne osiągane przez Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd
Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w opisanym wyżej obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem
dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian.
Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji
Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia zmienność,
a także 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 wyżej wymienionych, niekorzystnych zmian może być
ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Emitenta, a tym samym spadek
wartości aktywów Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany
kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem
dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian.
Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych
Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów
i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo

nowe

przepisy

regulujące zasady

opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne
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mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta
decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować
wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych
Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów
podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię
Emitenta do występujących zmian.
Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń
W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne
działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie
wpłynąć na działalność Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje występujące czynniki ryzyka
dla 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 prognozami i planowaniem
Sporządzanie przez Emitenta prognoz i planowanie w oparciu o te prognozy przyszłych działań niesie ze sobą
ryzyko, że 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 założeń w procesie prognozowania. W celu ograniczenia takiego ryzyka
Zarząd Emitenta na bieżąco aktualizuje i koryguje prognozy stanowiące podstawę dla decyzji biznesowych
Emitenta.
Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów
Istnieje ryzyko, że w kolejnych latach Emitent może nie być w stanie pozyskać takiej ilości kontraktów, która
gwarantowałaby mu satysfakcjonującego poziom przychodów. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na
działalność, wyniki, sytuację finansową, a także perspektywy rozwoju Emitenta. Ryzyko to jest związane
również z niskimi barierami wejścia i atrakcyjnością rynku usług księgowych i rynku doradztwa finansowego,
który przyciąga potencjalnych konkurentów Emitenta. Duży wpływ na ewentualne ziszczenie się opisywanego
ryzyka będzie miała również koniunktura gospodarcza w Polsce w kolejnych latach. W celu ograniczenia tego
ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco stara się dostosowywać ofertę Emitenta do zmieniających się wymagań
klientów, stale poszerzając zakres oferty i oferując usługi najwyższej jakości.
Ryzyko związane z działalnością konkurencji
Rynek usług księgowych i rynek doradztwa finansowego jest rynkiem silnie konkurencyjnym. Z uwagi
na konieczność działania w ściśle określonych ramach prawnych poszczególne podmioty działające na tym
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rynku oferują, co do zasady, te same produkty (usługi). Konkurencja pomiędzy tymi podmiotami polega więc
na konkurowaniu jakością obsługi klienta (jej poziomem merytorycznym i szybkością) oraz zapewnianiu
klientowi wartości dodanej kreowanej przez doradców. Duże znaczenie ma też oferowanie szerokiej gamy
usług lub możliwość koordynacji świadczenia takich usług przez grupę stale współpracujących podmiotów.
Nie można wykluczyć, że działalność konkurencji może w przyszłości wymusić konieczność obniżenia
osiąganych przez Emitenta marż i zwiększenia wydatków na podnoszenie jakości usług, co może z kolei
przełożyć się na spadek osiąganych wyników. Emitent stara się ograniczyć to ryzyko poprzez oferowanie usług
najwyższej jakości, świadczonych przez odpowiednio wyselekcjonowany i stale szkolony personel, a także
poprzez stałe rozszerzanie zakresu oferowanych usług (w tym także 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 dużym stopniu uzależniony
od specjalistycznej wiedzy, know-how, doświadczenia, zaangażowania oraz kompetencji pracowników. Istnieje
przy tym prosta zależność pomiędzy potencjałem w zakresie zasobów ludzkich, a pozycją konkurencyjną
na rynku. W przypadku Emitenta utrata kluczowych pracowników może więc skutkować spadkiem poziomu
świadczonych usług, pogorszeniem się wyników finansowych, a także jego pozycji konkurencyjnej. W sytuacji
Emitenta przedmiotowe ryzyko jest przy tym podwyższone w związku z wysokimi kompetencjami jego
pracowników, którzy mogą otrzymywać atrakcyjne propozycje pracy od podmiotów konkurencyjnych.
Jednocześnie w krótkim czasie powstanie potrzeba zatrudnienia nowych pracowników w celu realizacji planów
strategicznych Emitenta. W związku z tym istnieje ryzyko trudności w pozyskaniu pracowników spełniających
kryteria stawiane przez Emitenta. Może to utrudnić realizację celów strategicznych Emitenta. W celu
przeciwdziałania opisanemu ryzyku Emitent stosuje długofalową politykę zatrudnienia (atrakcyjne perspektywy
wzrostu wynagrodzenia, zapewnianie możliwości awansu zawodowego i pogłębiania kwalifikacji) oraz system
motywacyjny. Powyższe ogranicza ryzyko utraty i trudności w pozyskaniu kluczowych pracowników Emitenta.
Nie jest możliwe jednak całkowite wyeliminowanie tego czynnika ryzyka. Nie można również wykluczyć,
iż w przyszłości, celem ograniczania tego ryzyka konieczne może okazać się znaczne podniesienie poziomu
wynagrodzeń kluczowych pracowników Emitenta.
Ryzyko związane z odpowiedzialnością za świadczone usługi
Emitent świadczy usługi z zakresu księgowości i doradztwa finansowego. Działalność ta obarczona jest
ryzykiem odpowiedzialności za negatywne skutki świadczonych przez Emitenta usług (odpowiedzialność
za błędne wyjaśnienia, opinie, rekomendacje, porady, itp.). Nie można więc wykluczyć pojawienia się
ewentualnych roszczeń klientów w stosunku do Emitenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
usług. Możliwe jest także wystąpienie z tego tytułu przeciwko Emitentowi z pozwami sądowymi. Roszczenia
takie mogą zmusić Emitenta do tworzenia stosownych rezerw, co może negatywnie wpłynąć na jego wyniki
finansowe. Na polskim rynku usług księgowych i rynku doradztwa finansowego powyższe ryzyko jest przy tym
podwyższone z uwagi na nieprecyzyjność, niestabilność i niespójność prawa podatkowego oraz jego
interpretacji stosowanych przez organy podatkowe. Emitent stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez
należyte wywiązywanie się z obowiązków podmiotu prowadzącego profesjonalne doradztwo finansowe.
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W szczególności Emitenta dokłada najwyższych starań, aby jego usługi wykonywane były z poszanowaniem
obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, oraz ich interpretacji. Emitent dokłada również
ciągłych starań aby jego usługi świadczone były przez odpowiednio przygotowanych i kompetentnych
pracowników. Emitenta zawarł ponadto stosowną umowę ubezpieczenia, której zakres obejmuje
odpowiedzialność cywilną za skutki świadczonych usług. Nie można mieć jednak pewności, czy ubezpieczenie
Emitenta w pełnym zakresie pokryje wszystkie ewentualne roszczenia. Wszelkie postępowania sądowe czy
administracyjne wiążą 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 uzależniona jest więc
w znacznym stopniu od sprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej. Awarie wykorzystywanego
przez Emitenta sprzętu lub oprogramowania komputerowego mogą ograniczyć możliwość prawidłowego
świadczenia przez Emitenta usług na rzecz klientów albo wpłynąć na obniżenie ich jakości, a tym samym
negatywnie wpłynąć na jego wyniki finansowe. Emitent stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez
stosowanie procedur zapewniających możliwość świadczenia usług w razie awarii sprzętu lub oprogramowania
komputerowego (np. tworzenie kopii zapasowych danych) oraz korzystanie ze sprawdzonych i renomowanych
rozwiązań informatycznych.
1.3.

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

Ryzyko związane z opóźnieniem w rozpoczęciu notowań Akcji Serii E
Notowanie Akcji w Alternatywnym systemie obrotu rozpocznie się po wpisaniu do rejestru podwyższenia
kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii E oraz po uzyskaniu stosownych zgód
Organizatora Alternatywnego systemu obrotu. Ewentualne przedłużenie się okresu rejestracji Akcji Serii E
przez sąd rejestrowy skutkować będzie opóźnieniem rozpoczęcia notowań Akcji w stosunku do terminu
rozpoczęcia notowań zakładanego przez Emitenta, przy czym Emitent szacuje iż nastąpi to w terminie około
trzech tygodni od dnia powzięcia przez Emitenta informacji o wpisaniu do rejestru podwyższenia kapitału
zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii E.
Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii E Emitenta
Emisja Akcji Serii E nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:


do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E w terminach określonych w Memorandum Informacyjnym,
nie zostanie objęta zapisem oraz należycie opłacona przynajmniej jedna Akcja Serii E;



Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu sześciu miesięcy
od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii E;



sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału
zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii E.
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Wobec powyższego istnieje ryzyko, iż inwestorzy nie nabędą Akcji Serii E, a środki finansowe przeznaczone
na objęcie akcji będą czasowo zamrożone, natomiast ich zwrot będzie następował bez jakichkolwiek odsetek
i odszkodowań.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Serii E uzależniona jest także
od złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału
zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, określającego wysokość
podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie ilości Akcji Serii E objętych prawidłowymi zapisami.
Oświadczenie to, złożone zgodnie z art 310 k.s.h., w związku z art 431 §7 k.s.h., powinno określić wysokość
kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej subskrypcji w granicach określonych w uchwale
o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E. Niezłożenie powyższego oświadczenia
przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
Akcji Serii E i tym samym niedojście emisji Akcji Serii E do skutku.
Zarząd Emitenta oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
Akcji Serii E zostanie złożony do sądu niezwłocznie po przydziale Akcji Serii E i po otrzymaniu wszystkich
niezbędnych dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy na akcje.
Ryzyko związane z powództwem o uchylenie bądź o stwierdzenie nieważności uchwały o podwyższeniu
kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E
Zgodnie z art. 422 k.s.h. uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami
i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze
wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa
przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, a także
akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,
akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału na walnym zgromadzeniu oraz akcjonariuszom,
którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego
zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Termin do wniesienia takiego
powództwa w spółce publicznej wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później niż trzy
miesiące od dnia powzięcia uchwały.
Ponadto, zgodnie z art. 425 k.s.h., możliwe jest zaskarżenie przez te same osoby uchwały walnego
zgromadzenia sprzecznej z ustawą w drodze wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie
nieważności takiej uchwały. Termin do wniesienia takiego powództwa w spółce publicznej wynosi trzydzieści
dni od dnia ogłoszenia uchwały, nie później jednak niż rok od dnia powzięcia uchwały.
Spółka podjęła wszelkie wymagane czynności mające na celu zapewnienie zgodności uchwały o podwyższeniu
kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E z przepisami prawnymi, Statutem, dobrymi obyczajami
i interesem Spółki.
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Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może
jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy.
Zgodnie z art. 56 ustawy o obrocie w przypadku, gdy uchwała walnego zgromadzenia o podwyższeniu tego
kapitału została uchylona albo stwierdzono jej nieważność, a akcje wyemitowane w wyniku podwyższenia
zostały uprzednio objęte tym samym kodem razem z innymi akcjami tej spółki, w depozycie papierów
wartościowych przeprowadzana jest redukcja wartości nominalnej wszystkich akcji oznaczonych tym kodem.
Jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie redukcji, o której mowa powyżej, w depozycie papierów
wartościowych przeprowadzana jest redukcja ogólnej liczby akcji oznaczonych danym kodem. Na podstawie
zawiadomienia o przeprowadzeniu redukcji złożonego przez Krajowy Depozyt właściwy sąd rejestrowy
dokonuje odpowiedniej zmiany w rejestrze przedsiębiorców, a następnie wzywa spółkę do dostosowania
w określonym terminie brzmienia statutu do zmienionego stanu prawnego.
Spółka publiczna jest obowiązana do zwrotu akcjonariuszom środków uzyskanych w wyniku emisji akcji, które
są zapisane na rachunkach akcjonariuszy w wartości środków zwracanych przez emitenta jest wyznaczony
odpowiednio stosunkiem zredukowanej wartości nominalnej akcji zapisanych na ich rachunkach papierów
wartościowych do wartości nominalnej wszystkich akcji będących przedmiotem redukcji albo stosunkiem liczby
akcji zapisanych na ich rachunkach papierów wartościowych, które zostały objęte redukcją, do łącznej liczby
zredukowanych akcji.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta do dnia sporządzenia Memorandum Informacyjnego nie zostało złożone
przeciwko Emitentowi żadne powództwo w tej sprawie. Spółka nie może jednak zapewnić, że nie zostały
wytoczone powództwa, o których mowa powyżej.
Ryzyko wynikające z odstąpienia lub zawieszenia oferty publicznej Akcji Serii E
Pomimo iż decyzje dotyczące inwestowania w Akcje Serii E Emitenta mogły zostać podjęte do dnia 1 grudnia
2016 roku, tj. ostatniego dnia sesyjnego, w którym można było nabyć na w Alternatywnym systemie obrotu
(rynek NewConnect) akcje Spółki z przysługującym prawem poboru do objęcia Akcji Serii E, do dnia
rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcję zwykłe na okaziciela Serii E Spółki oferowanych w ramach prawa
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitent może odstąpić od publicznej oferty tychże Akcji jedynie
z ważnych powodów, do których należy zaliczyć w szczególności:


nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu świata, której nie można było
przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogła mieć istotny negatywny wpływ
na przebieg oferty, działalność Emitenta lub naruszałaby interes inwestorów,



nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć przed
rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną
Emitenta lub wpływała na bezpieczeństwo interesów inwestorów,



nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć
negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem
oferty,
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wystąpienie

innych

nieprzewidzianych

okoliczności powodujących,

iż

przeprowadzenie

oferty

i przydzielenie Akcji Serii E byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta jak i wpływała
na bezpieczeństwo interesów inwestorów.
Po rozpoczęciu subskrypcji zamkniętej Akcji Serii E Spółki, Emitent może zawiesić ofertę publiczną, tylko
w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnych od Spółki, jeżeli jej przeprowadzenie mogłoby stanowić zagrożenie
dla interesu Emitenta lub inwestora lub byłoby niemożliwe.
Emitent zwraca uwagę, że w przypadku odstąpienia lub zawieszenia oferty publicznej Akcji Serii E, dokonane
przez inwestorów wpłaty na akcje zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.
Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Serii E
Emitent wskazuje, iż wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi
osoba dokonująca zapisu. Ponadto, niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkuje nieważnością zapisu.
Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji
Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym
wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych
czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych
przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych
notowanych w Alternatywnym systemie obrotu jest niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie
kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim,
jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane
w Alternatywnym systemie obrotu cechują się mniejszą 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 powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w
wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym przypadku
istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich nabycia. Podobnie
istnieje ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta w ramach transakcji
zawartej w Alternatywnym systemie obrotu może nie mieć możliwości zakupu tych papierów w wybranym
przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie.
Należy podkreślić, iż 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 też w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównoważonych.
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Ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu
Wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu odbywa się na wniosek Emitenta.
Akcje Serii E objęte zostaną wnioskiem o wprowadzenie ich do obrotu, natomiast samo wprowadzenie praw
do Akcji Serii E i Akcji Serii E będzie miało miejsce po spełnieniu odpowiednich warunków, wskazanych w
uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z §5 Regulaminem
Alternatywnego systemu obrotu Organizator Alternatywnego systemu obrotu obowiązany jest podjąć uchwałę
o wprowadzeniu albo o odmowie wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym
systemie w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez ich emitenta właściwego wniosku. W przypadku
gdy złożony wniosek lub załączone do niego dokumenty są niekompletne lub konieczne jest uzyskanie
dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do podjęcia uchwały, o której mowa
powyżej, rozpoczyna się od dnia uzupełnienia wniosku lub przekazania Organizatorowi Alternatywnego
systemu obrotu wymaganych informacji, oświadczeń lub dokumentów. Organizator Alternatywnego systemu
obrotu w porozumieniu z emitentem może określić inny termin wprowadzenia danych instrumentów
finansowych do obrotu. Nie jest możliwe pełne wykluczenie ryzyka z tym związanego, niemniej na dzień
opublikowania przedmiotowego Memorandum, w opinii Emitenta, warunki wprowadzenia instrumentów
finansowych na rynek NewConnect są spełnione.
Zgodnie z §3 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego systemu obrotu wprowadzenie do obrotu w alternatywnym
systemie mogą być instrumenty finansowe, o ile:


został sporządzony odpowiedni publiczny dokument informacyjny, chyba że sporządzenie tego
dokumentu nie jest wymagane,



zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona,



w stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,



wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 10 gr, w przypadku wprowadzania do obrotu praw do akcji
lub praw poboru akcji, wymóg ten stosuje się odpowiednio do akcji, które powstaną z przekształcenia tych
praw do akcji oraz do akcji obejmowanych w wykonaniu tych praw poboru. Powyższego wymogu nie
stosuje się do akcji, praw do akcji lub praw poboru akcji emitenta, którego inne akcje lub prawa do akcji
zostały wcześniej wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu bez konieczności spełnienia tego
wymogu. Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania powyższego wymogu, o ile
uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników.

W przypadku niewprowadzenia Akcji do Alternatywnego systemu obrotu na rynek, akcjonariusz Spółki nie
będzie mógł zbyć objętych Akcji Serii E Emitenta w obrocie zorganizowanym. Zbycie Akcji będzie możliwe
wyłącznie w drodze transakcji na rynku niepublicznym, bądź w drodze umów cywilnoprawnych.
Ryzyko redukcji zapisów dodatkowych
W przypadku zapisów dodatkowych, jeśli łączna liczba Akcji Serii E w tych zapisach przekroczy liczbę Akcji
Serii E pozostających do przydziału, zapisy zostaną proporcjonalnie zredukowane. Jeżeli przekroczenie
to będzie znaczące, stopień redukcji zapisów również będzie znaczący. Środki z tytułu redukcji zapisów zostaną
zwrócone bez odsetek i odszkodowań.
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Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w
Alternatywnym systemie obrotu
Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §11 Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres
nie dłuższy niż 3 miesiące:


na wniosek emitenta;



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



jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

Zgodnie z §11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadkach określonych przepisami
prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający
z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.
Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §12 ust. 1
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może wykluczyć instrumenty finansowe z
obrotu:


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



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



jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie;



wskutek otwarcia likwidacji emitenta;



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

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §12 ust. 2
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator wyklucza instrumenty finansowe z obrotu:
1.

w przypadkach określonych przepisami prawa;

2.

jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;

3.

w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów;

4.

po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo
postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w
majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania lub z powodu tego, że majątek emitenta
wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, z zastrzeżeniem, iż organizator może odstąpić od
wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu, na tej podstawie jeżeli przed upływem terminu
wskazanego w niniejszym punkcie sąd wyda postanowienie:



o otwarciu wobec emitenta przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub
postępowania sanacyjnego, lub



w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, lub



o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym.
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W powyższych trzech przypadkach, zgodnie z §12 ust. 2b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
organizator wyklucza instrumenty finansowe z obrotu po upływie miesiąca od uprawomocnienia się
postanowienia sądu w przedmiocie:


odmowy zatwierdzenia przez sąd układu w przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu
układowym lub postępowaniu sanacyjnym;



umorzeniu przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego;



uchylenia przez sąd lub wygaśnięcia z mocy prawa układu.

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu
instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu
może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje
się postanowienia §11 ust. 1 (zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące).
Zgodnie z §12a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu
podejmując decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu obowiązany jest ją uzasadnić, a jej
kopię wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie emitentowi i jego Autoryzowanemu Doradcy, za
pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi Alternatywnego Systemu adres email tego podmiotu.
W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o wykluczeniu z obrotu emitent może
złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek uważa się za złożony w dacie wpłynięcia
oryginału wniosku do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu.
Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne
rozpoznanie sprawy, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, po uprzednim
zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji,
oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpoznania tego wniosku, rozpoczyna się od dnia przekazania
wymaganych informacji. Jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie
sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgania
opinii Rady Giełdy. Decyzja o wykluczeniu z obrotu podlega wykonaniu z upływem 10 dni roboczych po
upływie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, a w przypadku jego złożenia - z
upływem 10 dni roboczych od dnia jego rozpatrzenia i utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Do czasu
upływu tych terminów obrót danymi instrumentami finansowymi podlega zawieszeniu.
Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie tych samych instrumentów
finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o ich
wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy - nie wcześniej niż po
upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o
wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych instrumentów finansowych danego emitenta.
Ograniczenia tego nie stosuje się gdy wykluczenie danych instrumentów finansowych z obrotu nastąpiło na
wniosek ich emitenta.
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Zgodnie z §17b ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku niepodpisania przez
emitenta umowy z autoryzowanym doradcą w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Organizatora
Alternatywnego Systemu Obrotu decyzji w przedmiotowym zakresie (§17b ust. 1) albo w terminie 30 dni
roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2,
Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta na okres
do 3 miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia
umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty
finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.
Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może
opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez emitenta zasad lub
przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania lub nienależytego wykonywania
przez emitenta obowiązków. W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę
podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy.
Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w
alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego
systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym
alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na
okres nie dłuższy niż 10 dni.
Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest
dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie
obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego
systemu obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu
obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi
zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu 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.
Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary
upomnienia lub kary pieniężnej
Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub
przepisów obowiązujących w Alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, w szczególności te określone w §15a - 15c lub §1717b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności
od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:
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upomnieć emitenta;



nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej
może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających
na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do
opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w
Alternatywnym Systemie Obrotu.
W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie
przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, bądź nie wykonuje lub
nienależycie wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub też nie wykonuje
obowiązków nałożonych na niego, o których mowa w akapicie powyżej, Organizator Alternatywnego Systemu
może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie
§17c ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł.
Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej niezależnie od podjęcia, na
podstawie właściwych przepisów niniejszego Regulaminu, decyzji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami
finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu.
Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może
opublikować na swojej stronie internetowej informację o nałożeniu kary na emitenta. W informacji tej
Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta
obowiązki Autoryzowanego Doradcy.
Ryzyko związane z brakiem istnienia ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania w stosunku do
akcji emitenta zadań animatora rynku na zasadach określonych przez Organizatora Systemu
Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, warunkiem notowania
instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora
Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań Animatora Rynku na zasadach określonych
przez Organizatora Alternatywnego Systemu.
Zgodnie z §9 ust. 2a Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu
instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym
mowa w akapicie powyżej:


w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku
regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez
Organizatora Alternatywnego Systemu.

W powyżej wskazanych przypadkach Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do
spełnienia warunku związanego z zawarciem stosownej umowy z animatorem rynku celem wykonywania przez
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ten podmiot zadań animatora rynku w stosunku do instrumentów finansowych emitenta w terminie 30 dni od
tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego
emitenta.
Zgodnie z §9 ust. 2e Regulaminu, po upływie 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem
rynku, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi danego emitenta do
czasu wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku, chyba że umowa taka została uprzednio zawarta.
Zgodnie z §9 ust. 2g Regulaminu, po upływie 60 dni od dnia zawieszenia prawa do wykonywania zadań
animatora rynku w alternatywnym systemie obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót
instrumentami finansowymi danego emitenta do czasu wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku,
chyba że umowa taka została uprzednio zawarta.
Ryzyko związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF
W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art. 96 ust. 1 Ustawy
o ofercie publicznej, Komisja może:


może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych
z obrotu na rynku regulowanym, albo



nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana,
karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo



zastosować obie sankcje łącznie.
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2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum Informacyjnym
Emitent
Firma:

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego

Forma prawna:

spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Rafaela 14, 03-604 Warszawa

Oznaczenie Sądu:

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

KRS:

0000367947

REGON:

011286634

NIP:

5241007302

Tel.

+ 48 22 678 89 85

Fax:

+ 48 22 679 45 26

Internet:

www.danks.pl

E-mail:

danks@danks.com.pl

Emitent odpowiedzialny jest za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Memorandum.
W imieniu Emitenta działają:
1/ Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu.
Osoba działająca w imieniu Emitenta oświadcza, iż zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu
należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Memorandum są prawdziwe,
rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Memorandum nie pominięto niczego, co mogłoby
wpływać na jego znaczenie.

_____________
Krzysztof Truchel
Prezes Zarządu
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Oferujący
Oferujący
Firma:

HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Forma prawna:

spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

tel. do Centrali:

+ 48 22 66 03 797

tel. do Departamentu Rynku Pierwotnego

+ 48 42 207 27 36

faks do Centrali:

+ 48 22 66 03 798

faks do Departamentu Rynku Pierwotnego

+ 48 42 207 27 36

KRS:

0000416713

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON:

100297422

NIP:

727 26 93 191

Internet:

http://hftinvestment.pl/

E-mail:

drp@hftbrokers.pl

Oferujący odpowiedzialny jest za informacje zawarte w rozdz. 3 pkt 3.11. Memorandum Informacyjnego spółki
Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
W imieniu Oferującego działają:
1/ Krzysztof Albrecht - Członek Zarządu,
2/ Adam Szczepanik - Członek Zarządu.
Osoby działające w imieniu Oferującego oświadczają, iż zgodnie z ich najlepszą wiedzą i przy
dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w rozdziale 3 pkt. 3.11.
niniejszego Memorandum spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. są
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. W rozdziale 3 pkt. 3.11. niniejszego
Memorandum Informacyjnego nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

_____________

_____________

Adam Szczepanik

Krzysztof Albrecht

Członek Zarządu

Członek Zarządu
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3.

Dane o emisji

3.1.

Rodzaj,

liczba

oraz

łączna

wartość

emitowanych

papierów

wartościowych

z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia
praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych
Na podstawie niniejszego Memorandum oferuje się 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela
Serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł (sześćset
tysięcy złotych).
Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 80 gr (osiemdziesiąt groszy) i została ustalona na podstawie uchwały nr
1/11/2016 Zarządu z dnia 29 listopada 2016 roku.
--Informacje o Akcjach Serii E zostały zaprezentowane w rozdz. 3.4. Memorandum.
--Uprzywilejowanie Akcji Serii E
Z Akcjami Serii E nie są związane jakiekolwiek szczególne przywileje.
Zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe wynikające z instrumentów finansowych
Z Akcjami Serii E nie jest związany obowiązek świadczeń dodatkowych, jak również nie występują jakiekolwiek
zabezpieczenia z nimi związane.
Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami
Statut Emitenta nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w obrocie Akcjami Emitenta.
Umowne ograniczenia w obrocie Akcjami
Według najlepszej wiedzy Emitenta akcjonariusze Emitenta nie zawarli umów o ograniczenie zbycia Akcji
(tzw. lock-up).
Ograniczenia w obrocie Akcjami wynikające z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie, Ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzenia w sprawie koncentracji
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
Rozporządzeniu w sprawie koncentracji.
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Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej
Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz
na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych
przyczyn, określone obowiązki, odnoszące się do tych czynności i zdarzeń.
Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, każdy:


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 niż w terminie 4 dni
roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu
należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji
spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu - nie
później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.
Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa
powyżej, powstaje również w przypadku: zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 proc. ogólnej
liczby głosów o co najmniej 1 proc. ogólnej liczby głosów.
Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie powstaje w przypadku, gdy po
rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub
w alternatywnym systemie obrotu w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
publicznej na
koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym
wiąże się powstanie tych obowiązków.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać informacje o:
1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
2) 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;
3) 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;
4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;
5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie;
6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których
nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa
w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1
pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie
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tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może
nastąpić nabycie akcji;
7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których
w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1
pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych
instrumentów finansowych;
8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej
liczbie głosów.
Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim.
Zgodnie z art. 69a ustawy o ofercie publicznej obowiązki związane z dokonaniem zawiadomienia spoczywają
również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:


zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;



pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane
z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot,
na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar
wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz
którego ustanowiono zabezpieczenie.
Zgodnie z art. 69b Ustawy o ofercie 1 obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który
osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem
instrumentów finansowych, które:
1) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia
akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub
2) odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do
skutków instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy instrumenty te są
wykonywane przez rozliczenie pieniężne.
W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 1 powyżej, liczba głosów posiadanych
w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony lub
zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych. W przypadku instrumentów finansowych,
o których mowa w pkt 2 powyżej, które są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów
posiadanych w spółce publicznej, związanych z tymi instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby
głosów wynikających z akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty
finansowe, oraz współczynnika delta danego typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta
określa się zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r.
uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określonych
regulacyjnych standardów technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji (Dz.Urz. UE L 120
z 13.05.2015, str. 2).
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Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje długie. Pozycja długa oznacza pozycję długą
w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz.Urz. UE L
86 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.).
Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o ofercie, powstają również w przypadku wykonania uprawnienia
do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z ust. 1, jeżeli wskutek
nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza progi
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69 Ustawy o ofercie.
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 obciążone
zastawem, 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 niektórych zabezpieczeniach finansowych.
Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają, odpowiednio, również
na:


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



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

inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,

o

inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot podmiocie, w przypadku którego
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach
następuje w związku z posiadaniem akcji:



na alternatywnej spółce inwestycyjnej - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego
progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji
łącznie przez:
o

inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI
w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,

o

inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzane przez ten sam podmiot;



na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
określonego 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 instrumentami finansowymi,

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
instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji
wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako
zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,

o

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



pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został
upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał
wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;



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, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć
czynności 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
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.



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

Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów
w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa powyżej, a także w związku
ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów.
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 powyżej, 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:


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



osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;



jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wskazanych powyżej obowiązków:


po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;
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po stronie podmiotu pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji
spółki publicznej, a akcjonariusz nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem;



wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone
lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa;



po stronie pełnomocnika niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku
papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych., wlicza się liczbę głosów
posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych,
w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie.

Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia MAR
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacją poufną jest - informacja określona w sposób precyzyjny,
która nie została podana do wiadomości publicznej, dotycząca bezpośrednio lub pośrednio jednego lub
większej liczny emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku
podania ich do publicznej wiadomości miałby prawdopodobny znaczący wpływ na ceny tych instrumentów
finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.
Przedmiotowa informacja uznaje się za określoną w sposób precyzyjny jeżeli, wskazuje ona na zbiór
okoliczności które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce
lub można zasadnie oczekiwać że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu
szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu
okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych,
powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na
uprawnianiach do emisji. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub
wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określoną
w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy
pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowolnieniem tych przyszłych okoliczności lub tego
przyszłego wydarzenia.
Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR, bezprawne ujawnienie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy
osoba znajdująca się w posiadaniu informacji poufnej ujawnia tą informację innej osobie z wyjątkiem
przypadków gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia,
zawodu lub obowiązków.
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:


wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;



rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych;



bezprawnego ujawniania informacji poufnych;

wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji
poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając na własnych rachunek lub na rzecz osoby
trzeciej, bezpośrednio lub pośredni, instrumenty finansowe, których informacja dotyczy.
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Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu
finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku, gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby
w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej. W odniesieniu do
aukcji uprawnień do emisji lub innych opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcji,
przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1031/2010, wykorzystywanie informacji poufnej
obejmuje również złożenie, modyfikację lub wycofanie oferty przez daną osobę działającą na własny rachunek
lub na rzecz osoby trzeciej.
Udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do
wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji
poufnych oraz:


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



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

Art. 14 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnej
z racji:


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



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



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



zaangażowania w działalność przestępczą.

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi
związane są obowiązane do powiadomienia Emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na własny
rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź
powiązanych z nimi instrumentami finansowymi. Termin na powiadomienia o przedmiotowych transakcjach
wynosi 3 dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek powiadomienia Emitenta oraz KNF powstaje, gdy łączna
kwota transakcji dokonana przez daną osobę w danym roku kalendarzowym osiągnie próg 5.000 euro.
Przez osoby pełniące obowiązki zarządcze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia MAR rozumie się
osobę związaną z Emitentem która jest:


jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; lub



pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa w punkcie powyżej, przy czym
ma stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz
uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy
gospodarcze tego podmiotu;

Przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 26
Rozporządzenia MAR rozumie się osoby które:
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małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem;



dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym;



członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez
okres co najmniej roku; lub



osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba
pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w lit. a), b) lub c), nad którą osoba taka sprawuje
pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści

Powiadomienie ww. osób obejmuje następujące transakcje:


nabycia lub zbycia instrumentów finansowych Emitenta lub instrumentów dłużnych Emitenta lub
do instrumentów pochodnych bądź powiązanych z nimi instrumentami finansowymi;



zastawienia lub pożyczenie lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź
powiązanych z nimi instrumentami finansowymi;



zawierane przez osobę zawodowo zajmującą się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub
wykonywaniu zleceń lub przez inną osobę w imieniu osoby pełniącej funkcję zarządcze lub osoby blisko
związane z taka włączając w to transakcję zawierane w ramach uznania;



dokonywane w tytułu polisy ubezpieczeniowej na życie, kreślonej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/138/WE w przypadku gdy:
o

ubezpieczającym jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką osobą;

o

ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający;

o

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

Dodatkowo w Rozporządzeniu nr 2016/522 w art. 10 został doprecyzowany katalog transakcji objętych
obowiązkiem wynikającym z art. 19 Rozporządzenia MAR:


nabycie, zbycie, krótką sprzedaż, subskrypcje lub wymianę;



przyjęcie lub realizacja opcji na akcje, w tym opcji na akcje przyznanej osobie pełniącej obowiązki
zarządcze lub pracownikom w ramach ich pakietu wynagrodzeń, oraz zbycie akcji pochodzących
z realizacji opcji na akcje;



zawarcie umowy swapu akcyjnego lub realizacja swapu akcyjnego;



transakcje na instrumentach pochodnych lub z nimi związane, w tym transakcje rozliczane w środkach
pieniężnych;



zawarcie kontraktu różnic kursowych obejmującego instrument finansowy przedmiotowego emitenta lub
uprawnienia do emisji lub oparte na nich produkty sprzedawane na aukcji;



nabycie, zbycie lub wykonanie praw, w tym opcji sprzedaży i kupna, a także warrantów;



subskrypcje podwyższenia kapitału lub emisja instrumentów dłużnych;



transakcje obejmujące instrumenty pochodne i instrumenty finansowe powiązane z instrumentem
dłużnym przedmiotowego emitenta, w tym swapy ryzyka kredytowego;



transakcje warunkowe uzależnione od spełnienia określonych warunków i faktyczne wykonanie takich
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transakcji;


automatyczną lub nieautomatyczną konwersję instrumentu finansowego na inny instrument finansowy,
w tym zamianę obligacji zamiennych na akcje;



dokonane lub otrzymane darowizny, w tym darowizny pieniężne, oraz otrzymany spadek;



transakcje, których przedmiotem są indeksowane produkty, koszyki i instrumenty pochodne w zakresie
wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014;



transakcje, których przedmiotem są akcje lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym
alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI), o których mowa w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2011/61/UE (1), w zakresie wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014;



transakcje dokonane przez zarządzającego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, w który osoba
pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką osobą zainwestowała, w zakresie
wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014;



transakcje dokonane przez osobę trzecią na podstawie uprawnienia do indywidualnego zarządzania
portfelem lub składnikiem aktywów, w imieniu lub na korzyść osoby pełniącej obowiązki zarządcze, lub
osoby blisko związanej z taką osobą;



zaciąganie lub udzielanie pożyczek w postaci papierów wartościowych lub instrumentów dłużnych
emitenta lub powiązanych z nimi instrumentów pochodnych lub innych instrumentów finansowych.

Zgodnie z art 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR okresem zamkniętym jest w przypadku raportów okresowych –
30 dni kalendarzowe liczone przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości raportu okresowego.
Emitent zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki
zarządcze na dokonanie transakcji na własny rachunek lub rachunek osoby trzeciej w trakcie trwania okresu
zamkniętego:


na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności takich jak
poważne trudności finansowe, wymagające natychmiastowej sprzedaży akcji;



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

Jednocześnie w art. 7 - 9 Rozporządzenia nr 2016/522 zostały doprecyzowane przesłanie udzielenia przez
Emitenta zgody na zwolnienie osoby pełniącej u niego obowiązki zarządcze z okresu zamkniętego.
Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia nr 2016/522 osoba pełniąca obowiązki zarządcze może prawo prowadzić
obrót w okresie zamkniętym o ile:


zajdzie jedna z okoliczności o których mowa w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR;



jest wstanie wykazać, że nie mogła dokonać określonej transakcji w innym momencie niż w okresie
zamkniętym

Podejmując decyzję o udzieleniu zgody na przeprowadzenie natychmiastowej sprzedaży swoich akcji w okresie
zamkniętym, Emitentem dokonuje indywidualnej oceny każdego wniosku pisemnego, o którym mowa w art. 7
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ust. 2 Rozporządzenia nr 2016/522 złożonego przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Emitent ma prawo
do udzielenia zgody na natychmiastową sprzedaż akcji jedynie w przypadku, gdy okoliczności takich transakcji
można uznać za wyjątkowe. Okoliczności, uważa się za wyjątkowe, gdy są niezwykle pilne, nieprzewidziane
i istotne oraz jeżeli ich przyczyna ma charakter zewnętrzny wobec osoby pełniącej obowiązki zarządcze,
a osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie ma nad nimi żadnej kontroli. Emitent oprócz innych wskaźników
uwzględni, czy i w jakim stopniu osoba pełniąca obowiązki zarządcze:


w momencie składania wniosku musi wypełnić zobowiązanie finansowe lub zaspokoić roszczenie
finansowe możliwe do wyegzekwowania na drodze prawnej;



musi wypełnić zobowiązanie wynikające z sytuacji lub znajduje się w sytuacji, która zaistniała przed
rozpoczęciem okresu zamkniętego i w której wymaga się płatności danej kwoty na rzecz osoby trzeciej,
w tym zobowiązania podatkowe, a nie może wypełnić zobowiązania finansowego lub zaspokoić
roszczenia finansowego za pomocą środków innych niż natychmiastowa sprzedaż akcji.

Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia nr 2016/522 Emitent ma prawo udzielić zgody osobie pełniącej u niego
obowiązki zarządcze na obrót na własny rachunek lub na rachunek osoby trzeciej w okresie zamkniętym
między innymi, ale nie wyłącznie, w okolicznościach, w których ta osoba pełniąca obowiązki zarządcze:


otrzymała lub przyznano jej instrumenty finansowe w ramach programu akcji pracowniczych, jeżeli
spełnione zostaną następujące warunki:
o Emitent wcześniej zatwierdził program akcji pracowniczych i jego warunki zgodnie z prawem
krajowym, a w warunkach programu akcji pracowniczych określono moment udzielenia lub przyznania
instrumentów finansowych oraz ich kwotę, lub podstawę wyliczenia takiej kwoty, oraz pod warunkiem
że nie ma żadnych możliwości podejmowania decyzji w ramach swobody uznania;
o osobie pełniącej obowiązki zarządcze nie przysługuje żadna swoboda uznania w zakresie
przyjmowania udzielonych lub przyznanych instrumentów finansowych;



otrzymała lub przyznano jej instrumenty finansowe w ramach programu akcji pracowniczych, który ma
miejsce w okresie zamkniętym, jeżeli zastosowano wcześniej zaplanowane i zorganizowane podejście
w odniesieniu do warunków, okresowości, momentu udzielenia, grupy osób uprawnionych, którym
przyznano instrumenty finansowe, i wartości instrumentów finansowych, które mają zostać udzielone;
udzielenie lub przyznanie instrumentów finansowych odbywa się zgodnie z określonymi ramami
regulacyjnymi, dzięki którym żadna informacja poufna nie może mieć wpływu na udzielenie ani na
przyznanie instrumentów finansowych;
o korzysta z praw opcji, warrantów lub zamiany obligacji zamiennych przydzielonych jej w ramach
programu akcji pracowniczych, w przypadku gdy termin ważności takich praw opcji, warrantów lub
obligacji zamiennych przypada na okres zamknięty, a także dokonuje sprzedaży akcji nabytych
w wyniku skorzystania z praw opcji, warrantów lub zamiany obligacji zamiennych, jeżeli spełnione
zostaną wszystkie z następujących warunków:
o osoba pełniąca obowiązki zarządcze powiadamia emitenta o swojej decyzji o skorzystaniu z praw opcji,
warrantów lub zamianie obligacji zamiennych co najmniej cztery miesiące przed upływem terminu
ważności;
o decyzja osoby pełniącej obowiązki zarządcze jest nieodwracalna;
o osoba pełniąca obowiązki zarządcze otrzymała zezwolenie od Emitenta przed otrzymaniem dochodu;



uzyskuje instrumenty finansowe Emitenta w ramach programu akcji pracowniczych, jeżeli spełnione
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zostaną następujące warunki:
o osoba pełniąca obowiązki zarządcze przystąpiła do programu przed okresem zamkniętym z wyjątkiem
sytuacji, w których nie może przystąpić do programu w innym momencie ze względu na datę
rozpoczęcia zatrudnienia;
o osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie zmienia warunków swojego uczestnictwa w programie ani nie
odwołuje swojego uczestnictwa w programie w okresie zamkniętym;
o operacje zakupu zorganizowano w wyraźny sposób zgodnie z warunkami programu, a osoba pełniąca
obowiązki zarządcze nie ma żadnego prawa ani prawnej możliwości ich zmiany w okresie zamkniętym,
lub operacje zakupu zaplanowano w ramach programu w celu interwencji w określonym dniu, który
przypada w okresie zamkniętym;


przenosi lub otrzymuje, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, pod warunkiem że
instrumenty przenoszone są między dwoma rachunkami osoby pełniącej obowiązki zarządcze i że takie
przeniesienie nie skutkuje zmianą ceny instrumentów finansowych;



nabywa kwalifikacje lub uprawnienia do akcji Emitenta, a ostatni dzień takiego nabycia na mocy umowy
spółki lub wewnętrznych przepisów Emitenta przypada w okresie zamkniętym, pod warunkiem że osoba
pełniąca obowiązki zarządcze przedłoży Emitentowi dowód potwierdzający powody, dla których to
nabycie nie miało miejsca w innym czasie, a Emitent uzna przedstawione wyjaśnienie za odpowiednie.

Ograniczenia w obrocie wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 13 ust. 1 nakłada na każdego przedsiębiorcę obowiązek
zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli:


łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym
poprzedzającym 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
powyżej, 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
jednego lub więcej przedsiębiorców;



utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;



nabycia przez przedsiębiorcę mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa),
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.

Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:


jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości
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10.000.000 euro;


jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, w przypadku połączenia dwóch lub więcej samodzielnych
przedsiębiorców lub utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, nie przekroczył
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
równowartości 10 000 000 euro;



polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy
kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej
grupy kapitałowej - jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie
kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym 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
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub
cudzy rachunek inwestowanie w akcje lub udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż
ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
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 odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa,
jego majątku lub tych akcji albo udziałów;



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



następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć
kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą
konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana;



przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę
zależnego uważa 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 należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio
uczestniczący w koncentracji. Dodatkowo art. 16 ust. 2 tejże ustawy stanowi, iż przy badaniu wysokości obrotu
przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, bierze się pod uwagę obrót zarówno tego
przedsiębiorcy jak i jego przedsiębiorców zależnych oraz przedsiębiorców jest przejmowana kontrola i ich
przedsiębiorców zależnych.
Zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszenia zamiaru koncentracji
dokonują:


wspólnie łączący się przedsiębiorcy, albo



przedsiębiorca przejmujący kontrolę, albo
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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
dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych,
zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone w terminie miesiąca
od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji
podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie
koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać
koncentracji do spełnienia określonych warunków.
Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia
wydania zgody na dokonanie koncentracji koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu może, na wniosek
przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji, przedłużyć, w drodze postanowienia, ten termin o rok, jeżeli
przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja może spowodować
istotne ograniczenie konkurencji na rynku.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę
pieniężną w wysokości nie większej niż 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym
poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez
uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć
na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000
euro, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie podał nieprawdziwe dane w zgłoszeniu zamiaru
koncentracji, a także jeżeli nie udzielił żądanych informacji bądź udzielił informacji nieprawdziwych
lub wprowadzających w błąd. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto nałożyć
na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro
za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą
funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości
do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła
zamiaru koncentracji.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia
w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, a także uprzednie naruszenie przepisów tejże ustawy.
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji,
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gdy koncentracja została dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób,
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania
na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:


podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;



zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;



zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami
lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę;

przy czym decyzja taka nie może 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 może, 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 Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcie innych
środków prawnych 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 także z regulacji zawartych
w Rozporządzeniu w sprawie koncentracji.
Rozporządzenie w sprawie koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze
wspólnotowym, 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
struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji
Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:


zawarciu umowy,



ogłoszeniu publicznej oferty, lub



przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w sprawie koncentracji można również
dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji
o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej
koncentracji.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:


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



gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 250 milionów euro,
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chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich
łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy:


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



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



w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, o których mowa w punkcie powyżej, łączny obrót
każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 25
milionów euro, oraz



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

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie Akcjami.
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3.2.

Cele emisji, których realizacji ma służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem
planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona
na każdy z wymienionych celów, oraz wskazanie, czy cele emisji mogą ulec zmianie

Akcje Serii E będą opłacane wyłącznie gotówką. Środki pozyskane z emisji w maksymalnej kwocie 4.800.000 zł
zostaną przeznaczone na finansowanie przez Emitenta (wkład własny) projektów w ramach trwającego
Programu Polska Wschodnia (2014 - 2020) Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP - pod warunkiem uzyskania
przez Emitenta dofinansowania (zawarcia stosownej umowy o dofinansowanie). Emitent planuje
w szczególności wziąć udział w:
1.

2 (dwóch) projektach wdrożeniowych (mających na celu dostarczenie przez Emitenta klientowi
świadczonych przez niego usług - oprócz know-how w formie szkoleń - także trwałych rozwiązań
jakościowych, organizacyjnych, edukacyjnych oraz mechanizmów ich funkcjonowania),

2.

1 (jednego) projektu rozwojowego (mających na celu nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie
dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności do
tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług
Emitenta).

Wkład własny Emitenta wyniesie nie mniej niż 600.000 zł i nie więcej niż 1.600.000 zł w każdym
poszczególnym projekcie (przy założeniu, że wartość pomocy publicznej wynosi maksymalnie 60 proc. łącznej
wartości projektu rozwojowego (B+R) oraz maksymalnie 70 proc. łącznej wartości projektu wdrożeniowego.
Emitent planuje świadczyć przedmiotowe usługi w ramach utworzonych przez Spółkę oddziałów (na dzień
sporządzenia niniejszego memorandum informacyjnego Emitent podsiada jeden oddział z siedzibą w Lublinie).
W przypadku podjęcia decyzji o ubieganie się o przyznanie dofinansowania w województwie: podlaskim,
warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim oraz podkarpackim Zarząd Emitenta utworzy oddział lub Spółkę
celową w danym województwie celem spełnienia przesłanek wymaganych do wzięcia udziału w projekcie.
Wskazane powyżej cele emisyjne mogą ulec zmianie lub modyfikacji w zależności od oceny Zarządu Emitenta
co do zasadności realizacji przedmiotowych celów emisji Akcji Serii E, w tym w szczególności zmiana celów
emisji akcji nowej emisji może być uzależniona od zmian wprowadzanych w ramach trwającego Programu
Polska Wschodnia, tj. zmian terminów nowych naborów czy wartości dofinansowania dla każdego z projektów
prowadzonych w ramach konkretnego działania przedmiotowego programu. W przypadku nieuzyskania przez
Emitenta dofinansowania w ramach Programu Wschodnia Polska na żaden z wyżej wskazanych projektów
bądź uzyskania dofinansowania na nie wszystkie planowane przez Emitenta projekty, Zarząd Emitenta
wszystkie pozyskane środki z emisji Akcji Serii E bądź te niewykorzystane w ramach wyżej przedstawionych
celów emisji przeznaczy na realizację innych wybranych przez Emitenta projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego lub tych ogłaszanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (w tym
w szczególności projekty w ramach Programu BRIdge Alfa).
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3.3.

Łączne określenie kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji Akcji
Serii E, ze szczególnym wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Według szacunków Zarządu Emitenta koszt publicznej oferty Akcji Serii E wyniesie maksymalnie 42.000 zł
netto, w tym:


sporządzenie Memorandum, oferowanie, obsługa prawna, obsługa Autoryzowanego Doradcy maksymalnie 32.000 zł netto,



opłaty administracyjne na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A., opłaty notarialne, podatki i inne - ok. 10.000 zł netto.
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3.4.
3.4.1.

Podstawa prawna emisji Akcji Serii E
Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych poprzez
ofertę publiczną

Zgodnie z art. 431 §1 oraz 2 k.s.h. w zw. z art. 430 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję
Akcji Serii E wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała taka, na mocy art. 415 k.s.h., dla swej
skuteczności musi być podjęta większością ¾ głosów oddanych, o ile statut nie ustanowi surowszych
warunków jej powzięcia. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu
rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących
przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym,
na podstawie przepisów o ofercie publicznej - po upływie dwunastu miesięcy od dnia zatwierdzenia
memorandum informacyjnego, albo stwierdzenia równoważności informacji zawartych w memorandum
informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, oraz nie później niż po upływie jednego
miesiąca od dnia przydziału akcji, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo memorandum
informacyjnego albo wniosek o stwierdzenie równoważności informacji zawartych w memorandum
informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym nie mogą zostać złożone po upływie
czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 431 § 4 k.s.h.).
3.4.2.

Data i forma podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych poprzez ofertę publiczną,
z przytoczeniem jej treści

Akcje Serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii E z zachowaniem prawa
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy z dnia 21 listopada 2016 roku. Uchwała ta została sporządzona
w formie aktu notarialnego przez notariusza Michała Kołpę w siedzibie kancelarii notarialnej w Warszawie
(Rep. A Nr 16138/2016). Uchwała ta brzmi jak następuje:
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3.5.

Informacja o prawie pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy,
określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa

Akcjonariuszowi przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji proporcjonalnie
do posiadanych przez siebie akcji zgodnie z art. 433 § 1 k.s.h. (prawo poboru).
Zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 21 listopada 2016 roku
prawo poboru Akcji Serii E przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Dzień, według którego
określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii E (dzień prawa poboru) ustalono
na dzień 5 grudnia 2016 roku.
3.6.

Określenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem
waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda

Na dzień sporządzenia niniejszego memorandum informacyjnego wszystkie Akcje wyemitowane przez
Emitenta są równe w prawie do dywidendy, przy czym:


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



Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu
przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału
zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane
lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku
obrotowego.

W dniu 24 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zatwierdziło sprawozdanie finansowe
Spółki za rok 2015 oraz podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, na podstawie której
wypracowany zysk netto w wysokości 2.111.263,06 zł został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.
Tym samym Emitent nie wypłacił akcjonariuszom Spółki dywidendy za rok 2015.
3.7.

Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu realizacji praw z papierów
wartościowych, w tym wypłaty świadczeń pieniężnych przez emitenta, oraz podmiotów
uczestniczących

w

realizacji

praw

z

papierów

wartościowych,

a

także

zakresu

ich odpowiedzialności wobec nabywców oraz emitenta
Prawa, obowiązki i ograniczenia związane z Akcjami Emitenta są określone przepisami k.s.h., innych przepisów
prawa oraz postanowieniami Statutu.
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3.7.1.

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; ponieważ żadna z Akcji nie jest
uprzywilejowana co do dywidendy, zysk przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom Emitenta dzieli się, zgodnie z art. 347 §2 k.s.h. w stosunku do liczby Akcji;
co oznacza, iż na każdą 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.
akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru)
w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji; w interesie spółki walne zgromadzenie może
uchwałą pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części; podjęcie takiej uchwały
wymaga większości 4/5 głosów; a uchwała może zostać podjęta tylko wtedy, gdy pozbawienie
akcjonariuszy prawa poboru akcji zostało zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia;
podejmowanie uchwały o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczne, jeżeli uchwała o podwyższeniu
kapitału zakładowego spółki stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję
finansową (subemitenta) z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia
im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale albo, że nowe akcje mają być
objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą
części lub wszystkich oferowanych im akcji;



prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji - stosownie do art. 474 §2 k.s.h.
w przypadku likwidacji spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli
dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do wysokości dokonanych przez każdego z nich wpłat na
kapitał zakładowy;



prawo do zbycia akcji - zgodnie z art. 337 §1 k.s.h., akcje są zbywalne; Statut Emitenta nie przewiduje
odmiennych postanowień w tej kwestii;



prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach - akcje mogą być przedmiotem zastawu
lub użytkowania ustanowionego przez ich właściciela;



prawo do umorzenia akcji - zgodnie z §10 Statutu Emitenta Akcja Spółki mogą być umarzane
w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza. Zasady i warunki umorzenia akcji określa
każdorazowo Uchwała Walnego Zgromadzenia.



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 zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy
nie zgadzają się na tę zmianę, o ile w statucie spółki nie został zamieszczony zapis, przewidujący
możliwość istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki bez konieczności wykupu akcji w sytuacji
gdy uchwała zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących
co najmniej połowę kapitału zakładowego. Zgodnie z § 7 Statutu zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa
Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli
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uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów przy obecności
osób reprezentujących przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.
3.7.2.

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
zgromadzeniu - 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. każda
akcja uprawnia do oddania jednego głosu; głos może być oddany przez pełnomocnika, przy czym
pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej; zgodnie z art. 4111 §1
k.s.h. akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą
korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia, w chwili obecnej regulamin
walnego zgromadzenia obowiązujący u Emitenta nie przewiduje jednak takiej możliwości; zgodnie
z art. 4065 §1 k.s.h. statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, w chwili obecnej Statut Emitenta nie przewiduje takiej
możliwości;



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 złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złożenia
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 żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych
spraw w porządku tego zgromadzenia; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień
w tej kwestii;



prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego
walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący
co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad najbliższego 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 zakładowego spółki publicznej mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać
spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień
tej kwestii;



prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 k.s.h.;
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prawo do żądania 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 powinien być dokonany przez najbliższe 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 żądania zbadania przez biegłego na koszt spółki określonego zagadnienia związanego
z utworzeniem 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
papierów 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.;



prawo do żądania 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 walnym zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia - wynikające
z art. 407 §1 k.s.h. oraz do żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu pocztą elektroniczną - wynikające z art. 407 §11 k.s.h.;



prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego
zgromadzenia w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem - wynikające z art. 407 §2 k.s.h.;



prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną
w tym celu komisję, złożoną co najmniej trzech osób; wniosek mogą złożyć akcjonariusze posiadający
10 proc. kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu; wnioskodawcy mają
prawo wyboru jednego członka komisji - wynikające z art. 410 §2 k.s.h.;



prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania 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 żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia
- wynikające z art. 341 §7 k.s.h.;



prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów
dokumentów, 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 żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji,
czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki albo spółdzielni
będącej akcjonariuszem Emitenta, albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał; żądanie
udzielenia informacji oraz odpowiedź powinna być złożone na piśmie - wynikające z art. 6 k.s.h.;



prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy
wykup akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie
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z podmiotami od niego zależnymi 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. ogólnej liczby głosów w tej spółce - wynikające z art. 82 Ustawy o ofercie
publicznej;


prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub
przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów w danej spółce publicznej - zgodnie z art. 83 Ustawy
o ofercie publicznej takiemu żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który
osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne
i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia; obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza
spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5
Ustawy o ofercie publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz
z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 90 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
inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe,
które może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie
z zapisami Ustawy o obrocie; zgodnie z art. 328 §6 k.s.h. akcjonariuszom posiadającym
zdematerializowane akcje spółki handlowej przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa
depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący 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 dokumentu akcji zachowują jednakże
akcjonariusze posiadający akcje, które nie zostały zdematerializowane.

3.8.

Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych czysty zysk, po dokonaniu obowiązkowych odpisów, może być
przeznaczony na:


fakultatywne odpisy na kapitał zapasowy,



odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych i funduszy celowych tworzonych w Spółce,



dywidendę dla akcjonariuszy.

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
zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3.9.

Informację o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem
papierami wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku

Ze względu na fakt, że informacje zamieszczone poniżej, dotyczą jedynie zasad opodatkowania dochodów
z akcji, zaleca się, by inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji w tym zakresie
skorzystali z usług doradców podatkowych, finansowych i prawnych.
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3.9.1.

Odpowiedzialność Emitenta jako płatnika

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Emitent, który dokonuje wypłat
należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych, obowiązany jest, jako płatnik, pobierać w dniu
dokonania 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 rachunek właściwego urzędu skarbowego. Według stanowiska Ministerstwa Finansów, wyrażonego
w piśmie nr BP/PZ/883/02 z dnia 5 lutego 2002 roku, skierowanym do KDPW, płatnikiem podatku jest biuro
maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące 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 zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: 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 podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący
równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej.
3.9.2.

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 terytorium 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 przychodu (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, iż przedmiotem opodatkowania jest dochód w postaci różnicy pomiędzy
przychodem, to jest sumą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, które stanowią wydatki
poniesione na objęcie akcji.
Dochody uzyskane ze sprzedaży akcji opodatkowane są 19 proc. stawką podatku. Osoba fizyczna obowiązana
jest do osobistego zadeklarowania przychodu i naliczenia podatku w oddzielnym zeznaniu rocznym oraz
odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego.
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3.9.3.

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
Rzeczypospolitej 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
uzyskania przychodu podatnika w dacie ich poniesienia, jednakże uwzględnia się je przy ustalaniu dochodu
z odpłatnego zbycia akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
3.9.4.

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:


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



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

Należy jednak mieć na uwadze, iż zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu
dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być
zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy
Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby
fizycznej. W przypadku gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania
dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej
umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych.
Ponadto należy pamiętać, iż zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu
opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem
udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od 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
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z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania
podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia od podatku dochodowego
dochody (przychody) z dywidend oraz z innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli 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 niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez
względu na miejsce ich osiągania;



spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 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 powyżej, albo

o

zagraniczny zakład spółki uzyskującej dochody (przychody), o której mowa powyżej.

Opisane powyżej 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 niż 10 proc. udziałów (akcji) w spółce wypłacającej
te należności nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Co przy tym istotne, zwolnienie to ma zastosowanie także
w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania nie mniej niż 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 przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) w wymaganej minimalnej wysokości
nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka uzyskującej dochody (przychody), o której mowa powyżej,
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 obowiązującymi przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego
na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z brzmieniem art. 30 §1 Ordynacji podatkowej płatnik,
który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we
właściwym terminie organowi podatkowemu odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany
a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest
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niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku,
jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.
Podsumowując, dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania podlegają opodatkowaniu w Polsce na zasadach opisanych powyżej, natomiast
dochody z odpłatnego 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, jeżeli odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania tak
stanowi.
3.9.5.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych
będących 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
także w ramach Alternatywnego systemu obrotu);



dokonywana poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie przez firmy
inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy
w ramach obrotu zorganizowanego;

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.
wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust.1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych). W takiej sytuacji zgodnie z art. 4 pkt 1 tejże ustawy do uiszczenia podatku od czynności
cywilnoprawnych zobowiązany jest kupujący.
3.9.6.

Podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku
lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem akcji, podlega
opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:


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



prawa majątkowe dotyczące akcji są wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa
lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy
darczyńcą i obdarowanym.
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3.10.

Wskazanie stron umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz istotnych postanowień
tych umów

Emitent nie zawierał umowy o subemisję usługową ani inwestycyjną.
3.11.

Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych

3.11.1. Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta
Oferta kierowana jest do osób uprawnionych do zapisania się na Akcje Serii E w wykonaniu prawa poboru
(zapis podstawowy) oraz do złożenia zapisu dodatkowego.
Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 4 k.s.h. akcje, które nie zostały objęte w trybie realizacji prawa poboru
i składania zapisów dodatkowych, zarząd ich Emitenta przydziela według własnego uznania, jednak po cenie
nie niższej niż cena emisyjna. W związku z powyższym, jeżeli nie wszystkie Akcje Serii E zostaną objęte
w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do wytypowanych
według własnego uznania inwestorów z propozycją złożenia zapisu na nie objęte Akcje Serii E.
W ofercie publicznej Akcji Serii E nie występuje podział na transze.
3.11.2. Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży Akcji Serii E
Harmonogram oferty publicznej Akcji Serii E przedstawia się następująco:
Harmonogram Oferty
Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku NewConnect,
1 grudnia 2016 roku

prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez GPW w Warszawie SA
Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji serii E.

5 grudnia 2016 roku
22 grudnia 2016 roku
27 grudnia 2016 roku
13 stycznia 2017 roku
24 stycznia 2017 roku
25 stycznia 2017 roku - 27
stycznia 2017 roku
30 stycznia 2017 roku

Dzień Prawa Poboru
Publikacja Memorandum Informacyjnego Spółki Danks Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów
Dodatkowych.
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów
Dodatkowych.
Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz
w Zapisach Dodatkowych.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa
Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą
na zaproszenie Zarządu Emitenta.
Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.
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Terminy realizacji oferty publicznej Akcji Serii E mogą ulec zmianie.
Emitent może podjąć decyzję o zmianie terminów oferty publicznej w porozumieniu z Oferującym.
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, okres składania zapisów nie może zostać skrócony. Emitent może
podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Akcje Serii E (oraz stosownym przesunięciu
pozostałych terminów). Informacja o ewentualnej zmianie terminów zostanie przekazana w formie komunikatu
aktualizującego do Memorandum Informacyjnego, najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów i wpłat
na Akcje Serii E, określonym w harmonogramie oferty publicznej. W przypadku udostępnienia przez Spółkę po
rozpoczęciu subskrypcji aneksu do Memorandum Informacyjnego dotyczącego zdarzenia lub okoliczności
zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Serii E, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym
przydziałem, Emitent dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Serii E tak, aby inwestorzy,
którzy złożyli zapisy na Akcje Serii E przed udostępnieniem aneksu do Memorandum Informacyjnego, mogli
uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia
przedmiotowego aneksu.
3.11.3. Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów na Akcje Serii E oraz terminu
związania zapisem
Terminy składania zapisów na Akcje Serii E
Zapisy na akcje Serii E będą przyjmowane w terminach od 27 grudnia 2016 roku do 13 stycznia 2017 roku.
Szczegółowe terminy związane z ofertą publiczną Akcji Serii E zostały przedstawione w pkt 3.11.2. niniejszego
Memorandum Informacyjnego.
Cena
Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 80 gr (osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.
Minimalna i maksymalna wielkość zapisu na Akcje Serii E
Akcje Serii E oferowane są akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania prawa poboru. Maksymalna wielkość
zapisu podstawowego, tj. zapisu w wykonaniu prawa poboru wynika z liczby przysługujących danemu
inwestorowi jednostkowych praw poboru. Posiadanie 1,72258083333333 prawa poboru uprawnia do nabycia 1
(jednej) Akcji Serii E. Inwestorzy mogą składać zapisy na minimum 1 (jedną) Akcję Serii E.
Osoby uprawnione do złożenia zapisu dodatkowego mogą złożyć taki zapis na Akcje Serii E w liczbie
od 1 (jednej) do 6.000.000 (sześciu milionów) sztuk.
W przypadku złożenia zapisu podstawowego na większą liczbę Akcji Serii E niż wynikającą z liczby
posiadanych praw poboru, zapis taki będzie traktowany jak zapis na maksymalną dopuszczalną liczbę akcji
wynikającą z liczby posiadanych praw poboru.
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W przypadku złożenia zapisu dodatkowego na większą liczbę Akcji Serii E niż wielkość emisji, zapis taki będzie
traktowany jak zapis na wszystkie oferowane Akcje Serii E.
W przypadku złożenia przez inwestora, któremu Zarząd Emitenta zaoferował objęcie Akcji Serii E nieobjętych
w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych, zapisu na akcje w liczbie przekraczającej liczbę akcji
zaoferowaną mu przez Zarząd, zapis taki będzie traktowany jak zapis na oferowaną danemu inwestorowi liczbę
akcji.
Procedura składania zapisów na Akcje Serii E
Akcje Serii E oferowane są akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania prawa poboru. Za każdą jedną akcję
Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe
prawo poboru, przy czym 1,72258083333333 jednostkowego prawa poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji
Serii E.
Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru będą dodatkowo uprawnione,
w terminie jego wykonania, do złożenia na oddzielnym formularzu zapisu dodatkowego. Zapis dodatkowy
może zostać złożony maksymalnie na 6.000.000 (sześciu milionów) Akcji Serii E, przy czym zostanie on
zrealizowany w całości lub w części, pod warunkiem, że nie wszystkie Akcje Serii E zostaną objęte
w wykonaniu prawa poboru.
Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustania prawa poboru zbywając prawo poboru rezygnują
z możliwości jego wykonania, zachowując jednak prawo do złożenia zapisu dodatkowego. Oznacza
to, że możliwość złożenia zapisu dodatkowego przysługuje wszystkim osobom, które były akcjonariuszami
Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tzn. również i tym, które dokonały zbycia prawa poboru.
Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 4 k.s.h. akcje, które nie zostały objęte w trybie realizacji prawa poboru
i składania zapisów dodatkowych, zarząd ich Emitenta przydziela według własnego uznania, jednak po cenie
nie niższej niż cena emisyjna. W związku z powyższym, jeżeli nie wszystkie Akcje Serii E zostaną objęte
w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do wytypowanych
według własnego uznania inwestorów z propozycją złożenia zapisu na nie objęte Akcje Serii E.
Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru mogą dokonywać zapisów na Akcje Serii E w domach
maklerskich, prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których mają zapisane prawa poboru.
Zapisy na Akcje Serii E będą przyjmowane w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym domu
maklerskim przyjmującym zapisy, jednakże nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi
w Memorandum Informacyjnym.
Inwestor, który podpisał umowę z podmiotem przyjmującym zapisy na Akcje Serii E, umożliwiającą składanie
dyspozycji za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu bądź przy wykorzystaniu innych środków technicznych,
może składać zapisy na Akcje Serii E za ich pośrednictwem, podając wszystkie dane, niezbędne do złożenia
zapisu na Akcje Serii E, zgodnie z postanowieniami Memorandum Informacyjnego.
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Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Akcje Serii E oferowane
w wykonaniu prawa poboru lub zapisów dodatkowych oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być
zgodne z procedurami domu maklerskiego lub banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych
przyjmującego zapis. W poszczególnych domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów
wartościowych udzielane będą techniczne informacje dotyczące składania zapisów oraz dostępne będą
formularze zapisów.
Subskrybenci w miejscu przyjmowania zapisów powinni złożyć trzy wypełnione i podpisane, jednobrzmiące
egzemplarze formularza zapisu. Na dowód przyjęcia zapisu subskrybent otrzymuje jeden egzemplarz
złożonego formularza zapisu.
W przypadku, gdy prawo poboru realizowane jest z rachunku papierów wartościowych danego inwestora
w domu maklerskim, Akcje Serii E zostaną zapisane automatycznie na rachunku papierów wartościowych,
z którego realizowany jest zapis w wykonaniu prawa poboru lub zapis dodatkowy - bez konieczności złożenia
przez inwestora dyspozycji deponowania.
W przypadku Akcji Serii E nieobjętych w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych, które zostały
następnie objęte przez wytypowanych przez Zarząd Emitenta inwestorów, Akcje Serii E zasilą rachunki
papierów wartościowe tych inwestorów wskazane w złożonych dyspozycjach deponowania.
Zapis na Akcje Serii E w wykonaniu prawa poboru, zapis dodatkowy oraz zapis któremu Zarząd Emitenta
zaoferował objęcie Akcji Serii E nieobjętych w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych zawiera
m.in. następujące informacje:


dane o subskrybencie,



określenie typu zapisu: zapis podstawowy, zapis dodatkowy, zaproszenie Zarządu do objęcia Akcji Serii E,



liczbę realizowanych praw poboru w związku ze składanym zapisem,



liczbę Akcji Serii E objętych zapisem,



cenę emisyjną Akcji Serii E,



kwotę wpłaty na Akcje Serii E,



datę i podpis subskrybenta oraz podpis osoby upoważnionej do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje
Serii E.

Ponadto zapis uzupełnia się o oświadczenie, w którym subskrybent stwierdza, że:


zapoznał się z treścią Memorandum Informacyjnym,



zaakceptował warunki subskrypcji,



wyraża zgodę na brzmienie statutu Spółki.

Zwraca się uwagę subskrybentom, że zapis w wykonaniu prawa poboru i zapis dodatkowy powinny być
złożone na oddzielnych formularzach.
W przypadku dokonywania zapisu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych należy wskazać na rzecz,
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którego z zarządzanych przez to towarzystwo funduszy zapis jest składany.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi subskrybent.
Zapis na Akcje Serii E dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu będzie nieważny.
Osoba zapisująca się powinna okazać w miejscu przyjmowania zapisów:


dokument tożsamości - osoba fizyczna,



aktualny wypis z właściwego rejestru lub jego odpowiednika - osoba prawna,



akt zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub inny dokument z którego
wynika umocowanie do składania oświadczeń woli - jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej.

Osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości
prawnej obowiązane są przedstawić w miejscu przyjmowania zapisów właściwe dokumenty zaświadczające
o ich uprawnieniach do reprezentowania tych podmiotów oraz winny okazać dowód osobisty lub paszport.
Dla ważności zapisu na Akcje Serii E wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie właściwie
i w pełni wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenia zapisu
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym.
Działanie przez pełnomocnika
Subskrybent może działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika w zakresie określonym
w treści udzielonego pełnomocnictwa.
Jedna osoba może posiadać nieograniczoną liczbę pełnomocnictw.
Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w domu maklerskim
przyjmującym zapis wystawione przez subskrybenta pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być
wystawione w formie pisemnej. Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika określają procedury domów
maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Serii E. W przypadku braku takich procedur należy stosować zasady
opisane poniżej.
Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie aktu notarialnego lub zawierać podpis mocodawcy
uwierzytelniony notarialnie bądź zostać sporządzone w obecności upoważnionego pracownika domu
maklerskiego, przyjmującego zapisy na Akcje Serii E, który potwierdza ten fakt swoim podpisem. Działanie
na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w innej formie niż opisane powyżej jest dopuszczalne jedynie
po zaakceptowaniu przez dom maklerski przyjmujący zapis.
Pełnomocnictwo takie powinno zawierać następujące dane dotyczące pełnomocnika i mocodawcy:


dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL bądź numer
paszportu,
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dla rezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi
osobowości prawnej: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie właściwego rejestru i numer, pod którym podmiot
jest zarejestrowany, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji
podmiotu, numer REGON,



dla nierezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi
osobowości prawnej: nazwę, adres, numer lub oznaczenie rejestru lub jego odpowiednika dla podmiotów
zagranicznych, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji
podmiotu.

Oprócz pełnomocnictwa osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić
następujące dokumenty:


dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna),



oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię wyciągu z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub
innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego
status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji
(jeśli pełnomocnikiem jest osoba prawna) albo oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię aktu
zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub innego dokumentu, z którego
wynika umocowanie do składania oświadczeń woli (jeśli pełnomocnikiem jest jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej). W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa lub umowy
międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być
uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie
przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski,



oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię wyciągu z właściwego dla siedziby inwestora, składającego
zapis na Akcje Oferowane, rejestru lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane
o niej, z którego wynika jej status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji (jeśli mocodawcą jest osoba prawna) albo oryginał lub poświadczoną
notarialnie kopię aktu zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub innego
dokumentu, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli (jeśli mocodawcą jest jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej). W przypadku nierezydentów, jeżeli przepisy prawa
lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg
powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny
i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Jeżeli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej występującej
w roli pełnomocnika działają osoby nie posiadające umocowania do takiego działania na podstawie wskazanego
powyżej dokumentu urzędowego, powinny one posiadać dodatkowo odrębne pełnomocnictwo do złożenia
zapisu na Akcje Serii E, udzielone im przez osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z przedstawionym
dokumentem urzędowym. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie w formie aktu notarialnego lub
z podpisem poświadczonym notarialnie, bądź też złożonym w obecności upoważnionego pracownika domu
maklerskiego, przyjmującego zapisy na Akcje Serii E, który potwierdza ten fakt swoim podpisem. Dom
maklerski

przyjmujący

zapis

może

zaakceptować

inną

formę

pisemnego

pełnomocnictwa,

o ile pełnomocnictwo to nie będzie budziło jakichkolwiek wątpliwości.
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Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, chyba że przepisy prawa lub umowy
międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej.
Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony przez tłumacza
przysięgłego na język polski.
Termin związania zapisem
W przypadku, gdy po rozpoczęciu subskrypcji Spółka udostępni aneks do Memorandum Informacyjnego,
dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Serii E, o których Spółka
powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka w tej sytuacji dokona odpowiedniej zmiany terminu
przydziału Akcji Serii E tak, aby Subskrybenci, którzy złożyli zapisy na Akcje Serii E przed udostępnieniem
Aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia
udostępnienia Aneksu.
Subskrybent będzie związany złożonym zapisem do dnia przydziału Akcji Serii E lub do czasu złożenia
oświadczenia o uchyleniu się od skutku złożonego zapisu na Akcje Serii E lub do dnia ogłoszenia informacji
o niedojściu oferty publicznej Akcji Serii E do skutku.
3.11.4. Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych
niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej
Dla ważności zapisu na Akcje Serii E wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złożenie właściwie
i w pełni wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenia zapisu
w kwocie PLN wynikającej z iloczynu liczby Akcji Serii E, na jaką składany jest zapis i ich ceny emisyjnej, przy
zastrzeżeniu, że w przypadku opłacenia mniejszej liczby Akcji Serii E, niż wskazana w dokumencie zapisu, przy
dokonywaniu przydziału Akcji Serii E nie będą brane pod uwagę akcje nieopłacone lub opłacone
nieterminowo, z uwzględnieniem zasady, że nie można nabyć ułamkowych części akcji. Powyższe oznacza,
iż brak wpłaty w terminie określonym w Memorandum Informacyjnym powoduje nieważność całego zapisu.
Wpłata niepełna oznacza, iż zapis jest ważny, z zastrzeżeniem że w trakcie dokonywania przydziału Akcji Serii
E, podstawą do przydziału będzie liczba Akcji Serii E, za które została dokonana wpłata.
Dopuszcza się następujące formy opłacenia zapisu:


gotówką,



przelewem bankowym,



powyższymi sposobami łącznie.

W przypadku inwestorów, którzy składają zapisy na Akcje Serii E w związku z prawami poboru zapisanymi
na rachunku papierów wartościowych w chwili składania zapisu (zapisy podstawowe) lub inwestorów, którzy
mieli prawa poboru zapisane na tym rachunku w dniu prawa poboru (zapisy dodatkowe) wymaga się,
aby środki na opłacenie Akcji Serii E znalazły się na właściwym rachunku danej firmy inwestycyjnej
(przyjmującej zapisy) najpóźniej w chwili składania zapisu.
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W przypadku zapisów składanych przez inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki, inwestorzy dokonują
wpłat na Akcje Serii E na wydzielony rachunek firmy inwestycyjnej wskazany w zaproszeniu do złożenia
zapisu. Zgodnie z art 5a. ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, środki pieniężne pochodzące z wpłat nie mogą
zostać przekazane emitentowi przed zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału
zakładowego, w ramach którego dokonana została oferta publiczna akcji.
Przelew powinien zawierać adnotacje w tytule wpłaty:


dla osób fizycznych - „numer PESEL, imię i nazwisko oraz adnotacje wpłata na Akcje Serii E Danks
Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.”,



dla pozostałych - „nazwa subskrybenta oraz adnotacje wpłata na Akcje Serii E Danks Europejskie
Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.”.

Wyłączną odpowiedzialność z tytułu terminowego wniesienia wpłat na Akcje Serii E ponosi inwestor.
Wpłaty na Akcje Serii E nie podlegają oprocentowaniu.
3.11.5. Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych
złożonego zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było
skuteczne
W przypadku, gdy po otwarciu publicznej oferty Akcji Serii E, zostanie udostępniony aneks do Memorandum
Informacyjnego, dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem ostatecznego przydziału
Akcji Serii E, o którym Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, dokonana zostanie odpowiednia
zmiana terminu przydziału Akcji Serii E w ten sposób, aby inwestorzy, którzy złożyli zapisy przed
udostępnieniem tego aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożenia tych zapisów w terminie
2 (dwóch) dni roboczych od dnia udostępnienia tego aneksu do publicznej wiadomości, poprzez złożenie
w miejscu, w którym uprzednio złożył zapis, pisemnego oświadczenia.
3.11.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych
Zarząd Emitenta w porozumieniu z Oferującym, w oparciu o prawidłowo opłacone zapisy, dokona przydziału
Akcji Serii E. Przydział Akcji Serii E zostanie dokonany w terminie wskazanym w pkt. 3.11.2. niniejszego
Memorandum.
Podstawą przydziału Akcji Serii E będzie złożenie i opłacenie zapisu zgodnie z zasadami opisanymi
w Memorandum Informacyjnym. Inwestorom, którzy złożyli zapisy podstawowe na Akcje Serii E w liczbie
wynikającej z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru, przydzielone zostaną Akcje Serii E w liczbie
wynikającej ze złożonego zapisu. Akcje Serii E nieobjęte w wykonaniu prawa poboru zostaną przeznaczone
na realizację zapisów dodatkowych złożonych przez osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu ustalenia
prawa poboru. Jeśli zapisy dodatkowe opiewać będą na większą liczbę Akcji Serii E niż pozostająca do objęcia,
przydział dokonany zostanie zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów. Ułamkowe części Akcji Serii
E nie będą przydzielane. Emitent nie będzie przydzielał również Akcji Serii E kilku osobom łącznie. Akcje Serii
E nieprzydzielone w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone po jednej Akcji Serii E kolejno inwestorom,
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którzy złożyli zapisy dodatkowe na największą liczbę Akcji Serii E. W przypadku, gdy zgodnie z powyższą
zasadą, do przydziału jednej Akcji Serii E kwalifikowałyby się co najmniej dwa zapisy (opiewające na tą samą
liczbę Akcji Serii E), akcja ta zostanie przydzielona losowo za pośrednictwem systemu informatycznego
obsługującego przydział.
Jeżeli nie wszystkie Akcje Serii E zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych,
Zarząd Emitenta będzie mógł zaoferować nieobjęte Akcje Serii E wytypowanym przez siebie inwestorom.
W takim przypadku przydział zostanie dokonany według uznania Zarządu po cenie nie niższej niż cena
emisyjna.
3.11.7. Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot
W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału inwestorowi składającemu zapis na Akcje Serii E
nie zostaną przydzielone Akcje Serii E lub przydzielona zostanie mniejsza liczba niż ta, na którą złożono zapis,
nadpłacone kwoty zostaną zwrócone inwestorom w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia dokonania
przydziału Akcji Serii E, na rachunki bankowe lub rachunki inwestycyjne wskazane w formularzach zapisu.
3.11.8. Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może
odstąpić od jej przeprowadzenia
Emisja Akcji Serii E nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:


do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Memorandum Informacyjnym nie zostanie
objęta zapisem i należycie opłacona przynajmniej jedna Akcja Serii E, lub



Zarząd Emitenta w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki nie zgłosi do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższonego kapitału
zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E, lub



uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Serii E uzależniona jest także
od złożenia przez Zarząd Emitenta w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału
zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, określającego wysokość
podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie ilości Akcji Serii E objętych ważnymi zapisami.
Oświadczenie to, złożone zgodnie z art 310 k.s.h., w związku z art 431 §7 k.s.h., powinno określić wysokość
kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej subskrypcji w granicach określonych w uchwale
o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E. Niezłożenie powyższego oświadczenia
przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
Akcji Serii E i tym samym niedojście emisji Akcji Serii E do skutku.
Zarząd Emitenta, oświadcza, że wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
Akcji Serii E zostanie złożony do sądu niezwłocznie po przydziale Akcji Serii E i po otrzymaniu wszystkich
niezbędnych dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy na przedmiotowe akcje.

strona 61 z 146

Memorandum Informacyjne Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii E w ramach prawa poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy Emitent może odstąpić od ich publicznej oferty jedynie z ważnych powodów, do których należy
zaliczyć w szczególności:


nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu świata, której nie można było
przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogła mieć istotny negatywny wpływ
na przebieg oferty, działalność Emitenta lub naruszałaby interes inwestorów,



nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć przed
rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną
Emitenta lub wpływała na bezpieczeństwo interesów inwestorów,



nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć
negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem
oferty,



wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie oferty i przydział
Akcji Serii E byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta lub wpływałoby na bezpieczeństwo
interesów inwestorów.

Po rozpoczęciu oferty publicznej 6.000.000 (sześć milionów) Akcji Serii E, oferowanych w ramach prawa
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitent może zawiesić przedmiotową ofertę, tylko w sytuacjach
nadzwyczajnych, niezależnych od Spółki, jeżeli jej przeprowadzenie mogłoby stanowić zagrożenie dla interesu
Emitenta lub inwestora lub byłoby niemożliwe.
Emitent zwraca uwagę, że w przypadku odstąpienia lub zawieszenia oferty dokonane przez inwestorów wpłaty
na akcje zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.
W przypadku zawieszenia oferty publicznej w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy zostaną przez
Emitenta uznane za wiążące, a wpłaty na Akcje Serii E nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi
subskrybentom. Osoby, które złożyły zapis na Akcje Serii E mają natomiast prawo uchylenia się od skutków
prawnych złożonego zapisu w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu
do Memorandum Informacyjnego, na podstawie którego oferta jest zawieszana. Uchylenie się od skutków
prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w biurze maklerskim, w którym złożono
zapis.
Zawieszenie oferty publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego podania nowych terminów
jej przeprowadzenia. W takim przypadku odwieszenie oferty publicznej przez Zarząd Spółki nastąpi w takim
terminie, aby przeprowadzenie oferty publicznej było dalej prawnie możliwe.
3.11.9. Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o: (i) dojściu lub niedojściu oferty
do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot, (ii) odwołaniu, odstąpieniu
od przeprowadzenia oferty lub jej zawieszeniu
W przypadku dojścia do skutku emisji (przydziału) Akcji Serii E, informację o tym fakcie Emitent przekaże
w trybie określonym w §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
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Spółka przekaże informację o niedojściu emisji Akcji Serii E do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej
powzięciu.
Emisja Akcji Serii E nie dojdzie do skutku, jeżeli:


do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E nie zostaną właściwie złożone i prawidłowo opłacone zapisy
na co najmniej 1 (jedną) Akcji Serii E, lub



w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
Zarząd Emitenta nie zgłosi do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Serii E,



uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału
zakładowego Emitenta z tytułu emisji Akcji Serii E.

Wobec powyższego istnieje ryzyko, iż inwestorzy nie nabędą Akcji Serii E, a środki finansowe przeznaczone
na objęcie tychże akcji będą czasowo zamrożone natomiast ich zwrot będzie następował bez jakichkolwiek
odsetek i odszkodowań.
Fakt dotyczący odwołania lub odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji zamkniętej Akcji Serii E zostanie
podany do publicznej wiadomości nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przyjmowania
zapisów na Akcje Serii E w formie aneksu do Memorandum Informacyjnego.
Uzasadnienie decyzji o odwołaniu lub odstąpieniu od przeprowadzenia oferty nie musi być przekazane
do publicznej wiadomości.
W przypadku, gdy Emitent podejmie decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej kwoty
wpłacone tytułem opłacenia zapisu na Akcje Serii E zostaną zwrócone na rachunek wskazany przez
Subskrybenta w zapisie subskrypcyjnym w terminie do 5 dni roboczych od dnia podania do publicznej
wiadomości informacji o odstąpieniu od Oferty Publicznej.
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4.

Dane o Emitencie i jego działalności

4.1.

Podstawowe dane o Emitencie

Firma:

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego

Forma prawna:

spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Rafaela 14, 03-604 Warszawa

Oznaczenie Sądu:

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

KRS:

0000367947

REGON:

011286634

NIP:

5241007302

Tel.

+ 48 22 678 89 85

Fax:

+ 48 22 679 45 26

Internet:

www.danks.pl

E-mail:

danks@danks.com.pl

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.
4.4.

Wskazanie sądu rejestrowego który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego
rejestru

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.
Emitent został wpisany do właściwego rejestru w dniu 14 października 2010 roku.
Do utworzenia Emitenta nie było wymagane jakiekolwiek zezwolenie.
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4.5.

Krótki opis historii Emitenta

Emitent został zarejestrowany w dniu 14 października 2010 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000367947.
Istotne zdarzania w historii Emitenta:

Lp.

data

opis zdarzenia
podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Danks Europejskie Centrum

1.

20 wrzesień 2010 roku

Doradztwa Podatkowego sp. z o.o. sp.k. w spółkę akcyjną oraz przyjęcie Statutu
spółki przekształconej

2.

14 października 2010 roku

wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

3.

10 listopada 2010 roku

podjęcie uchwały w sprawie emisji Akcji Serii B

4.

17 maja 2011 roku

debiut akcji Spółki na rynku NewConnect

5.

18 maja 2011 roku

zawiązanie spółki zależnej wobec Emitenta - Global Audit and Finance S.A.

6.

6 lipca 2011 roku

7.

26 marca 2012 roku

objęcie 5.000.000 akcji serii B spółki Global Audit and Finance S.A.

8.

29 maja 2012 roku

zawarcie istotnej umowy na doradztwo finansowe ze spółką Ciech S.A.

9.

26 czerwca 2013 roku

10.

30 sierpnia 2013 roku

rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego
poprzez emisję Akcji Serii B

podjęcie uchwały w sprawie emisji Akcji Serii C oraz w sprawie zatwierdzenia
roku obrotowego 2012
pozytywna ocena wniosku Emitenta o dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2
nabycie prawa z dokonanego w urzędzie patentowym zgłoszenia znaku

11.

17 września 2013 roku

towarowego „TRUCHEL DORADZTWO PODATKOWE, FINANSOWE,
GOSPODARCZE”
objęcie akcji w spółce YT Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

12.

15 kwietnia 2014 roku

2 S.K.A.; przeniesienie akcji spółki Global Audit and Finance S.A. do YT
Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A.

13.

25 czerwca 2015 roku

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia roku obrotowego 2014

14.

22 czerwca 2015 roku

sprzedaż akcji własnych Emitenta
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podjęcie uchwały w sprawie w sprawie emisji Akcji Serii D oraz w sprawie

15.

22 lipca 2015 roku

16.

24 czerwca 2016 roku

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia roku obrotowego 2015

17.

21 listopada 2016 roku

podjęcie uchwały w sprawie w sprawie emisji Akcji Serii E

4.6.

zatwierdzenia roku obrotowego 2014

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

Na dzień 30 września 2016 roku na kapitały własne Emitenta składały się następujące pozycje:


kapitał zakładowy - wynosił 1.033.548,50 zł (jeden milion trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści
osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzielił się na


4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda akcja,



577.057 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.



3.758.428 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji
zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,



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

kapitał zakładowy wykazywany jest w bilansie w wysokości nominalnej wynikającej ze statutu Spółki,
zgodnie z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;


kapitał zapasowy w kwocie 9.304.415,65 zł (dziewięć milionów trzysta cztery tysiące czterysta piętnaście
złotych i sześćdziesiąt pięć groszy),



zysk netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie 1.788.673,77 zł (jeden
milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt siedem
groszy).

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
obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo
do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy
do nabycia tych akcji

Na dzień sporządzenia niniejszego memorandum informacyjnego Emitent nie emitował obligacji zamiennych
ani obligacji z prawem pierwszeństwa.
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4.9.

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

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego upoważnienie Zarządu Emitenta
na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w trybie art. 444 k.s.h. (kapitał docelowy) wygasło
na skutek upływu 3 (trzy) letniego terminu, na jaki zostało przyznane.
4.10.

Rynki papierów wartościowych, na których są lub były notowane papiery wartościowe
Emitenta lub wystawione w związku z nimi kwity depozytowe

Papiery wartościowe Emitenta, to jest Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są
przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wszystkie Akcje Serii A i Akcje Serii B są notowane od 6 lipca 2011 roku.
Wszystkie Akcje Serii C są notowane od 22 listopada 2013 roku.
Wszystkie akcje serii D są notowane od 24 marca 2016 roku.
Emitent nie wystawiał kwitów depozytowych.
4.11.

Informacja o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom
wartościowym

Emitentowi ani jego papierom wartościowym nie został przyznany rating.
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4.12.

Podstawowe informacje na temat powiązań Emitenta

4.12.1. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ
na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem
w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu
działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów
Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej
w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości.
Jednostki stowarzyszone
YT Investments 2 S.A.
Firma:

YT Investments 2

Forma prawna:

spółka akcyjna

Siedziba:

Warszawa

Wpis spółki do rejestru przedsiębiorców:

19 września 2016 roku

KRS:

0000637375

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów na WZ:

40 proc.

Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki:

40 proc.

Przedmiotem działalności spółki YT Investments 2 S.A. jest doradztwo finansowe, w szczególności doradztwo
biznesowe. Spółka ta nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta i stanowi uzupełnienie
działalności Emitenta (świadczenie usług księgowych, rachunkowych oraz szeroko rozumianego doradztwa
podatkowego) poprzez oferowanie klientom usług skupiających się w głównej mierze na (1) przeprowadzaniu
analiz oraz audytów bieżącej sytuacji klientów pod względem potrzeb finansowych, a także na (2) udzielaniu
pomocy przy windykacji długów poprzez dochodzenie roszczeń finansowych od przedsiębiorców.
Emitent świadczy usługi księgowe na rzecz YT Investments 2 S.A., za które otrzymuje wynagrodzenie ustalane
na zasadach rynkowych.
--Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu Emitenta - jest jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej spółki YT
Investments 2 S.A.
Danuta Truchel - Członek Rady Nadzorczej Emitenta - jest jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej spółki
YT Investments 2 S.A.
Maria Kołakowska - Członek Rady Nadzorczej Emitenta - jest jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej
spółki YT Investments 2 S.A.
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Agnieszka Truchel - żona Prezesa Zarządu Emitenta - jest jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej spółki
YT Investments sp. z o.o. 2 S.A.
Poza powiązaniami wskazanymi powyżej, na dzień sporządzenia niniejszego memorandum informacyjnego, nie
istnieją inne powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi
i nadzorującymi Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a spółką YT Investments 2 S.A.
Emitent wskazuje, iż posiadane aktywa w postaci akcji spółki YT Investments 2 S.A. rozliczane są metodą
praw własności zgodnie z art. 59 ust. 3 oraz art. 63 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
4.12.2. Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych
pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających
i nadzorczych Emitenta
Na dzień sporządzenia niniejszego memorandum informacyjnego pomiędzy osobami wchodzącymi w skład
organów Emitenta występują następujące powiązania osobowe:
lp.
1.
2.
3.
4.

imię i nazwisko
Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu
Danuta Truchel - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Marcin Kołakowski - Członek Rady Nadzorczej
Maria Kołakowska - Członek Rady Nadzorczej

opis powiązania
jest synem Danuty Truchel - Przewodniczącej
Rady Nadzorczej
jest matką Krzysztofa Truchel - Prezesa Zarządu
jest mężem Marii Kołakowskiej - Członka Rady
Nadzorczej
Jest żoną Marcina Kołakowskiego - Członka Rady
Nadzorczej

5.

Stanisław Leszek - Członek Rady Nadzorczej

---

6.

Lucyna Warda - Członek Rady Nadzorczej

---

Poza powyżej opisanymi powiązaniami brak jest innych istotnych powiązań osobowych, majątkowych
i organizacyjnych pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających
i nadzorczych Emitenta.
4.12.3. Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych
pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających
i nadzorczych a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta
Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego pomiędzy Emitentem lub osobami
wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta,
występują następujące powiązania osobowe:
Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu Emitenta - jest beneficjentem rzeczywistym akcjonariusza Emitenta,
tj. Berlandise Investments Limited, który na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego posiada łącznie

strona 69 z 146

Memorandum Informacyjne Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
4.170.479 akcji Emitenta, reprezentujących 40,35 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 40,35 proc.
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Poza powyżej opisanymi powiązaniami brak jest innych istotnych powiązań osobowych, majątkowych
i organizacyjnych pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających
i nadzorujących a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.
4.13.

Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta

4.13.1. Opis działalności Emitenta
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.
Działalność Emitenta wymaga więc zapewniania klientom usług o najwyższym standardzie jakości przy
uwzględnieniu ogromnej wagi usług Emitenta dla sytuacji prawno-ekonomicznej klientów. Miarą
dotychczasowego sukcesu Emitenta jest fakt, iż w chwili obecnej większość klientów Emitenta to klienci którzy
rozpoczęli współpracę z Emitentem dzięki rekomendacji udzielonej przez osoby wcześniej współpracujące
z Emitentem.
Przedmiot działalności
Od początku swej działalności Emitent specjalizuje się w kompleksowym świadczeniu usług z zakresu
księgowości 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
świadczonych usług, a tym samym dywersyfikacja źródeł przychodów, wpływa na stabilny rozwój i stałą
poprawę wyników Emitenta. Dywersyfikacja usług równoważy przy tym także 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 (także według standardów międzynarodowych), w tym:
o

bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych;

o

sporządzania deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych;

o

sporządzania rejestrów zakupu i sprzedaży VAT oraz deklaracji VAT;

o

sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych;

o

sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych oraz
dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego;
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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:
o

doradztwo przy wprowadzaniu wymogów Polskich Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości;

o

doradztwo przy tworzeniu polityk rachunkowości i planów kont, również zgodnie z ustawą
o rachunkowości 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 spółek
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 języku 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, iż klient (przedsiębiorca) dla uzyskania tych
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samych usług świadczonych przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę musiałby pozyskać
bardzo wysoko kwalifikowanego pracownika, o specyficznych, interdyscyplinarnych umiejętnościach,
co wiązałoby się z bardzo wysokimi oczekiwaniami finansowymi takiej osoby. W takiej sytuacji odpowiednio
przygotowana oferta Emitenta jest z reguły korzystniejsza dla przedsiębiorcy.
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4.14.

Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji
kapitałowych

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2015 zamieszczonym w Memorandum
Informacyjnym Emitent nie dokonał żadnych istotnych wydatków inwestycyjnych.
4.15.

Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym,
ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie upadłościowe, układowe, ugodowe,
arbitrażowe, egzekucyjne lub likwidacyjne.
Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego nie istnieją
jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowania upadłościowego,
układowego, ugodowego, arbitrażowego, egzekucyjnego lub likwidacyjnego.
4.16.

Informacja o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej,
postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres
obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy
emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą
mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta

W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania
sądowe ani arbitrażowe, które to postępowania mogłyby mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ
na sytuację finansową Emitenta. Emitent nie posiada jednocześnie żadnej wiedzy, która wskazywałaby,
że jakiekolwiek postępowanie takiego rodzaju mogłoby zostać wszczęte w najbliższej przyszłości.
4.17.

Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną
i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów
wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych

Główne zobowiązania Emitenta zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 2015, przedstawionym
w niniejszym Memorandum Informacyjnym. Emitent nie posiada i według jego wiedzy nie istnieją żadne inne
zobowiązania istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych.
4.18.

Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności
gospodarczej za okres objęty sprawozdaniem finansowym

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym Memorandum 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 finansowej i majątkowej Emitenta i jego
grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały
po sporządzeniu zamieszczonych w Memorandum Informacyjnym sprawozdań finansowych

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego część niniejszego Memorandum Informacyjnego,
nastąpiły następujące istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta:


marzec 2016 roku - pozyskanie 1.240.000 zł w ramach emisji akcji serii D.

4.20.

Prognozy finansowe Emitenta

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2016.
4.21.

Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta

Zarząd
Zgodnie z §13 ust. 1 Statutu Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka. Zgodnie z §13 ust. 3
Statutu kadencja Zarządu Emitenta wynosi 3 lata. Kadencja Zarządu upływa w dniu 25 czerwca 2017 roku.
W skład Zarządu Emitenta wchodzą obecnie:
1/ Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu.
Zarząd wykonuje swoje czynności w siedzibie Emitenta przy ul. Rafaela 14 w Warszawie.
Poniżej przedstawiono życiorysy Prezesa Zarządu Emitenta.
Krzysztof Truchel
Zajmowane stanowisko

Prezes Zarządu

Termin upływu kadencji

25 czerwca 2017 roku

Wiek

47

Wykształcenie

Wyższe, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego
(Wydział

Zarządzania,

kierunek

zarządzanie

finansami). Ukończone trzyletnie studia doktoranckie
w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania
im Leona Koźmińskiego;
Posiada uprawnienia:
-biegłego rewidenta (nr 9672),
-doradcy podatkowego (nr 00287),
-certyfikat księgowego (nr uprawnień 4410/97)
- licencję syndyka (nr 83)
Kariera zawodowa

 Danks

Europejskie

Centrum

Doradztwa

Podatkowego S.A. - Prezes Zarządu - nadal
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 Danks

Europejskie

Centrum

Doradztwa

Podatkowego spółka z o.o. - wspólnik, prokurent nadal
 Akces spółka z o.o. - wspólnik - nadal
 GRUPA PRODUCENCKA "CARROT" sp. z
o.o.- wspólnik - nadal
 Global Audit and Finance S.A.- członek rady
nadzorczej - nadal
Pan Krzysztof Truchel nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
Pan Krzysztof Truchel nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym
na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze
prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Pan Krzysztof Truchel nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w
spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
Pan Krzysztof Truchel nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, ani na podstawie przepisów
prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

Rada Nadzorcza
Zgodnie z §21 Statutu Rada Nadzorcza Emitenta składa się z nie mniej niż pięciu członków. Zgodnie z §21 ust.
3 Statutu Emitenta kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Obecna Rada Nadzorcza jest Radą Nadzorczą II
kadencji, która dla wszystkich jej członków upływa w dniu 25 czerwca 2017 roku
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie:
1/ Danuta Truchel - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2/ Marcin Kołakowski - Członek Rady Nadzorczej
3/ Maria Kołakowska - Członek Rady Nadzorczej
4/ Stanisław Leszek - Członek Rady Nadzorczej
5/ Lucyna Warda - Członek Rady Nadzorczej
Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności w siedzibie Emitenta przy ul. Rafaela 14 w Warszawie.
Poniżej przedstawiono życiorysy każdego z członków Rady Nadzorczej Emitenta.
Danuta Truchel
Zajmowane stanowisko

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji

25 czerwca 2017 roku

Wiek

69
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Wykształcenie

Wyższe, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego
(Wydział Zarządzania,
Posiada uprawnienia:
-biegłego rewidenta (nr 5408),
-doradcy podatkowego (nr 7926),

Kariera zawodowa

 Danks

Europejskie

Podatkowego

S.A.

Centrum

Doradztwa

– Przewodnicząca

Rady

Nadzorczej - nadal
 -Danks

Europejskie

Centrum

Doradztwa

Podatkowego spółka z o.o. - Prezes Zarządu,
wspólnik -nadal
 GRUPA PRODUCENCKA "CARROT" sp. z
o.o.- wspólnik - nadal
 Global Audit and Finance S.A.- członek rady
nadzorczej - nadal
Pani Danuta Truchel nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
Pani Danuta Truchel nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Pani Danuta Truchel nie została pozbawiona przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w
spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
Pani Danuta Truchel nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, ani na podstawie przepisów
prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Marcin Kołakowski
Zajmowane stanowisko

Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji

25 czerwca 2017 roku

Wiek

46

Wykształcenie



absolwent

Wydziału

Prawa

i

Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył kierunki
Administracja oraz Prawo
Kariera zawodowa



ALTERNATIVE FINANCE sp. z o.o. wspólnik,
prokurent - nadal



KKG IMO sp. z o.o. – prezes zarządu – nadal



DORADZTWO INWESTYCYJNE - MENTOR
sp. z o.o. – prezes zarządu, wspólnik – nadal



EUROPEJSKIE

CENTRUM

DORADZTWA

FINANSOWEGO MK- MK & sp. z o.o. – prezes
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zarządu, wspólnik – nadal


CENTRUM DORADZTWA - PLATINIUM sp. z
o.o. – prezes zarządu, wspólnik – nadal



ABM INWESTYCJE sp. z o.o. – wspólnik,
prokurent – nadal



Global Audit and Finance S.A. – członek rady
nadzorczej – nadal



MANAGEMENT & CONTROLLING sp. z o.o.
– prokurent – nadal

Pan Marcin Kołakowski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
Pan Marcin Kołakowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym
na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Pan Marcin Kołakowski nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na
własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
Pan Marcin Kołakowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w
przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, ani na podstawie
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Lucyna Warda
Zajmowane stanowisko

Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji

25 czerwca 2017 roku

Wiek

32

Wykształcenie

• aplikant

adwokacki

przy

Okręgowej

Radzie

Adwokackiej w Warszawie

• absolwentka studiów podyplomowych w Szkole
Głównej Handlowej na kierunku Coaching

• absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R.
Łazarskiego w Warszawie na kierunku Prawo
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Kariera zawodowa

•

od 2015 - COO w Get Funded sp. z o.o.

•

od 2014 - Prezes Zarządu w Public Shell Advisory
S.A.

•

od 2013 - Prawnik w Kancelaria Adwokacka
Osiński i Wspólnicy sp. k.

•

2012-2013 - Prawnik w Game Zone sp. z o.o.

•

2012 - Prawnik w Green Eco Technology S.A.

•

2011-2012 - Prawnik w Kontakt sp. z o.o.

•

2011 - Prawnik w FDMP sp. z o.o.

•

2007-2009 - Prawnik w Kancelaria Radcy
Prawnego Grzegorza Stępniewskiego

Pani Lucyna Warda nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej
w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
Pani Lucyna Warda nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Pani Lucyna Warda nie została pozbawiona przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w
spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
Pani Lucyna Warda nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, ani na podstawie przepisów
prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Maria Józefa Kołakowska
Zajmowane stanowisko

Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji

25 czerwca 2017 roku

Wiek

43

Wykształcenie

Wyższe, specjalizacja finanse przedsiębiorstw

Kariera zawodowa



KKG IMO sp. z o.o. - wspólnik - nadal



ALTERNATIVE FINANCE sp. z o.o. wspólnik – była



Minox S.A. - członek Rady Nadzorczej - nadal



Danks

Europejskie

Centrum

Doradztwa

Podatkowego S.A. - członek Rady Nadzorczej nadal


Global Audit and Finance S.A.- Prezes Zarządu nadal

Pani Maria Kołakowska nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej
w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
Pani Maria Kołakowska nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym
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na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze
prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Pani Maria Kołakowska nie została pozbawiona przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w
spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
Pani Maria Kołakowska nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone
w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, ani na podstawie
przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Stanisław Leszek
Zajmowane stanowisko

Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji

25 czerwca 2017 roku

Wiek

79

Wykształcenie

Wyższe, absolwent Szkoły Głównej Handlowej,
wydział Finansów, Doktor nauk ekonomicznych

Kariera zawodowa



Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim
oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
w Warszawie



Członek Rady Regionalnego Oddziału Krajowej
Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie - nadal



Doradztwo Finansowe FA sp. z o.o. - wspólnik i
Prezes Zarządu - nadal



Danks

Europejskie

Centrum

Doradztwa

Podatkowego S.A. - członek Rady Nadzorczej nadal
Pan Stanisław Leszek nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej
w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.
Pan Stanisław Leszek nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
Pan Stanisław Leszek nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w
spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
Pan Stanisław Leszek nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, ani na podstawie przepisów
prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.
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4.22.

Dane dotyczące struktury akcjonariatu Emitenta

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzania niniejszego Memorandum Informacyjnego przedstawia
się następująco:
Lp. Oznaczenie akcjonariusza

Liczba akcji

Udział w kapitale

Udział w głosach

(w szt.)

zakładowym

(w proc.)

(w proc.)
1.

BERLANDISE INVESTMENTS
Limited*

4.170.479

40,35

40,35

1.579.668

15,28

15,28

2.

Jacek Zając

3.

Paweł Nowakowski

990.000

9,58

9,58

4.

Investhit sp. z o.o.

995.522

9,63

9,63

5.

Pozostali

2.599.816

25,16

25,16

10.335.485

100

100

Razem

*Krzysztof Truchel jest beneficjentem rzeczywistym spółki
Berlandise Investments Limited
Firma:

Berlandise Investments

Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

Nikozja, Cypr

KRS:

335708

Przedmiot działalności:

działalność holdingów finansowych

Powiązania z Emitentem:

Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu Emitenta - jest jednocześnie
beneficjentem rzeczywistym

Jedynym udziałowcem w spółce Berlandise Investments Limited jest spółka Lexact Limited z siedzibą
na Cyprze. Na dzień sporządzenia niniejszego memorandum informacyjnego beneficjentem rzeczywistym
spółki Berlandise Investments Limited jest Krzysztof Truchel - Prezes Zarządu Emitenta.
Lexact Limited nie jest powiązana z Emitentem.
--Wobec akcjonariuszy Emitenta będących osobami fizycznymi posiadających ponad 10 proc. głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki nie toczyły się, w ciągu ostatnich dwóch lat żadne postępowanie cywilne, karne,
administracyjne lub karnoskarbowe, które mogło mieć znaczenie dla działalności Emitenta.
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5. Sprawozdania finansowe
5.1.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia
31 grudnia 2015 roku
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5.2.

Opinia

niezależnego

biegłego

rewidenta

dotycząca

jednostkowego

sprawozdania

finansowego Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
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5.3.

Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta dotyczącą jednostkowego
sprawozdania finansowego Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia
2015 roku
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6. Załączniki
6.1.

Aktualny odpis z KRS Emitenta
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W dniu 16 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało p. Marcina
Kołakowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Na dzień sporządzenia niniejszego
memorandum informacyjnego przedmiotowa zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta nie została
zgłoszona do Sądu.
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6.2.

Aktualny ujednolicony tekst statutu Emitenta
STATUT
DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO
SPÓŁKA AKCYJNA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą Danks
Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna.
§ 2.
Założycielami Spółki są:
1. Krzysztof Truchel,
2. Danuta Truchel,
3. Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
§ 3.
Siedzibą Spółki jest Warszawa.
§ 4.
Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§ 5.
1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne
jednostki organizacyjne.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych
powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może
przystępować do już 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,
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5) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
6) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga
spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie
uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może
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.
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§ 8.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.033.548,50 zł (jeden milion trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści
osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 10.335.485 (dziesięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy
czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja,
b) 577.057 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
c) 3.758.428 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każ-da akcja.
3. Cały kapitał zakładowy został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie
wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
5. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.
§ 9.
1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego
Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru.
W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania
warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od
dnia wpisania Spółki do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za
wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady
niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
strona 133 z 146

Memorandum Informacyjne Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie,
o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości
lub w części.
§ 10.
Każda akcja Spółki może 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.
A. ZARZĄD SPÓŁKI
§ 12.
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych
organów Spółki.
§ 13.
1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż jednego członka.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej
kadencji powołują założyciele Spółki, o których mowa w § 2.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.
§ 14.
1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie.
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.
§ 15.
1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu
zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim,
choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza
zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
2. Jeżeli zarząd dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.
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§ 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 członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku
Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny
członek Zarządu.
§ 18.
Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada
Nadzorcza, w imieniu 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.
B. RADA NADZORCZA
§ 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, należy:
1. wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest
sporządzane, skonsolidowanego 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), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę
Nadzorczą budżecie Spółki.
§ 21.
1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż członków Rady
Nadzorczej pierwszej kadencji powołują założyciele Spółki, o których mowa w § 2.
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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 może wybrać ze swego składu osoby
pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1.
§ 23.
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba spółki, chyba Że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami siedziby spółki.
Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały
dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego 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 nowej kadencji. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie
Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane
każdemu 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 może
nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i Żaden
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 Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 26.
1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba Że na wniosek
któregokolwiek z członków 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.
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4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego 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.
§ 27.
1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy.
Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie 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 zatwierdzany 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 zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach
kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo
udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także
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 może 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. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, jak
również sprawy porządkowe i formalne.
2. Z zastrzeżeniem 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, jeżeli Rada Nadzorcza nie przekaże pisemnej opinii osobie, która wystąpiła o zaopiniowanie
sprawy, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia wniosku o wyrażenie opinii.
3. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, a także sprawy nie
wymagające uzasadnienia zgodnie z ust. 1 zd. 2.
§ 34.
1. Z zastrzeżeniem, 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 3
(trzech czwartych) głosów.
2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej
większości głosów.
3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariusza,
zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy
zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej
zmiany.
§ 35.
Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, 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 może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku,
jak i w trakcie roku obrotowego.
§ 38.
1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki,
sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.
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3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:
1) sporządzania projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,
2) przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed
rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet,
3) Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy 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 może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te
obligacje, a także 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.
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6.2.1.

Informacja o zmianie ujednoliconego aktualnego tekstu statutu Emitenta

W dniu 21 listopada 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 3 w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Stosowny zapis (§4) przedmiotowej uchwały brzmi jak
następuje:

Do dnia sporządzenia Memorandum Informacyjnego powyższe zmiany Statutu nie zostały wpisane do KRS.
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6.3.

Formularz zapisu na Akcje Serii E
FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII E

DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela Serii E Spółki Danks Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda
(dalej: „Akcje Serii E”), przeznaczonymi do objęcia na warunkach określonych w Memorandum
Informacyjnym i niniejszym formularzu zapisu.
1.

Imię i Nazwisko Subskrybenta (nazwa/firma osoby prawnej, w przypadku funduszy inwestycyjnych,
informacja na rzecz którego z zarządzanych funduszy inwestycyjnych zapis jest składany).
…………………………………………………………………………………………….………….

2. Miejsce zamieszkania/siedziba
Kod pocztowy ……………………. Miejscowość …………………………………………………...
Ulica ………………………………. Numer domu ………………. Nr mieszkania ……………...….
3. Adres do korespondencji, telefon kontaktowy
…………………………………………………………………………………………….………….
4.

Adres e-mail ………..…………………………………………………………………….………….

5. PESEL, REGON, nr KRS (lub inny właściwy numer identyfikacyjny)
………………………………………………………………………………………………………..
6. Osoby zagraniczne: numer paszportu albo numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
…………………………………………………………………………………………….………….
7. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej
a) Imię …………………………….. Nazwisko ……………………………………………….…….
Numer PESEL/numer paszportu……………………………………...……………………………..
b) Imię …………………………….. Nazwisko ………………………………………..……….........
Numer PESEL/numer paszportu……………………………………………………...……………..
8. Status dewizowy:  rezydent  nierezydent
9. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 80 gr (osiemdziesiąt groszy) za jedną Akcję Serii E.
10. Typ zapisu (zaznaczyć właściwe)
 Zapis na podstawie posiadanych ……… (słownie: ………………..………..……………..…..)
Praw Poboru (z uwzględnieniem, że na każde 1,72258083333333 jednostkowego Prawa Poboru
przypada 1 Akcja Serii E)
 Zapis dodatkowy
 Zaproszenie Zarządu do objęcia Akcji Serii E
11. Liczba subskrybowanych Akcji Serii E: …… (słownie: …………………………………………..)
12. Kwota wpłaty na Akcje Serii E: ………….. zł (słownie: …………………………………………..)
13. Forma wpłaty na Akcje Serii E:
 gotówka
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 przelew
14. Numer rachunku, z którego wykonywane jest prawo poboru:
………………………………………………………………………………………………….…….
15. Numer rachunku do ewentualnego zwrotu środków:
…………………………………………………………………………………………….………….
16. Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii E
(np. pieczęć adresowa Domu Maklerskiego):
……………………………………………………………………………………….…………….…
17. Akcje oraz Prawa do Akcji Serii E będące w obrocie publicznym zostaną zdeponowane
na rachunku papierów wartościowych, z którego realizowany jest zapis w wykonaniu Prawa
Poboru lub zapis dodatkowy.
Uwaga: Konsekwencją niepełnego lub nieprawidłowego określenia danych dotyczących inwestora może być
nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek. Wszelkie
konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor.
Oświadczenia osoby składającej zapis:
Ja niżej podpisany(a), oświadczam że zapoznałem (am) się z treścią Memorandum Informacyjnego Danks
Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. Akceptuję warunki publicznej subskrypcji Akcji Serii E,
jest mi znana treść Statutu Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S. A. i wyrażam zgodę
na jego brzmienie oraz na przystąpienie do Spółki. Zgadzam się na przydzielenie lub nie przydzielenie mi Akcji
Serii E zgodnie z warunkami zawartymi w Memorandum Informacyjnym oraz na zdeponowanie Akcji Serii E
na rachunku, z którego jest wykonywane prawo poboru (w przypadku Zapisu Podstawowego i Dodatkowego),
na rachunku wskazanym w dyspozycji deponowania Akcji Serii E (w przypadku objęcia Akcji Serii E w drodze
zaproszenia Zarządu). Nieprzydzielenie Akcji Serii E lub przydzielenie mniejszej ich liczby może nastąpić
wyłącznie w następstwie zastosowania zasad przydziału akcji opisanych w Memorandum.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji
Serii E Spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S. A.

………………………………….

………………………………….

Data i czytelny podpis składającego zapis

Data przyjęcia zapisu, pieczęć adresowa
podmiotu, w którym składany jest zapis oraz
podpis i pieczęć przyjmującego zapis
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DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI
Ja, niżej podpisany(a), proszę o zdeponowanie Akcji Serii E przydzielonych w wyniku złożenia
powyższego zapisu na rachunku inwestycyjnym o numerze…………………………prowadzonym
przez:……………………………………………………………………...………………………………

………………………………….

………………………………….

Miejsce i data złożenia dyspozycji

Data przyjęcia dyspozycji

………………………………….

………………………………….

Czytelny podpis składającego dyspozycję

Podpis i pieczęć przyjmującego
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6.4.

Definicje i objaśnienia skrótów

Lp.

Termin / skrót

Definicja / objaśnienie

1.

Akcje

Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta

2.

Akcje Serii E

Nie więcej niż 6.000.000 akcji na okaziciela Serii E Emitenta o wartości
nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda będących przedmiotem oferty
publicznej

3.

Akcje Serii A

4.000.000 akcji na okaziciela serii A Emitenta o wartości nominalnej 0,1
zł (dziesięć groszy) każda

4.

Akcje Serii B

577.057 akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,1 zł
(dziesięć groszy) każda

5.

Akcje Serii C

3.758.428 akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,1
zł (dziesięć groszy) każda

6.

Akcje Serii D

2.000.000 akcji na okaziciela Serii E Emitenta o wartości nominalnej 0,1
zł (dziesięć groszy) każda będących przedmiotem oferty publicznej

8.
9.

Alternatywny system obrotu rynek

NewConnect

organizowany

przez

Giełdę

Papierów

lub ASO

Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent lub Spółka

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

10.

EUR

Jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej

11.

Giełda lub GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą
w Warszawie

12.

Krajowy Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

lub KDPW
13.

k.k.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553
z późn. zm.)

14.

k.s.h.

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U.
nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)

15.

Komisja lub KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

16.

Memorandum

Niniejszy dokument przygotowany na potrzeby przeprowadzenia oferty

Informacyjne,

publicznej Akcji Serii E, sporządzony na podstawie Rozporządzenia

Memorandum

Ministra Finansów dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie szczegółowych
warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne
sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się
o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku
regulowanym

17.

NewConnect

Rynek

NewConnect

organizowany

przez

Giełdę

Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A.
18.

Obrót na GPW

Obrót na rynku regulowanym, giełdowym, organizowanym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

strona 144 z 146

Memorandum Informacyjne Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
19.

Obrót na NewConnect

Obrót na NewConnect to jest w alternatywnym systemie obrotu
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.

20.

Oferta, oferta publiczna

Oferta objęcia Akcji Serii E na zasadach określonych w Memorandum

21.

Oferujący

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie

22.

Organizator

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą

Alternatywnego Systemu

w Warszawie

Obrotu
23.

PAP

Polska Agencja Prasowa

24.

Prawo do Akcji Serii E

Papier wartościowy w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy o obrocie,
z którego wynika prawo do otrzymania Akcji Serii E

25.

Prawo poboru Akcji Serii E Prawo objęcia Akcji Serii E na zasadach wynikających z przepisów k.s.h.

26.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Emitenta

27.

Regulamin Alternatywnego

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony uchwałą nr

Systemu Obrotu

147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 1 marca 2007 roku z późn. zm.

28.

Rozporządzenie w sprawie

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku

koncentracji

w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców

29.

Statut

Statut Emitenta

30.

Ustawa o nadzorze nad

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

rynkiem kapitałowym

(tekst jednolity Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1537 z późn. zm.)

Ustawa o obrocie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

31.

(Dz.U. 2015 poz. 94)
32.

Ustawa o ochronie

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i

konkurencji i konsumentów konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 184 z późn. zm.)
33.

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 (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.
1382)

34.

Ustawa o podatku

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób

dochodowym od osób

fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. nr 64 poz. 361 z późn. zm.)

fizycznych
35.

Ustawa o podatku

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób

dochodowym od osób

prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 851)

prawnych
36.

Ustawa o podatku od

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności

czynności cywilnoprawnych cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 626)
37.

Ustawa o podatku od

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn

spadków i darowizn

(tekst jednolity Dz. U. 2015 r. nr 86 z późn. zm.)
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38.

Ustawa o rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 poz. 330)

39.

Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 poz. 613)

40.

WIBOR jednomiesięczny

(Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki
udzielają pożyczek innym bankom, na okres 1 miesiąca

41.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Emitenta

42.

Zarząd

Zarząd Emitenta
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