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SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, AKCJI SERII B, AKCJI SERII C AQUATECH S.A. NA RYNEK NEWCONNECT 

PROWADZONY JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.  
NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW 
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PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.  

WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NIE STANOWI 
DOPUSZCZENIA ANI WPROWADZENIA TYCH INSTRUMENTÓW DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ 

GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (RYNKU PODSTAWOWYM LUB RÓWNOLEGŁYM).  
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TREŚĆ NINIEJSZEGO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO NIE BYŁA ZATWIERDZANA PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W 
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1. WSTĘP 
 
Podstawowe informacje o Emitencie: 
 
Nazwa (firma):    Aquatech Spółka Akcyjna 
Forma prawna:     Spółka Akcyjna  
Kraj siedziby:    Polska  
Siedziba:    Warszawa 
Adres:     ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa 
Adres zakładu produkcyjnego:  ul. Poznańska 148 A, 18-400 Łomża  
Telefon:     +48 86 218 03 29 
Tel./Fax:     +48 86 218 03 29 
Przedmiot działalności:  produkcja biologicznych oczyszczalni ścieków   
Poczta elektroniczna:    info@oczyszczalnie.org 
Strona internetowa:    www.oczyszczalnie.org 
Numer KRS:    0000613366 
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
REGON:     200270615 
NIP:      7182097870 
 
 
 
Dane Autoryzowanego Doradcy: 
 
Nazwa (firma):     DSBJ Group Sp. z.o.o. 
Siedziba:    03-713 Warszawa, Polska 
Adres:     ul. Wrzesińska 12/17 
Telefon:    +48 22 11 51 078 
Fax:     +48 22 11 51 078 
Poczta elektroniczna:   dsbj@dsbj.eu 
Strona internetowa:   www.dsbj.eu 

 

 
 
Informacje na temat instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie 
Obrotu:  
 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
wprowadzane są:  

- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,  

- 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 

- 13.000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) 

każda,   

Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie 
Obrotu na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynosi 118.000 zł (sto osiemnaście tysięcy 
złotych).  
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
wprowadzane są akcje reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego Emitenta.   
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2. CZYNNIKI RYZYKA 
 

2.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI SWOJĄ 

DZIAŁALNOŚĆ 

 

2.1.1. RYZYKO KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ POLSKI 

Na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe oraz stopień realizacji celów, określonych przez Zarząd Spółki, 

ma wpływ wiele czynników makroekonomicznych, których kształtowanie się jest niezależne od działalności 

Emitenta. Są to m.in. dynamika produktu krajowego brutto, stopa inflacji, wskaźnik konsumpcji, itp. 

Niekorzystny trend kształtowania się tych czynników gospodarczych może mieć negatywny wpływ na 

działalność Emitenta i jego kondycję finansową. Ze względu na ogólnokrajowy i całkowicie niezależny od 

Emitenta charakter opisanych w niniejszym punkcie czynników ryzyka, Emitent nie jest w stanie ocenić 

prawdopodobieństwa ich wystąpienia. 

 

2.1.2. RYZYKO NIESTABILNEGO OTOCZENIA PRAWNO-PODATKOWEGO 

Polski system prawny i podatkowy charakteryzuje duża zmienność oraz wciąż dość niski poziom jakości 

stanowionego prawa. Istnieje więc ryzyko zajścia nieprzewidzianych zmian w przepisach prawa, co może 

negatywnie wpływać na sytuację Spółki, procesy decyzyjne, tym samym spowodować wyhamowanie jej 

rozwoju lub podniesienie kosztów działalności. 

Należy również liczyć się z możliwością dokonania przez organy skarbowe odmiennych od przyjętych przez 

Emitenta interpretacji przepisów prawa podatkowego, co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na 

sytuację finansową Spółki. 

Działalność Spółki i popyt na produkty oferowane przez Emitenta jest szczególnie silnie skorelowana ze 

zmianami prawa w zakresie ochrony środowiska. Dotychczasowa polityka rządu wynikająca z przyjętych w 

Unii Europejskiej kierunków w zakresie ochrony środowiska sprzyjała zwiększaniu popytu na usługi 

Emitenta. Spółka oczekuje, że zmiany regulacji będą nadal wywoływały pozytywny wpływ na 

zapotrzebowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Mając na względzie istotny wpływ zmian w 

przepisach prawa w zakresie ochrony środowiska na sytuację Emitenta i rynku, na którym prowadzi on 

swoją działalność, Zarząd AQUATECH S.A. uważnie śledzi zmiany w prawie, tak by skutecznie przeciwdziałać 

ewentualnym negatywnym konsekwencjom, starając się jednocześnie maksymalizować korzyści wynikające 

z zachodzących zmian legislacyjnych. 

 

2.1.3. RYZYKO KONKURENCJI  

Rynek producentów przydomowych oczyszczalni ścieków jest rynkiem wysoce rozdrobnionym. Liderem 

tego rynku, posiadającym kilkanaście procent udziałów jest francuska firma Sotralentz. Pozostałe udziały w 

rynku posiada kilkanaście podmiotów zagranicznych i krajowych, które oferują produkty zróżnicowane pod 

kątem technologii, funkcjonowania, jakości produktu oraz jego ceny. Skuteczne budowanie przez Emitenta 

przewagi konkurencyjnej związane jest z koniecznością oferowania przez Emitenta produktów najwyższej 

jakości, po atrakcyjnych cenach. W przypadku, gdy produkty Emitenta nie będą konkurencyjne jakościowo 

i cenowo, popyt na produkty oferowane przez Emitenta może nie rosnąć tak dynamicznie jak dotychczas. 

W celu minimalizacji tego ryzyka Emitent na bieżąco prowadzi analizę najnowszych trendów i technologii, 
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na bieżąco udoskonala istniejące produkty, tak aby wyróżniały się one na tle produktów oferowanych przez 

konkurencję. Ryzyko konkurencji ogranicza również fakt, że Emitent buduje swoją przewagę konkurencyjną 

w oparciu o bogate doświadczenie i kompetencje pracowników AQUATECH S.A., co pozwala oferować 

produkty najwyższej jakości. Ponadto w ocenie Emitenta rynek, na którym on działa wykazuje wciąż 

potencjał wzrostu w zakresie usług świadczonych przez Spółkę, co sprzyjać powinno zwiększaniu 

przychodów Emitenta. 

 

2.1.4. RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH  

Finansowanie działalności Spółki odbywa się częściowo przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł 

finansowania, takich jak kredyty oraz pożyczki. W związku z powyższym, ewentualne podwyższenie kosztów 

obsługi zadłużenia, wynikające ze wzrostu stóp procentowych, może mieć negatywny wpływ na wyniki 

finansowe Spółki. Należy przy tym zauważyć, że poziom zadłużenia spółki z tytułu kredytów i pożyczek jest 

niewielki w stosunku do kapitałów własnych Emitenta, co istotnie wpływa na stabilność funkcjonowania 

AQUATECH S.A. 

 

2.2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA  

 

2.2.1. RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRATĄ WYSOKO WYKWALIFIKOWANEJ KADRY 

Działalność Emitenta w wysokim stopniu uzależniona jest od zasobów ludzkich. Wysoko wykwalifikowana 

kadra, dysponująca szeroką i specjalistyczną wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem w branży, jest 

kluczowym elementem budowania przewagi konkurencyjnej Emitenta. W przypadku odejścia kluczowych 

pracowników istnieje ryzyko obniżenia efektywności działania Emitenta. Emitent w celu minimalizacji tego 

ryzyka oferuje swoim pracownikom atrakcyjne warunki pracy i wynagrodzenia.  

 

2.2.2. RYZYKO POZYSKIWANIA NOWYCH KLIENTÓW 

Obecna kondycja finansowa Spółki a także realizacja strategii jej rozwoju uzależniona jest od zdolności 

AQUATECH S.A. do pozyskiwania nowych rynków zbytu i nawiązywania współpracy z nowymi 

dystrybutorami. Nie ma jednak pewności, że Emitent w przyszłości będzie w stanie zdobywać nowe rynki 

zbytu i zwiększać tym samym sprzedaż. W celu minimalizacji tego ryzyka Spółka prowadzi aktywny 

marketing swoich produktów oraz podejmuje działania mające na celu poszukiwanie nowych rynków zbytu 

i dystrybutorów produktów Spółki. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że w dotychczasowej działalności 

Emitenta udawało się osiągać wysoką dynamikę przychodów wynikającą z pozyskiwania nowych klientów i 

rynków zbytu a także wynikającą z wysokiej jakości produktów oferowanych przez spółkę. Rynek, na którym 

działa Emitent wykazuje wciąż istotny potencjał wzrostu, co skutecznie ogranicza możliwość wystąpienia 

tego ryzyka. 

 

2.2.3. RYZYKO ZWIĄZANE Z WYNAJMOWANIEM PRZEZ EMITENTA HALI PRODUKCYJNEJ  

Właścicielem hali produkcyjnej, położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A, w której prowadzona jest 

działalność produkcyjna Spółki jest EKOBUD Wojciech Babiński - Wynajmujący. Istnieje ryzyko, że umowa 

najmu może zostać wypowiedziana, lub jej warunki zmienione na niekorzyść Emitenta, co może mieć 

negatywny wpływ na Emitenta. Należy jednak zwrócić uwagę, że zawarta umowa najmu ma 
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długoterminowy charakter i została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2024 roku, z możliwością 

jej przedłużenia po upływie tego okresu, po podpisaniu stosownego aneksu. Postanowienia umowy w 

zakresie czynszu najmu płaconego przez Emitenta określone zostały na warunkach rynkowych. Umowa 

przewiduje, że wynajmujący może podnieść czynsz najmu maksymalnie o 32% do końca trwania umowy a 

wypowiedzenie umowy przez wynajmującego może nastąpić wyłącznie w sytuacji braku zapłaty przez 

Emitenta czynszu najmu, lub w sytuacji wykorzystania przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 

a także w sytuacji zaniedbania przedmiotu najmu w do tego stopnia, że zostanie on narażony na 

uszkodzenia.  

W dniu 11 lipca 2016 r. Wynajmujący zawarł ze Spółką przedwstępną umowę kupna-sprzedaży 

wynajmowanej nieruchomości, zgodnie z którą do dnia 31.12.2020 roku dojdzie do zawarcia umowy kupna-

sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, wolnej od wszelkich obciążeń, za kwotę określoną w operacie 

szacunkowym - 2.479.000 zł. 

Należy ponadto zwrócić uwagę, że Pan Wojciech Babiński prowadzący jednoosobową działalność 

gospodarczą pod nazwą EKOBUD Wojciech Babiński jest dominującym akcjonariuszem Emitenta i w jego 

interesie jest kształtowanie umowy najmu z uwzględnieniem interesów Emitenta.  

Wyżej wymienione okoliczności w ocenie Zarządu Spółki zabezpieczają w należyty sposób interesy Spółki, a 

ryzyko nagłego rozwiązania umowy najmu lub kształtowania warunków tej umowy w sposób niezgodny z 

interesem Emitenta jest zminimalizowane. 

 

2.2.4. RYZYKO WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ LOSOWYCH 

Działalność produkcyjna Emitenta narażona jest na ryzyka awarii przemysłowej, w tym awarii maszyn, 

wypadków przy pracy czy też innych zdarzeń losowych. Spółka dokłada najwyższej staranności w celu 

zapewnienia pełnego bezpieczeństwa procesów produkcyjnych i dzięki temu w ostatnich latach nie było 

żadnych incydentów o charakterze awaryjnym. Niemniej jednak, w przypadku wystąpienia awarii 

przemysłowej, sytuacja rynkowa i finansowa Spółki może ulec pogorszeniu. Spółka jest stroną umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i prowadzonej działalności, jednak 

ze względu na zakres i przedmiot działalności należy uznać, że określona w umowie suma ubezpieczenia 

może okazać się nie wystarczająca. 

 

2.2.5. RYZYKO WZROSTU KOSZTÓW ZAKUPU ENERGII I SUROWCÓW 

Istotną pozycję w kosztach Spółki stanowią koszty energii i surowców niezbędnych do prowadzenia 

działalności produkcyjnej. W przypadku istotnego wzrostu cen energii i nabywanych surowców rentowność 

działalności Spółki może ulec pogorszeniu. Ceny wykorzystywanych w procesie surowców czy materiałów 

zmieniają się w czasie, w związku z czym Emitent narażony jest na ryzyko nieprzewidzianego wzrostu cen 

wykorzystywanych czynników produkcji. W przypadku znaczącego wzrostu cen surowców, materiałów lub 

towarów, istnieje także ryzyko istotnego wzrostu kosztów prowadzonej działalności przez Spółkę, których 

Emitent nie będzie w stanie zniwelować poprzez podniesienie ceny produktów finalnych. Należy tutaj 

zauważyć, że ryzyko wzrostu kosztów zakupu energii i surowców dotyka wszystkich uczestników rynku, na 

jakim działa Emitent. 

 



 

 10 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

2.2.6. RYZYKO ZWIĄZANE Z ROZWOJEM NOWYCH PRODUKTÓW 

Rynek, na którym działa Emitent charakteryzuje się dynamicznym wzrostem. Brak dostosowania oferty 

Emitenta do zmieniającego się otoczenia rynkowego może obniżać możliwości budowania przez Spółkę 

przewagi konkurencyjnej, co może mieć niekorzystny wpływ na sytuację finansową AQUATECH S.A.  

i możliwości rozwoju Spółki. W celu minimalizacji tego ryzyka Emitent na bieżąco prowadzi monitoring 

najnowszych trendów na rynku a także zmian legislacyjnych, tak w Polsce jak i na poziomie Unii Europejskiej, 

które mogą mieć istotny wpływ na produkty oferowane przez Spółkę, co ogranicza ryzyko niedostosowania 

oferty Emitenta do potrzeb i wymogów rynkowych. 

2.2.7. RYZYKO REALIZACJI STRATEGII 

Dalszy rozwój Emitenta i jego przyszła sytuacja finansowa Emitenta zależy od zdolności do opracowania 

skutecznej długoterminowej strategii działania. Wszelkie błędne decyzje podjęte w wyniku niezdolności do 

dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych lub niepowodzenie planów strategicznych 

miałyby negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Emitenta.  

Emitent znajduje się obecnie na etapie dynamicznego rozwoju. Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju oraz 

realizacja strategii rozwoju Emitenta wymaga jednak zwiększenia kapitału, jakim dysponuje Spółka. Nie 

można jednak wykluczyć, że Emitent nie pozyska dodatkowego kapitału w wystarczającej ilości. W takim 

przypadku Spółka będzie rozwijać się w sposób organiczny, jednakże nie można wykluczać, że w takim 

modelu realizacja przyjętej strategii rozwoju może być utrudniona, co w konsekwencji może przyczynić się 

zmniejszenia tempa rozwoju Emitenta.  

 

2.2.8. RYZYKO EKSPANSJI NA RYNKI ZAGRANICZNE 

W przyjętej strategii rozwoju Spółka zamierza zwiększać sprzedaż produktów i technologii na rynkach 

zagranicznych, w szczególności w Unii Europejskiej. Wejście na rynki zagraniczne wiąże się z koniecznością 

spełnienia przez produkty Spółki odmiennych regulacji i norm technicznych. W przypadku nieprawidłowego 

rozpoznania rynku strategia wejścia na ten rynek może skończyć się niepowodzeniem. Spółka podejmuje 

działania, mające na celu dokładną analizę uwarunkować, regulacji i norm technicznych obowiązujących na 

rynku zagranicznym, na który planuje wejść Spółka. Doświadczenie rynkowe pozwalało dotychczas trafnie 

oceniać te parametry a wejście na nowe rynki było dotychczas zwieńczane sukcesem.  

 

2.2.9. RYZYKO KURSOWE 

Emitent w coraz większym zakresie oferuje swoje produkty w krajach Unii Europejskiej i na innych rynkach 

zagranicznych, co wiąże się z uzyskiwaniem przychodów w walutach obcych. Niekorzystne zmiany kursów 

walutowych mogą spowodować zmniejszenie przychodów Spółki. Wraz ze wzrostem przychodów 

uzyskiwanych w walutach obcych Emitent rozważy stosowanie narzędzi zapobiegających niekorzystnemu 

wpływowi zmian kursów walutowych na wyniki finansowe Spółki. 

 

2.2.10. RYZYKO STRUKTURY AKCJONARIATU 

Główni akcjonariusze Emitenta posiadają obecnie 84,74% ogólnej liczby głosów Emitenta, co oznacza, że 

posiadają oni dominujący wpływ na decyzje podejmowane przez walne zgromadzenie Spółki. Nie można 

również zagwarantować, że interesy tych głównych akcjonariuszy nie będą ich interesami wspólnymi, 
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stojącymi w sprzeczności z interesami pozostałych akcjonariuszy. Wymienieni akcjonariusze mogą 

przegłosować na Walnym Zgromadzeniu uchwały nie zawsze korzystne dla pozostałych akcjonariuszy.  

W opinii Emitenta dotychczas nie miało miejsca przegłosowanie przez tych akcjonariuszy uchwał 

niekorzystnych dla akcjonariuszy mniejszościowych. Realizowana do tej pory strategia rozwoju Spółki jest 

w dużym stopniu zasługą dominujących akcjonariuszy pełniących funkcje członków Zarządu, dlatego też 

dalsze osobiste zaangażowanie w zarządzanie Spółką przez dotychczasowych akcjonariuszy stanowi 

gwarancję jej sprawnego funkcjonowania w przyszłości. Inwestorzy nabywając akcje powinni jednak wziąć 

pod uwagę, że dotychczasowi akcjonariusze posiadają decydujący wpływ na działalność Spółki.  

 

2.3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 

 

2.3.1. RYZYKO WAHAŃ CEN AKCJI ORAZ NIEDOSTATECZNEJ PŁYNNOŚCI AKCJI 

Dokonując inwestycji w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect, należy liczyć się z faktem, iż 

rynek ten cechuje stosunkowo niska płynność obrotu. Wobec tego należy brać pod uwagę możliwość 

wystąpienia trudności ze zbyciem zakupionych przez inwestora papierów wartościowych. Ponieważ rynek 

ten charakteryzuje się znaczącymi wahaniami cen instrumentów finansowych, decyzje dotyczące inwestycji 

powinny być rozważane w perspektywie średnio- i długoterminowej. W porównaniu z rynkiem 

podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych, ryzyko inwestycji na NewConnect jest znacznie większe, 

co zarówno oznacza możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków, ale również dużych strat. 

 

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

W związku z faktem, iż akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w 

alternatywnym systemie obrotu, nie ma pewności, że papiery wartościowe Emitenta wprowadzane do 

alternatywnego systemu, będą przedmiotem aktywnego obrotu. Istnieje ryzyko, że na skutek szeregu 

czynników cena akcji będzie niższa niż ich cena emisyjna. Na taką sytuację mogą mieć wpływ w 

szczególności: 

- pogorszenie sytuacji na rynku, na którym działa Emitent, 

- zmiany wyników operacyjnych Emitenta, 

- poziom inflacji, 

- zmiany czynników ekonomicznych krajowych i międzynarodowych, 

- sytuacja na światowych rynkach kapitałowych. 

 

Alternatywny system obrotu jest platformą przeznaczoną przede wszystkim dla młodych spółek o wysokim 

potencjale wzrostu, oferujących innowacyjne produkty, usługi lub procesy biznesowe. Ze względu na 

specyfikę rynku, a w szczególności stosunkowo niskie kapitalizacje notowanych spółek i mniejszą niż w 

przypadku rynku regulowanego liczbę aktywnych inwestorów, istnieje ryzyko, że akcje Emitenta będą 

charakteryzowały się niższą płynnością niż by to miało miejsce na rynku podstawowym.  

Inwestor przed podjęciem decyzji o nabyciu instrumentów finansowych Spółki, musi brać pod uwagę ryzyko 

związane z trudnościami w sprzedaży dużej liczby akcji w krótkim okresie czasu, co może powodować 

dodatkowo obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu. 
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2.3.2. RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEWIELKĄ LICZBĄ AKCJI WPROWADZANYCH DO OBROTU W ASO, W TYM 
RÓWNIEŻ NIEWIELKĄ LICZBĄ AKCJI BĘDĄCYCH W POSIADANIU AKCJONARIUSZY 
MNIEJSZOŚCIOWYCH. 

 

Obecnie w 22 rękach akcjonariuszy, którzy posiadają mniej niż 5% akcji Emitenta znajduje się obecnie 
20.809 akcji, co w połączeniu ze stosunkową wysoką wartością jednostkową akcji może skutkować 
ograniczoną płynnością obrotu akcjami Spółki. Niezależnie od powyższego, w ocenie Spółki poziom obrotu 
akcjami Aquatech S.A. nie powinien odbiegać od poziomu obrotu akcjami spółek notowanych na rynku 
NewConnect. W ocenie Zarządu Aquatech S.A. perspektywy rozwoju Emitenta oraz rynku, na którym działa 
Emitent są czynnikami, które zwiększają poziom zainteresowania nowych inwestorów inwestycją w 
Aquatech S.A., co powinno wpłynąć na zwiększenie poziomu płynności obrotu akcjami Spółki.  
 

2.3.3. RYZYKO ZWIĄZANE Z WYDANIEM DECYZJI O ZAWIESZENIU LUB O WYKLUCZENIU AKCJI 
EMITENTA Z OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU ORAZ NAŁOŻENIA KAR 

REGULAMINOWYCH 

 

Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, GPW, jako Organizator Alternatywnego 
Systemu Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:  

- na wniosek emitenta,  

- jeżeli uzna, że wymagają tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników obrotu,  

- jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót 
instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego 
organu. 

Zgodnie z § 12 Regulaminu ASO GPW 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 wymagają tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,  

- jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie, 

- wskutek otwarcia likwidacji emitenta,  

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

Zgodnie z § 12 Regulaminu ASO z alternatywnego systemu obrotu wykluczane są instrumenty finansowe 
emitenta:  

- w przypadkach określonych przepisami prawa,  

- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,  

- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
emitenta obejmującej likwidację jego majątku lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku 
o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów 
postępowania.  
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W tym przypadku, Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od wykluczenia instrumentów 
finansowych z obrotu, jeżeli przed upływem terminu wskazanego w tym przepisie sąd wyda postanowienie:  

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

2)  w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, lub  

3)  o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym.  

 

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu po upływie 1 miesiąca od 
dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie:  

1) odmowy zatwierdzenia przez sąd układu w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1) powyżej lub  

2) umorzenia przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w pkt 1) lub 2) 
powyżej lub  

3) uchylenia przez sąd lub wygaśnięcia z mocy prawa układu, o którym mowa w pkt 2) lub 3) 
powyżej.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu GPW może zawiesić obrót tymi 
instrumentami finansowymi. W takiej sytuacji zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące.  

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

1) upomnieć emitenta,  

2) 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 lub nie wykonuje lub 
nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje 
obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Organizator Alternatywnego Systemu może:  

1) 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. 

Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego 
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda, 
jako organizator alternatywnego systemu 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 instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót określonymi 
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 
prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego 
w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda, 
jako organizator alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres 
nie dłuższy niż miesiąc.  
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Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 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, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

 

2.3.3. 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 

 
 

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 powyższego 
warunku, 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 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. 

 

2.3.4. RYZYKO ZWIĄZANE Z SANKCJAMI ADMINISTRACYJNYMI NAKŁADANYMI PRZEZ KNF 

 

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o ofercie, Emitent jest zobowiązany w terminie 14 dni od wprowadzenie 
instrumentu finansowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, do przekazania zawiadomienia do 
Komisji Nadzoru Finansowego o wprowadzeniu instrumentów finansowych celem dokonania wpisu do 
ewidencji, o której mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o ofercie. W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje albo 
wykonuje nienależycie wskazany obowiązek, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć karę pieniężną 
do wysokości 100.000 PLN.  

Zgodnie z art. 176 ustawy o obrocie, w przypadkach, gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie 
obowiązki, o których mowa w art. 157, 158 lub 160 Ustawy o obrocie, w tym w szczególności wynikające z 
przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, Komisja Nadzoru Finansowego może:  

1) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu,  
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2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo  

3) wydać decyzję o wykluczeniu na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych  
z obrotu, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w pkt. 2.  

Do powyższych, odpowiednio stosuje się postanowienia art. 96 ust. 5-8, 10 i 11 Ustawy o ofercie.  

Ponadto, zgodnie z postanowieniami art. 176a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje 
lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 Ustawy o obrocie, Komisja Nadzoru Finansowego 
może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 PLN. Nie ma pewności, że wymienione powyżej 
sytuacje nie wystąpią w przyszłości w odniesieniu do papierów wartościowych Emitenta. 

Ponadto zgodnie z art. 30 Rozporządzenia MAR Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego przyznano 
uprawnienia do stosowania odpowiednich sankcji administracyjnych i innych środków administracyjnych, 
w maksymalnej wysokości i w zakresie, co najmniej określonym w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR. 
Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych w 
Rozporządzeniu MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami i 
nadużyciami na rynku, podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób 
pełniących obowiązki zarządcze, listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób 
prawnych, państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały 
uprawnienia m.in. do nakładania, co najmniej następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych:  

- w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % całkowitych 

rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania 

zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest 

euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,  

- w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych 

rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ 

zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty 

w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r., oraz  

- w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie 

członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 

2 lipca 2014 r. 

 

2.3.5. RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU UNIJNEGO POD KĄTEM PODPISANYCH PRZEZ 
SPÓŁKĘ UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 

Spółka realizuje dwa projekty inwestycyjne rozbudowy zakładu oraz parku maszynowego.  

Istnieje ryzyko niezrealizowania projektu unijnego i nakazu zwrotu całości lub części środków 

dofinansowania w przypadku: nie osiągnięcia celu projektu, opóźnienia w realizacji projektu. Aby 

zabezpieczyć się przed tymi ryzykami, Emitent podpisał umowy z profesjonalnymi doradcami, którzy w 

zakresie obowiązków mają zapisane prowadzenie projektów unijnych poprzez przygotowywanie procedur 

przetargowych, ogłaszanie przetargów, ocenę ofert zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego, wybór 

wykonawcy realizującego poddziałanie w projekcie unijnym.  

Emitent podpisał ponadto umowę z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w celu zabezpieczenia swoich 

interesów i prowadzonej budowy w trakcie budowy centrum wzorniczego i hali produkcyjnej. W ramach tej 

inwestycji projektanci branżowi zobligowani są (również poprzez odpowiednie umowy z Emitentem) do 

kontrolowania prowadzonej inwestycji i reagowania w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek 

nieprawidłowości.  
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3. OŚWIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W 

DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 
 
Za informacje zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym odpowiedzialni są:  

- Emitent – AQUATECH S.A. z siedzibą w Warszawie 

- Autoryzowany Doradca - DSBJ Group Sp. z.o.o. 

 
 
 

3.1. EMITENT 

 

 
 

 

3.2. AUTORYZOWANY DORADCA 

 
Działając w imieniu DSBJ Group Sp. z.o.o. oświadczam, że niniejszy dokument informacyjny został 
sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 
dnia 1 marca 2007 roku (z późn. zm.) oraz, że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i 
informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są 
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że w dokumencie informacyjnym nie pominięto 
żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych 
wprowadzanych do obrotu, a także, że dokument informacyjny opisuje rzetelnie czynniki ryzyka związane z 
udziałem w obrocie tymi instrumentami. 
 
 
 
 
________________ 
 

Jerzy Bednarek 
Prezes Zarządu 
DSBJ Group Sp. z o.o.
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4. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO 

ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU         
 

4.1. INFORMACJE O WPROWADZANYCH DO OBROTU INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 

 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
wprowadzane są:  

- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) 
każda,  

- 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) 
każda, 

- 13.000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden 
złoty) każda,   
 

Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym 
Systemie Obrotu na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynosi 118.000 zł (sto osiemnaście 
tysięcy złotych).  
 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
wprowadzane są akcje reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego Emitenta.  
 
 

4.2. INFORMACJE O SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH 

PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE, MAJĄCYCH MIEJSCE W OKRESIE OSTATNICH 12 

MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPROWADZENIE 

Akcje serii A 
Akcje serii A zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
AQUATECH Sp. z o.o. z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną. Akcje serii A 
są akcjami wydanymi w związku z przekształceniem Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Akcje serii A wydane zostały akcjonariuszom w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Aquatech 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryte zostały majątkiem przekształcanej spółki. Kupno akcji 
serii A (akcje Wojciecha i Beaty Babińskich) zostały rozliczone gotówkowo. 
 

Akcje Serii B  

Akcje Serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji 
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z dnia 22 września 2016 roku.  

 

Informacje na temat subskrypcji prywatnej Akcji Serii B 

 
1)  Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii B  

Data rozpoczęcia subskrypcji: 22 września 2016 roku Data zakończenia subskrypcji: 22 września 2016 
roku Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i nastąpiła poprzez złożenie ofert przez Emitenta 
oznaczonym adresatom oraz zawarcie w dniu 25 października 2016 roku umów objęcia akcji.  

 
2)  Data przydziału Akcji Serii B  
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Emisja Akcji Serii B doszła do skutku w dniu 22 września 2016 roku.  
 
3)  Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją  

Subskrypcja prywatna obejmowała 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości 
nominalnej 1 zł (jeden złoty) jedna akcja.  

 
4)  Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach  

Oferta Akcji Serii B nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. 
Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.  

 
5)  Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji  

Akcje Serii B zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. 
W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii 
B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) jedna akcja. 
 

6)  Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):  
Cena emisyjna Akcji Serii B wyniosła 85 zł (osiemdziesiąt pięć złotych).  

 
7)  Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji  

Akcje serii B zostały przydzielone 1 inwestorowi.  
 
8)  Opis sposobu pokrycia akcji  

Akcje Serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym (gotówką).  
 
9)  Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o 

subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki 
instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie 
jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitent) 
Emitent nie zawarł żadnej umowy o submisję Akcji Serii B. 

 
Akcje Serii C 

Akcje serii C są akcjami wyemitowanymi na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w 
drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z dnia 13 
grudnia 2016 roku, zmienionej uchwałą z dnia 2 marca 2017 roku. Data rejestracji Akcji serii C w KRS 
nastąpiła w dniu 28.03.2017 r. 
 

Informacje na temat subskrypcji prywatnej Akcji Serii C 

 
1)  Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii C 

Data rozpoczęcia subskrypcji: 13 grudnia 2016 roku Data zakończenia subskrypcji: 20 stycznia 2017 roku 
Subskrypcja miała charakter subskrypcji prywatnej i nastąpiła poprzez złożenie ofert przez Emitenta 
oznaczonym adresatom oraz zawarcie w dniu 20 stycznia 2017 roku umów objęcia akcji.  

 
2)  Data przydziału Akcji Serii C  

Emisja Akcji Serii C doszła do skutku w dniu 20 stycznia 2017 roku.  
 
3)  Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją  

Początkowo subskrypcja obejmowała 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii 
C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) jedna akcja. W związku z podjętą uchwałą nr 3/2017 ilość 
oferowanych akcji serii C została zmieniona na 13.000 (trzynaście tysięcy). 
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4)  Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach  

Oferta Akcji Serii C nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. 
Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.  

 
5)  Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji  

Akcje Serii C zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. 
W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 13.000 (trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 
Serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) jedna akcja. 

 
6)  Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):  

Cena emisyjna Akcji Serii C wyniosła 100 zł (sto złotych).  
 
7)  Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji  

Akcje serii C zostały przydzielone 15 inwestorom.  
 
8)  Opis sposobu pokrycia akcji  

Akcje Serii C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym (gotówką).  
 
9)  Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o 

subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki 
instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie 
jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitent) 
Emitent nie zawarł żadnej umowy o submisję Akcji Serii C. 

 
 
Całkowite koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty prywatnej Akcji Serii B, Akcji Serii 
C wyniosły ok. 82.500 zł netto, w tym:  

1. przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty, które obejmują koszt aktu notarialnego, podatek 
od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 12.500 zł,  

2. wynagrodzenie subemitentów: ---,  
3. sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa i biegłego 

rewidenta: 70.000 zł,  
4. promocja oferty: ---.  

 
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału 
zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji 
(„agio”), a powstałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. Mając powyższe na uwadze,  
a w szczególności fakt, iż Akcje Serii B, Akcje Serii C nie były przedmiotem oferty publicznej, Emitent spełnił 
obowiązek, o którym mowa w §15c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 
 
Różnica w cenie emisyjnej akcji serii B i serii C wynika z otrzymania w październiku 2016 r. dofinansowania 
i podpisania umowy inwestycyjnej z BGK, co miało bezpośredni wpływ na wzrost bieżącej wyceny spółki. 
Umowa z BGK (nr umowy POIR.03.02.02-00-0150/16) została podpisana w dniu 17 października 2016 roku. 
 
 
 
Informacje na temat przebiegu przeprowadzonej przez akcjonariusza Emitenta oferty niepublicznej Akcji 
Serii A 
 
Oferta sprzedaży objęła łącznie 2.809 akcji serii A oferowanych przez większościowego akcjonariusza Spółki, 

Wojciecha Babińskiego. Cena sprzedaży została ustalona w wysokości równej cenie emisyjnej akcji serii C, 
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czyli 100 zł za jedną akcję. Adresatami oferty sprzedaży akcji serii A byli inwestorzy wybrani przez Spółkę i 

większościowego akcjonariusza, w tym również akcjonariusze, którzy brali udział w ofercie prywatnej akcji 

serii C.  Zawarcie umów sprzedaży akcji miało miejsce w okresie 29 maja 2017 – 12 czerwca 2017 r. 

Transakcje sprzedaży zostały zawarte z 13 inwestorami. 

 

W ramach transakcji sprzedaży akcji Pan Wojciech Babiński dokonał również zbycia 50 akcji serii C w cenie 

100 zł za akcję na rzecz DM BDM SA, z którym to spółka zawarła umowę na pełnienie obowiązków animatora 

akcji na rynku NewConnect. 

 

4.3. INFORMACJA CZY ZGODNIE § 9, PKT. 1B) ZAŁ. NR 1 DO REGULAMINU ASO EMITENT 

DOKONUJĄC OFERTY NIEPUBLICZNEJ AKCJI OBJĘTYCH WNIOSKIEM, W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM 

ICH WPROWADZENIA DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU, SPEŁNIŁ WYMOGI, O 

KTÓRYCH MOWA W § 15C REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU. 

Emitent spełnił wymogi par. 15 c Regulaminu ASO 

 
 

4.4. OGRANICZENIA W OBROCIE AKCJAMI 

Uprzywilejowanie Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C  

Z Akcjami Serii A, Akcjami Serii B, Akcjami Serii C nie są związane jakiekolwiek szczególne przywileje.  

 

Zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe wynikające z instrumentów finansowych  

Z Akcjami Serii A, Akcjami Serii B, Akcjami Serii C 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  

Zgodnie z posiadaną przez Emitenta wiedzą z Akcjami Serii A, Akcjami Serii B, Akcjami Serii C nie są związane 
jakiekolwiek umowne ograniczenia w obrocie Akcjami.  

 

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.  

 

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  
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- 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 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:  
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- 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).  

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:  
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- 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:  

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.  
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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;  

- 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.  



 

 25 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

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.  

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  
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- 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:  

- 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;  
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- 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 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.  
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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 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 zostaną następujące warunki:  
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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 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 
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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  

- 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 
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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, 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  
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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, 

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. 

 

4.5. PODSTAWA PRAWNA EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

Akcje serii A 
Akcje serii A są akcjami wydanymi w związku z przekształceniem Spółki ze spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Akcje serii A wydane zostały Beacie i Wojciechowi Babińskim w zamian za udziały 
posiadane przez nich w spółce Aquatech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryte zostały 
majątkiem przekształcanej spółki. Data rejestracji zamiany udziałów na Akcje serii A w KRS nastąpiła w dniu 
19.04.2016 r. 
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Treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lutego 2016 roku: 
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       (…) 
 
W dniu 22 września 2016 roku Zarząd Spółki działając na wniosek akcjonariuszy dokonał zamiany akcji 

imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje na okaziciela 

 
 
 
 
Akcje serii B 
Akcje serii B są akcjami wyemitowanymi na podstawie następującej uchwały Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta z dnia 22 września 2016 roku. Data rejestracji Akcji serii B w KRS nastąpiła w dniu 
07.12.2016 r. 
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Akcje serii C 
Akcje serii C są akcjami wyemitowanymi na podstawie następującej uchwały Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 grudnia 2016 roku, zmienionej uchwałą z dnia 2 marca 2017 roku. Data 
rejestracji Akcji serii C w KRS nastąpiła w dniu 28.03.2017 r. 
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4.6. SPOSÓB OPŁACENIA AKCJI SERII A, AKCJI SERII B ORAZ AKCJI SERII C 

 
Akcje Serii A powstały i zostały objęte w ramach przekształcenia poprzednika prawnego Emitenta, tj. 
Aquatech sp. z o.o. w spółkę akcyjną.  
 
Akcje Serii B i akcje serii C zostały objęte w całości za wkłady pieniężne (gotówkowe).   
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4.7. OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE 

Akcje serii A, uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku do podziału za rok obrotowy kończący 
się 31 grudnia 2016 roku.  

Akcje serii B i C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku do podziału za rok obrotowy 
kończący się 31 grudnia 2017 roku.  

W związku z podjęciem przez NWZ uchwały nr 5/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie podziału zysku za 
2016 rok, akcje wszystkich serii wyemitowanych przez Emitenta są równe w prawach co do dywidendy i 
uczestniczą w dywidendzie zgodnie z art. 348 KSH. Statut Spółki nie ustanawia żadnego uprzywilejowania 
w tej kwestii.  

 

4.8. PRAWA WYNIKAJĄCE Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

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

 

4.9. 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;  
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- 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.  

 

4.10. 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.;  

- 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 
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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 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 
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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.  

 

4.11. 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 k.s.h., 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.  

 

4.12. ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM 

INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM INFORMACYJNYM  

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.  

 

4.13. 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 
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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.  

 

4.14. 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. 

 

4.15. 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).  

 

4.16. 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). 
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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 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.  
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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 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.  

 

4.17. 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.  

 

4.18. 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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5. DANE O EMITENCIE 

 

5.1. NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA, ADRES I DANE TELEADRESOWE 

EMITENTA 

 
Nazwa (firma):     AQUATECH Spółka Akcyjna 
Forma prawna:     Spółka akcyjna 
Kraj siedziby:     Rzeczpospolita Polska 
Siedziba i adres:    ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa 
Telefon:     (86) 218 03 29 
Telefaks:     (86) 218 03 29 
Adres poczty elektronicznej:   info@oczyszczalnie.org 
Adres strony internetowej:   www.oczyszczalnie.org 

 

5.2. IDENTYFIKATOR WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ ORAZ NUMER WEDŁUG 

WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI PODATKOWEJ 

 
KRS Emitenta:     0000613366 
REGON Emitenta:    200270615 
NIP Emitenta:     7182097870 

 

5.3. CZAS TRWANIA EMITENTA 

Czas trwania Emitenta jest nieograniczony.  

 

5.4. PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT 

Emitent został utworzony na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Aquatech 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 24 lutego 2016 r. w przedmiocie przekształcenia spółki 
Aquatech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.  

Emitent powstał na podstawie Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2000 
r., nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. 

 

5.5. WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU, A 

W PRZYPADKU GDY EMITENT JEST PODMIOTEM, KTÓREGO UTWORZENIE WYMAGAŁO 

UZYSKANIA ZEZWOLENIA - PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, ZE WSKAZANIEM ORGANU, 

KTÓRY JE WYDAŁ 

Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 
M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy w dniu 19 kwietnia 2016 roku pod numerem 0000613366. 

Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia. 

 

5.6. INFORMACJE CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA 

ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, A W PRZYPADKU ISTNIENIA TAKIEGO WYMOGU - 
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DODATKOWO PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, ZE WSKAZANIEM 

ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ 

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwoleń, licencji ani zgód.   Należy przy 

tym zwrócić uwagę, że wprowadzanie na rynek europejski produktów spółki (przydomowe oczyszczalnie 

ścieków) wymaga certyfikowania produktów (jako wyrobów budowlanych), tj. potwierdzenia zgodności 

produktów z normami unijnymi. Koniecznym jest przebadanie oferowanych produktów w laboratorium 

notyfikowanym. Czas certyfikowania wyrobów - oczyszczalni - zgodnie z przepisami normy EN 12566-

3+A2:2013 to od 12 do 18 miesięcy.  Spółka wszystkie oferowane produkty (oczyszczalnie przydomowe) 

przebadała na zgodność z normami unijnymi. 

 

5.7. OPIS HISTORII EMITENTA 

Spółka od 8 lat prowadzi działalność na rynku przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz 

prowadzi prace badawczo – rozwojowe w zakresie technologii oczyszczania ścieków.  

Początki działalności Emitenta sięgają 2009 roku, kiedy to zarejestrowana została spółka pod firmą 

Aquatech Sp. z o.o. Założycielami Spółki i jej pierwszymi wspólnikami byli Wojciech i Beata Babińscy. Spółka 

w 2010 roku rozpoczęła produkcję pierwszego produktu – oczyszczalni przydomowej BIOTIC, która  

w październiku 2010 roku otrzymała Aprobatę Techniczną. W 2011 roku zakończone zostały badania 

oczyszczalni BIOTIC na zgodność z normą PN EN 12566-3+A1:2009, co umożliwiło znakowanie oczyszczalni 

BIOTIC znakiem CE. Również w 2009 roku Spółka rozpoczęła produkcję przy wykorzystaniu technologii 

spawania PEHD. 

W 2010 roku spółka rozpoczęła prace badawczo – rozwojowe dla nowych technologii oczyszczania ścieków. 

Efektem prowadzonych prac było wdrożenie we wrześniu 2013 roku oczyszczalni bezprądowej ARGO, która 

po przejściu certyfikacji na zgodność z normą PN EN 12566-3+A1:2009, znakowana jest znakiem CE. Z kolei 

w grudniu 2013 roku zakończono badania oczyszczalni VORTEX na zgodność z normą PN EN 12566-

3+A1:2009, uzyskując dla tego produktu certyfikację znakiem CE. 

W 2013 roku spółka rozpoczęła prace nad nowymi produktami w technologii SBR – sekwencyjnego reaktora 

biologicznego. W marcu 2014 roku spółka wdrożyła w produkcji nową technologię formowania rotacyjnego 

zbiorników (Rotomoulding), która umożliwia elastyczny i efektywny przebieg procesu produkcyjnego. 

Spółka stale podejmuje działania mające na celu wprowadzanie nowych produktów. W 2014 roku 

rozszerzono ofertę spółki o: zbiorniki technologiczne dla przepompowni, studnie chłonne, osadniki gnilne, 

studnie kanalizacyjne. 

Spółka stale prowadzi prace nad udoskonalaniem oferowanych produktów, czego efektem jest wdrożenie 

do produkcji i certyfikacja znakiem CE w 2014 roku oczyszczalni VORTEXPlus (technologii hybrydowej, 

będącej połączeniem osadu czynnego z technologią SBR) a w 2015 roku oczyszczalni działającej  

w technologii SBR – VASA. W marcu 2014 roku spółka zakupiła dwuramienną maszynę do rotomouldingu  

z piecem o średnicy 3 metrów oraz rozpoczęła prowadzenie produkcji własnej (oczyszczalnie, zbiorniki 

technologiczne). 

W 2015 roku Spółka produkcję na zlecenie elementów PEHD, uzyskała certyfikat ISO9001 oraz ISO14001,  

a także ISO13067.  

Emitent również na bieżąco śledzi trendy w zakresie nowych technologii oraz zmiany w prawie dotyczące 

produktów spółki. W sierpniu 2015 roku zakończone zostały badania oczyszczalni przydomowych BIOTIC, 

VORTEX, VORTEXPlus, VASA, ARGO na zgodność z najnowszą normą PN EN 12566-3+A2:2013.  
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Aquatech jest jedynym dwukrotnym laureatem z branży wodnościekowej, który został laureatem  

w programie Greenevo (w roku 2014 za technologię BIOTIC oraz 2015 za technologię oczyszczalni 

pasywnych, bezprądowych ARGO), prowadzonym przez Ministerstwo Środowiska i mającym na celu 

promocję na rynkach zagranicznych najbardziej innowacyjnych polskich zielonych technologii.  

We wrześniu 2015 roku Wojciech Babiński z ramienia spółki Aquatech brał udział w programie „Polskie 

Mosty Technologiczne” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, mającym na celu promocję 

innowacyjnych spółek na rynku amerykańskim.  

 
W październiku 2016 roku Emitent zawarł umowę o dofinansowanie inwestycji z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego BGK w ramach realizacji inwestycji rozbudowy zakładu produkcyjnego. Realizowany projekt ma 

na celu wprowadzenie do oferty Emitenta nowego produktu – oczyszczalni bezprądowych drugiej generacji. 

Całkowita kwota inwestycji zamknie się sumą 6 776 mln zł netto z czego 70% będzie dofinansowane  

z funduszy unijnych. 

 

W kwietniu 2017 roku Spółka podpisała z Marszałkiem Województwa Podlaskiego umowę  

o dofinansowanie inwestycji w ramach regionalnych programów operacyjnych województwa podlaskiego.  

W ramach tej inwestycji spółka rozwinie produkcję systemów dozbrojeniowych dla oczyszczalni 

przydomowych. 

  

W maju 2017 roku, zgodnie z harmonogramem inwestycyjnym, spółka rozpoczęła budowę nowego zakładu 

produkcyjnego.  

 

5.8. RODZAJE I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASADY ICH TWORZENIA 

 

Tabela 1. Rodzaje i wartości kapitałów własnych Emitenta na dzień 31.03.2017 r. 

Nr. Rodzaj kapitałów własnych Wartość kapitałów własnych Zasady tworzenia 

1 Kapitał podstawowy 118 000 emisja akcji 

2 Kapitał zapasowy  5 126 100,20 z podziału zysku 

3 Zysk (strata) z lat ubiegłych (461 586,10)  

4 Zysk netto  (500 722,76)  

 RAZEM: 4 281 791,34   
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Oświadczenie Emitenta dotyczące poziomu kapitału obrotowego wystarczającego na pokrycie jego 
potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu informacyjnego 
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5.9. INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 

 

5.10. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU 

REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI 
DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI, ZE 

WSKAZANIEM WARTOŚCI WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie przeprowadził emisji obligacji zamiennych 
na akcje ani emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, zatem 
nie przewiduje się zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy przysługujących im 
uprawnień. 
 
 

5.11. WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE MOŻE BYĆ 

PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO 

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego. 

 

5.12. WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE 

INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY 

DEPOZYTOWE 

Instrumenty finansowe Emitenta nie były wprowadzone do obrotu i nie są notowane na żadnym rynku 
zorganizowanym. 

 

5.13. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH EMITENTA, MAJĄCYCH 

ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK JEGO 

GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu ofertowego emitent nie posiadał jednostek zależnych.  

 

5.14. WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH, MAJĄTKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH POMIĘDZY 

EMITENTEM A OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I 

NADZORCZYCH EMITENTA 

Pani Beata Babińska, pełniąca funkcję Prezesa Zarządu Emitenta jest żoną Wojciecha Babińskiego, który 
pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. 

Emitent wskazuje, że nie występują inne powiązania pomiędzy Emitentem, a osobami wchodzącymi w skład 
organów zarządzających i nadzorczych Emitenta. 

 

5.15. WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH, MAJĄTKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH POMIĘDZY 

EMITENTEM LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I 

NADZORCZYCH EMITENTA A ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI LUB UDZIAŁOWCAMI 

EMITENTA 

Beata Babińska - Prezes Zarządu Emitenta - jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta, który na dzień 

sporządzenia dokumentu informacyjnego posiada akcje Emitenta reprezentujące 25,42% kapitału 

zakładowego Emitenta. 
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Wojciech Babiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta - jest jednocześnie akcjonariuszem 

Emitenta, który na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego posiada akcje Emitenta reprezentujące 

56,94% kapitału zakładowego Emitenta. Ponadto Wojciech Babiński, prowadzący jednoosobową 

działalność gospodarczą pod nazwą EKOBUD Wojciech Babiński, jest właścicielem hali produkcyjnej 

Emitenta, która jest wynajmowana przez Spółkę na warunkach rynkowych (patrz pkt 2.2.3). 

Emitent wskazuje, że nie występują inne powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w 

skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 

 

5.16. WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH, MAJĄTKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH POMIĘDZY 

EMITENTEM, OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I 

NADZORCZYCH EMITENTA ORAZ ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI LUB UDZIAŁOWCAMI 

EMITENTA A AUTORYZOWANYM DORADCĄ (LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD JEGO 

ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH) 

Jerzy Bednarek pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta pełni funkcję Prezesa Zarządu 
Autoryzowanego Doradcy. 

Robert Kwiatkowski pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta pełni funkcję Partnera w spółce 
Autoryzowanego Doradcy. 

Pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych oraz 
głównymi akcjonariuszami Spółki a Autoryzowanym Doradcą Spółki, poza umową o pełnienie funkcji 
Autoryzowanego Doradcy, nie występują żadne inne powiązania, w tym majątkowe, organizacyjne  
i personalne. 

 

5.17. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH, WRAZ Z ICH 

OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH GRUP 

PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG ALBO, JEŻELI JEST TO ISTOTNE, POSZCZEGÓLNYCH 

PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA GRUPY 

KAPITAŁOWEJ I EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI 

 

AQUATECH S.A. jest nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się firmą działającą w sektorze ochrony 
środowiska. Spółka specjalizuje się technologiach biologicznego oczyszczania ścieków, oferując swoim 
klientom małe i średnie oczyszczalni przydomowe oraz inne wyroby sanitarne. Misją Spółki jest tworzenie 
wysokiej jakości produktów dla klientów końcowych, które stanowią efektywne rozwiązania w zakresie 
ochrony środowiska i oczyszczania ścieków.  

Lista produktów oferowanych przez Spółkę prezentuje się następująco:  

- przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

- kontenerowe oczyszczalnie ścieków, 

- systemy gromadzenie i oczyszczania wody deszczowej 

- systemy oczyszczania wody szarej 

- separatory 

- zbiorniki modułowe 

Produkty Emitenta produkowane są w oparciu o autorskie technologie biologicznego oczyszczania ścieków. 
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Siedziba Emitenta zlokalizowana jest w Warszawie, natomiast zakład produkcyjny znajduje się w Łomży. 
Zakład produkcyjny w Łomży mieści się na wynajmowanej długoterminowo   nieruchomości o powierzchni 
1.135ha, zabudowanej dwoma budynkami produkcyjnymi o powierzchni łącznej 1200m2. Właścicielem 
nieruchomości jest główny akcjonariusz Wojciech Babiński. W chwili obecnej prowadzone są prace mające 
na celu wybudowanie nowej hali produkcyjnej. Całość produkcji realizowana jest w zakładzie produkcyjnym 
w Łomży, którego moce produkcyjne są obecnie wykorzystane w 90%. Posiadane przez Emitenta zaplecze 
maszynowe umożliwia wyprodukowanie nawet 5000 szt. oczyszczalni rocznie. Spółka na dzień 31 grudnia 
2016 roku zatrudniała 19 pracowników, natomiast na dzień 31 marca 2017 - 21. 

Emitent prowadzi też działalność w zakresie wykonawstwa instalacji wodno – kanalizacyjnych.        

 

Struktura przychodów Emitenta w roku 2016 z podziałem na rodzaje produktów oraz ze wskazaniem kwoty 

przychodów uzyskanych w wyniku sprzedaży oferowanych produktów.  

 

produkt podział przychodu (2016) udział procentowy (2016) 

Kontrakty JST 1 200 000,00 zł 21,43% 

Sprzedaż Biotic 3 100 000,00 zł 55,36% 

Sprzedaż ARGO 400 000,00 zł 7,14% 

Sprzedaż VASA 400 000,00 zł 7,14% 

Sprzedaż ZEUS 300 000,00 zł 5,36% 

Sprzedaż inne 200 000,00 zł 3,57% 

razem 5 600 000,00 zł 100,00% 
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AQUATECH posiada własny park maszynowy, co gwarantuje jej dużą elastyczność oraz niezależność  

w zakresie świadczenia usług na terenie całego kraju. 

Zdjęcie 1. Hala produkcyjna z maszyną do rotomouldingu 
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Zdjęcie 2. Hala produkcyjna z maszyną do rotomouldingu 

 

Zdjęcie 3. Forma do produkcji studni kanalizacyjnych 
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Zdjęcie 4. Forma do produkcji osadników  

 

Zdjęcie 5. Wręczenie nagrody GREENEVO przez Ministra Środowiska Marcina Korolca dla spółki Aquatech. 

Odbiera - Prokurent spółki Beata Babińska i Prezes Spółki Wojciech Babiński. 
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5.17.1. SZCZEGÓŁOWY OPIS KLUCZOWYCH PRODUKTÓW SPÓŁKI 

Kluczowym produktem Emitenta są produkowane we własnym zakładzie produkcyjnym małe i średnie 

oczyszczalnie przydomowe ścieków. Do kluczowych produktów Emitenta zaliczyć można: oczyszczalnie 

przydomowe BIOTIC, VORTEXPlus, ARGO, VASA SBR, których specyfikacje są zgodne z Raportem Komisji 

Europejskiej nr 305/2011, ustanawiającą zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych oraz z normą PN-EN 12566-3+A2:2013. 

Oczyszczalnie ścieków oferowane przez Emitenta przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-

gospodarczych, pochodzących z obiektów nie objętych systemem sieci kanalizacji sanitarnej. Produkty 

Spółki stanowią idealne rozwiązanie dla budynków mieszkalnych, wiejskich szkół, ośrodków zdrowia, 

lecznic, punktów gastronomicznych, ośrodków kempingowych oraz wielu innych, dla których zastosowanie 

indywidualnej oczyszczalni jest jedynym rozwiązaniem gospodarki ściekowej. 

Oczyszczalnie przydomowe BIOTIC 

Praca przydomowej oczyszczalni BIOTIC oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego i złoża 

biologicznego polegającego na oczyszczaniu ścieków przez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy 

równoczesnym intensywnym napowietrzaniu ścieków. W komorze napowietrzania unoszące się od 

umieszczonego centralnie dyfuzora talerzowego ku górze pęcherzyki powietrza, wymuszają analogiczny 

przepływ cieczy – centralnie od dołu ku górze, a następnie przy ścianach komory – ruch od góry ku dołowi. 

Umożliwia to wytworzenie się odpowiedniej grupy mikroorganizmów niezbędnych do prowadzenia procesu 

oczyszczania w warunkach tlenowych. Siły grawitacji powodują opadanie cząstek stałych na dno, skąd 

ponownie zostają zasysane ku górze za pomocą dyfuzora. W chwili napływu nowych ścieków do komory 

napowietrzania następuje przemieszczenie masy cieczy z ww. komory do komory osadnika wtórnego na 

następnie w kierunku odpływu. Oczyszczone ścieki odprowadzane są w sposób grawitacyjny rurą PCV. 

Tworzący się w procesie oczyszczania osad czynny mieszany jest w sposób ciągły ze świeżymi ściekami 

doprowadzanymi do komory napowietrzania. Procesowi oczyszczania ścieków towarzyszy tlenowa 

stabilizacja osadu pozostającego w reaktorze BIOTIC. Niedociążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń 

wynikające z dobowej nierównomierności przepływu przy wyżej opisanym procesie nie wpływają 

negatywnie na końcowy efekt oczyszczania. Powietrze doprowadzone jest do oczyszczalni przy pomocy 

kompresora umieszczonego bezpośrednio przy oczyszczalni w ochronnej skrzynce. Kształt komory 

napowietrzania zapewnia mieszanie się oczyszczanych ścieków z powietrzem. Montaż oczyszczalni może 

być wykonany przez autoryzowanego serwisanta/montażystę lub we własnym zakresie przez inwestora pod 

nadzorem przedstawicieli Spółki. 
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Oczyszczalnia BIOTIC:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalety oczyszczalni BIOTIC to: bardzo cicha praca, wywóz osadu raz w roku, brak zapachów, niskie koszty za 

energię elektryczną, łatwy montaż. Produkt nie wymaga dodawania bakterii do oczyszczalni jest 

energooszczędny i łatwy w konserwacji. Cechuje go bardzo wysoka efektywność oczyszczania. Dzięki 

zastosowaniu polietylenu urządzenie jest lekkie, odporne na korozję i uszkodzenia mechaniczne. 

 

Oczyszczalnie przydomowe VORTEXPlus 

W tej oczyszczalni ścieki bytowo gospodarcze wpadają do pierwszej komory wstępnej oczyszczalni z 

instalacji kanalizacyjnej budynku. Zbiornik oczyszczalni jest tak skonstruowany, aby pierwsza komora mogła 

przyjąć jednorazowy zrzut większej ilości ścieków. Stanowi to zabezpieczenie przed wypłukaniem osadu 

czynnego i zapewnia ciągłość pracy oczyszczalni. W komorze wstępnej zachodzi pierwszy etap oczyszczalni. 

Tutaj następuje sedymentacja (opadanie) najcięższego osadu na dno i flotacja (wypływanie) tłuszczy na 

powierzchnię. W wyniku tego do dalszego oczyszczania trafiają ścieki ze środkowego poziomu komory z 

uśrednionym składem. Ściek trafia do komory czynnej procesu oczyszczania, w której jest napowietrzany i 

przy udziale osadu czynnego oczyszczany. Napowietrzanie umożliwia dodatkowo mieszanie się zawartości 

dzięki czemu cała objętość ścieków jest dokładnie oczyszczona. Następnie ściek trafia do komory wtórnej 

procesu oczyszczania, w której następuje doczyszczanie ścieków. Ostateczne zanieczyszczenia opadają na 

dno, gdzie zawracane są do komory. W górnej części całkowicie oczyszczone ścieki grawitacyjnie przelewają 

się do pompowni ścieku oczyszczonego. W zależności od uwarunkowań terenu oczyszczone ścieki można 

odprowadzić do gruntu lub cieków wodnych. Oczyszczone ścieki odprowadzane są w sposób grawitacyjny 
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rurą PCV. Tworzący się w procesie oczyszczania osad czynny mieszany jest w sposób ciągły ze świeżymi 

ściekami doprowadzanymi do komory napowietrzania. Procesowi oczyszczania ścieków towarzyszy tlenowa 

stabilizacja osadu pozostającego w reaktorze VORTEX. Niedociążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń 

wynikające z dobowej nierównomierności przepływu przy wyżej opisanym procesie nie wpływają 

negatywnie na końcowy efekt oczyszczania. Powietrze doprowadzone jest do oczyszczalni przy pomocy 

kompresora umieszczonego bezpośrednio przy pokrywie oczyszczalni w ochronnej skrzynce. Kształt komory 

napowietrzania zapewnia mieszanie się oczyszczanych ścieków z powietrzem. Montaż oczyszczalni może 

być wykonany przez autoryzowanego serwisanta/montażystę lub we własnym zakresie przez inwestora pod 

nadzorem przedstawicieli producenta. 

Główne zalety oczyszczalni VORTEX to: bardzo cicha praca, wywóz osadu raz w roku, brak zapachów, niskie 

koszty za energię elektryczną, łatwy montaż. Oczyszczalnia nie wymaga dodawania bakterii do oczyszczalni, 

jest energooszczędna i łatwa w konserwacji, Cechuje ją bardzo wysoka efektywność oczyszczania. Dzięki 

zastosowaniu polietylenu urządzenie jest lekkie, odporne na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Informacja 

techniczna dla oczyszczalni VortexPlus:  
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Oczyszczalnie przydomowe ARGO 

Oczyszczalnia ARGO to instalacja pełnobiologiczna, pracująca całkowicie bez zużycia energii elektrycznej, z 

zerowym wydatkiem CO2 do atmosfery. Spółka za tą technologię została laureatem programu GREENEVO 

Ministerstwa Środowiska w roku 2015. Przydomowe oczyszczalnie ścieków ARGO działają na zasadzie złoża 

biofiltracyjnego. 

Oczyszczalnia ARGO przeznaczona jest do oczyszczania ścieków bytowo gospodarczych pochodzących z 

budynków jedno lub wielorodzinnych zamieszkałych od 4 do 50 RLM. W tej oczyszczalni ścieki surowe 

dopływają do osadnika wstępnego, w którym następuje ich sklarowanie, tj. oddzielenie zawiesiny 

opadalnej, która sedymentuje na dno zbiornika, oraz pływającej, która tworzy kożuch. Ścieki ze środkowej 

strefy, pozbawione zawiesin przepływają grawitacyjnie dalej, poprzez dodatkowy trwały filtr mechaniczny 

dodatkowo zapobiegający przed przedostawaniem się zawiesin do reaktora. Sklarowane ścieki są w 

reaktorze rozprowadzane równomiernie, przy pomocy perforowanych rur plastikowych, na powierzchni 

złoża biofiltracyjnego ARGO. Jest ono zbudowane z dwóch warstw materiału filtracyjnego. Warstwy biofiltra 

przedzielone warstwą wentylacyjną, której zadaniem jest napowietrzenie oczyszczanych ścieków. Dzięki 

specyficznej budowie złoże ARGO posiada niezwykle dużą powierzchnię właściwą, stanowiąc doskonałe 

podłoże do rozwoju błony bakteryjnej. Jednocześnie kapilarne właściwości biofiltra ARGO nie pozwalają 

przesączającej się cieczy na wytworzenie w złożu ścieżek szybkiej migracji ścieków w dół, co jest 

charakterystyczną wadą typowych złóż opartych na kształtkach plastikowych. Te same właściwości 

doskonale zabezpieczają mikroflorę przed wysychaniem, co pozwala na pozostawienie oczyszczalni bez 

dopływu świeżych ścieków przez okres 6 miesięcy a nawet dłuższy. Badania przeprowadzone w 

laboratorium notyfikowanym wykazały, że proces uruchamiania oczyszczalni trwa zaledwie 24 godziny. 

Główne zalety oczyszczalni ARGO to: brak zapotrzebowania na energię, wywóz osadu raz na dwa lata, brak 

części ruchomych, konieczność kontroli raz w roku, wysoka odporność na zbyt duże obciążenie, bardzo 

dobra skuteczność oczyszczania, małe koszty serwisu, brak zapachów. Zaletą tej oczyszczalni jest możliwość 

wykorzystania dotychczasowego zbiornika szczelnego (szamba). Spółka udziela 5 lat gwarancji na tą 

oczyszczalnię z wyposażeniem. 

 

Przykładowa informacja techniczna dotycząca oczyszczalni ARGO 4 poniżej: 
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Oczyszczalnie przydomowe VASA SBR  

Oczyszczalnia ta pracuje w technologii sekwencyjnego reaktora biologicznego. Konstrukcja oczyszczalni 

składa się ze zbiorników połączonych szeregowo, gdzie procesy technologiczne zachodzą w oddzielnych 

komorach/zbiornikach. Jest to oczyszczalnia pełnobiologiczna, pracująca sekwencyjnie.  

VASA SBR to idealne rozwiązanie dla: domów jednorodzinnych, niewielkich firm, hoteli, campingów, 

budynków usytuowanych na działkach o małej powierzchni. 

Oczyszczalnie ścieków VASA SBR przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo -gospodarczych. 

Stanowią one reaktory, do których ścieki surowe dopływają w sposób ciągły, a odpływają okresowo. 

Oczyszczalnie VASA SBR służą do biologicznego oczyszczania ścieków i spełniają wszystkie wymagania 

przepisami ochrony środowiska normy, jeżeli podczas montażu i użytkowania, spełnione są warunki 

stawiane przez producenta. Technologia SBR oparta jest na sekwencyjnych reaktorach, gdzie proces 

oczyszczania zachodzi cyklicznie. Zaletą tego typu oczyszczalni jest mniejsza wrażliwość na zmienne ilości 

dopływających ścieków w porównaniu z klasycznym układem oczyszczalni z osadem czynnym. Komora 

pierwsza spełnia rolę osadnika wstępnego i zbiornika buforowego, w którym następuje wstępne 

mechaniczne oczyszczanie ścieków poprzez sedymentację zawiesiny łatwo opadalnej, jak również 

wyrównywanie obciążeń spowodowanych nierównomiernym dopływem ścieków. Wstępnie oczyszczone 

ścieki trafiają do komory SBR, będącej jednocześnie reaktorem i osadnikiem wtórnym, gdzie następuje 

rozkład biologiczny zanieczyszczeń organicznych i sedymentacja zawiesiny. Napowietrzanie dostarcza tlenu 
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dla mikroorganizmów osadu czynnego, które skutecznie rozkładają zanieczyszczenia. Końcowym etapem 

oczyszczania jest zrzut ścieków oczyszczonych i recyrkulacja osadu czynnego. 

Główne zalety oczyszczalni to: możliwość wykorzystania istniejącego zbiornika szczelnego (szamba), 

odporność na przerwy w dopływie ścieku surowego (urlop), niskie koszty eksploatacji. Z uwagi na brak 

ruchomych części obsługa i konserwacja ograniczona do minimum. Na oczyszczenie ścieku w 98% jest 

potrzebne jedynie 5 godzin. Poniżej przedstawiono informację techniczną dla przykładowej oczyszczalni 

typoszeregu VASA dla 4 RLM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.17.2. KANAŁY SPRZEDAŻY 

Głównym źródłem przychodów Spółki na obecnym etapie jest sprzedaż wyprodukowanych przez siebie 

oczyszczalni przydomowych dla podmiotów funkcjonujących na rynku. Te podmioty to:  

- przedsiębiorstwa świadczące usługi montażu indywidualnego oczyszczalni przydomowych; Celem 

obsługi tego kanału sprzedaży Aquatech zatrudnił trzech przedstawicieli regionalnych z których 

każdy posiada ponad 7 letnie doświadczenie w branży.  

- przedsiębiorstwa startujące w przetargach organizowanych przez Jednostki Samorządu 

Terytorialnego (JST) i które wygrały przetarg publiczny. 

- sprzedaż eksportowa;  

 

W kolejnych latach Spółka będzie dodatkowo świadczyła usługi montażu oczyszczalni przydomowych dla 

JST co przełoży się na zwiększenie przychodów oraz rentowności spółki (w latach 2010-2013 spółka już 

świadczyła te usługi, jednakże ograniczyła swoją obecność tam celem rozszerzenia portfolio oferowanych 

technologii). Takie działanie pozwoli na bardzo dużą dywersyfikację źródeł przychodów w kolejnych latach, 

co będzie zwiększało stabilność i płynność finansową Spółki.  
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Model biznesowy AQUATECH SA opiera się ̨o cztery formy dystrybucji: 

- sprzedaż ̇B2B, 

- sprzedaż ̇pośrednia do klientów z wykorzystaniem dystrybutorów, 

- wykonawstwo instalacji oczyszczalni ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków,  

- sprzedaż eksportowa dla dystrybutorów krajowych.  

 

Sprzedaż B2B 

W ramach tej formy Emitent prowadzi sprzedaż ̇ gotowych rozwiązań́ do przemysłu lub licencji na 

wykorzystanie technologii stworzonych przez AQUATECH. Zamierzeniem tego kanału dystrybucji jest 

dostarczenie technologii oferowanych przez Emitenta do (w praktyce) wszystkich krajów europejskich oraz 

wybranych krajów świata. Następnie producenci mogą ̨sprzedawać ́swoje produkty poprzez specjalistyczne 

hurtownie branżowe, które dostarczają ̨dalej wyroby do instalatorów instalacji sanitarnych, którzy w dalszej 

kolejności montują ̨ je u inwestorów indywidualnych. Podmiotami w tym modelu sprzedaży będą ̨ firmy 

produkujące systemy oczyszczania ścieków, korzystające z rozwiązań́ AQUATECH SA, poszerzając i 

wzbogacając w ten sposób swoją ofertę ̨o opatentowane rozwiązania Spółki. 

 

Sprzedaż pośrednia do klientów z wykorzystaniem dystrybutorów 

Sprzedaż w tym kanale odbywa się ̨poprzez specjalistyczne firmy wykonawcze, montujące oczyszczalnie dla 

użytkowników końcowych. Ten model jest bardzo efektywnym systemem dystrybucji, ponieważ ̇umożliwia 

dotarcie produktu w każde miejsce w Polsce. Dotyczy to dystrybucji informacji, materiałów reklamowo 

technicznych jak również ̇pełnej logistyki dostawy urządzeń́ przez Producenta, który w profesjonalny sposób 

buduje świadomość marki i jakości produktu. Co innowacyjne – AQUATECH SA wdraża system dostawy 

oczyszczalni z magazynu producenta na posesję do użytkownika końcowego w ciągu 48 godzin od złożenia 

zamówienia. Kolejnym bardzo ważnym i korzystnym elementem tego modelu jest bezpieczeństwo 

finansowe transakcji, ponieważ ̇ skraca się termin zapłaty za dostarczone oczyszczalnie do (w praktyce) 

maksymalnie 14 dni od daty dostawy. 

 

Wykonawstwo instalacji oczyszczalni ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków 

Emitent w ramach tej działalności wykorzystuje własne zaplecze maszynowe i ludzkie. Jest to dodatkowe 

źródło przychodów Spółki, które zapewnia płynność ́ finansowania przedsięwzięć ́ wdrożeniowych oraz 

umożliwia generowanie obrotu na obecnym etapie rozwoju Spółki.  

Aktualny model biznesowy przedstawiono na poniższym wykresie.  
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5.17.3. STRUKTURA PRZYCHODÓW EMITENTA 

 

Głównym źródłem przychodów Emitenta jest sprzedaż produktów spółki – przydomowych oczyszczalni 

ścieków do odbiorców indywidualnych oraz firm realizujących kontrakty JST. W celu dywersyfikacji 

przychodów Spółka planuje zwiększanie udziału świadczonych usług – w zakresie montażu przydomowych 

oczyszczalnie (realizowanych w wygranych przetargach Jednostek Samorządu Terytorialnego) oraz 

zwiększenia sprzedaży eksportowej. Dodatkowo - spółka planuje rozwinąć usługę tzw. „Custom molding” - 

produkcji zleconej przez innych producentów elementów z PEHD. 

Według planów w całym roku 2017 sprzedaż produktów będzie stanowiła około 55% wszystkich 

przychodów, natomiast usługi montażowe będą ̨stanowić ́pozostałe 30% przychodów. Prognozy Emitenta 

w zakresie struktury przychodów w kolejnych latach prezentuje poniższa Tabela 1.  

 

Tabela 1. Dotychczasowa i prognozowana struktura przychodów w latach 2013-2020 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Sprzedaż produktów  
w kraju 

86% 70% 55% 44% 39% 38% 43% 38% 

Sprzedaż usług 2% 15% 30% 40% 40% 35% 30% 30% 

Sprzedaż 
eksportowa 

12% 15% 15% 15% 20% 25% 25% 30% 

Produkcja zlecona 0% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 2% 

RAZEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Źródło: opracowanie własne 

 

Spółka prowadzi również aktywne działania w celu zwiększania zróżnicowania przychodów w podziale 

geograficznym. Podejmowane przez Emitenta działania mające na celu pozyskiwanie nowych zagranicznych 

rynków zbytu przynoszą spodziewane efekty. Sprzedaż eksportowa stanowi obecnie 15% wszystkich 

20%

30%30%

20%

Eksport Przetargi B2B Wykonawstwo
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przychodów Spółki. Tabela nr 2 poniżej prezentuje prognozowany wzrost przychodów uzyskiwanych na 

rynkach zagranicznych:  

 

Tabela 2. Rynki zbytu AQUATECH SA w podziale na sprzedaż krajową i zagraniczną w latach 2013-2020 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sprzedaż krajowa 97% 90% 88% 85% 85% 85% 80% 75% 

Sprzedaż 
eksportowa 

3% 10% 12% 15% 15% 15% 20% 25% 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Spółka podejmuje stale działania mające na celu pozyskiwanie nowych rynków zbytu dla produktów 

Emitenta. Aquatech SA posiada zawarte umowy o współpracy i sprzedaży z dystrybutorami w Wielkiej 

Brytanii, Niemczech, Słowenii, Libanie, Iranie, Mongolii i Litwie. 

 

5.17.4. STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁKI 

Spółka w swojej strategii rozwoju wykorzystuje rosnące zapotrzebowanie gospodarstw domowych na 

przydomowe oczyszczalnie ścieków, kreowane zarówno przez zmiany legislacyjne na poziomie całej Unii 

Europejskiej, jak i poprzez rosnącą świadomość konsumentów w kwestii związanych z ochroną środowiska.  

Jednym z podstawowych zamiarów Emitenta jest rozwijanie możliwości produkcji oraz innowacje w 

zakresie technologii. Emitent poprzez otrzymane dotacje planuje rozwój produkcji w technologii 

formowania rotacyjnego (rotomoulding), co umożliwi zwiększenie możliwości produkcyjnych w zakresie 

wielkogabarytowych zbiorników. W tym celu Emitent planuje zakup nowych maszyn do rotomouldingu. 

Emitent prowadzi również prace mające na celu opracowanie nowej technologii oczyszczania ścieków 

ukierunkowanej na rynek francuski oraz niemiecki, a także prace badawczo-rozwojowe z zakresu tzw. 

zestawów dozbrojeniowych dla istniejących (tzn. zamontowanych już) osadników gnilnych (norma EN 

12566-6). 

W ramach pozyskiwania nowych rynków zbytu planowane jest rozpoczęcie sprzedaży ( w roku 2018) w 

Irlandii i na rynku rosyjskim – prowadzone są obecnie prace mające na celu podpisanie stosownych umów 

dystrybucyjnych. W ramach pozyskiwania nowych rynków zbytu zamiarem Emitenta jest uzyskanie dla 

produktów Spółki (w latach 2019-2021) certyfikatów  DIBT (Niemcy), CERIB (Francja). 

Emitent podjął również działania mające na celu udział w Programie Operacyjnym finansowanym przez UE 

-  Polska Wschodnia 2014-2020. Udział w programie ma na celu wprowadzenie na rynki zagraniczne 

bezobsługowej oczyszczalni przydomowej ARGO. Emitent jest w trakcie pozyskiwania Doradców na 

potrzeby uczestnictwa w programie.  

Emitent rozważa także otworzenie Design Center (Centrum Wzorniczego), działu firmy ukierunkowanego 

na projektowanie elementów wykonanych z PEHD a używanych w gospodarstwie domowym.  W 
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szczególności projektowane byłyby rozwiązania służące zagospodarowaniu wody deszczowej (w formie 

zbiorników podziemnych lub naziemnych).  

Spółka intensywnie pracuje z jednym z czołowych instytutów badawczych (europejskich) w zakresie badań 

nad innowacyjnymi technologiami rekultywacji terenów zanieczyszczonych materiałami ropopochodnymi. 

Uzyskane do tej pory wyniki badań potwierdzają, że uzyskany w ramach wewnętrznych badań środek 

pozwala odzyskać nawet 94% olein z ziemi, bez ich niszczenia.    

Istotnym elementem rozwoju strategii Spółki są rozpoczęte inwestycje budowy zakładu produkcyjnego 

(okres realizacji maj-listopad 2017) oraz inwestycje w park maszynowy (realizacja październik 2017-

grudzień 2018). Spółka szacuje, że pozwoli to na osiągnięcie poziomu wysokiej przewagi konkurencyjnej na 

polskim rynku. 

Finansowanie powyższych działań odbywać się będzie poprzez kredyty pomostowe (dofinansowanie BGK) 

umarzane w 70%, zaliczki na cele inwestycyjne (dofinansowanie unijne poprzez Regionalne Programy 

Operacyjne) umarzane w 65%, kredytów obrotowych oraz przyszłych zysków. 

 

Budowa zakładu produkcyjnego 

Spółka realizuje obecnie inwestycję budowy nowego zakładu produkcyjnego, o łącznej wartości 6.776 mln 

zł, która jest dofinansowana na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z dnia 17 

października 2016 roku w formie refundacji 70% poniesionych wydatków kwalifikowanych z tytułu realizacji 

projektu. Inwestycja realizowana jest zgodnie z przyjętych harmonogramem realizacji projektu. 

W ramach tej inwestycji nastąpi rozbudowa zakładu produkcyjnego (zwiększenie o 100% mocy 

produkcyjnych spółki, co również umożliwi wprowadzenie nowych produktów na rynek – między innymi 

oczyszczalni bezprądowych, których spółka jest jedynym polskim producentem).  

Poniżej przedstawiamy harmonogram prac związanych z budową zakładu produkcyjnego oraz jego 
wykonanie do dnia 29 czerwca 2017 roku.  
 

Nazwa etapu Uszczegółowienie Rozpoczęcie Zakończenie Ocena 

prace projektowe  10.2016 02.2017 100% zakończono 

budowa centrum 
wzorniczego 

stan surowy otwarty 05.2017 08.2017 20% 

  stan surowy zamknięty 08.2017 10.2017 0% 

 prace wykończeniowe  10.2017 11.2017 0% 

budowa hali 
produkcyjnej 

stan surowy otwarty 05.2017 08.2017 7% 

 stan surowy zamknięty 08.2017 10.2017 0% 

 prace wykończeniowe  10.2017 11.2017 0% 

dostawa i montaż 
dźwigów 

 10.2017 10.2017 0% 
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Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem robót. Zgodnie z umową podpisaną z wykonawcą prac 

budowlanych - budynek (centrum wzornicze i część produkcyjna) ma zostać oddana do użytkowania do 

końca listopada 2017 roku.  

Zakończenie budowy zakładu produkcyjnego nie wpływa na decyzję o zawarciu umowy kupna-sprzedaży 

obecnie wynajmowanej nieruchomości. W celu zabezpieczenia interesów akcjonariuszy (obecnych jak  

i przyszłych) Spółka zakupi w/w nieruchomość (według wyceny z roku 2016). 

 

Inwestycje w park maszynowy 

W dniu 31.03.2017 r. Spółka zawarła umowę z Województwem Podlaskim o dofinansowanie projektu 

„Inwestycje w innowacyjne technologie produkcji drogą do poprawy konkurencyjności Aquatech SA”,  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Całkowita wartość 

realizowanego projektu wynosi 5,3 mln zł, a dofinansowanie zostanie przyznane w formie refundacji 65% 

wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu. Spółka przystąpiła obecnie do realizacji 

inwestycji, której zakończenie planowane jest na grudzień 2018 roku.   

W ramach tej inwestycji nastąpi zakup innowacyjnych w skali Polski maszyn i urządzeń technologicznych 

pozwalających na zwiększenie exportu produktów spółki. 

W ocenie Zarządu Emitenta podejmowane działania będą miały wpływ na zwiększanie przychodów Spółki, 

szybszy wzrost wartości i silną pozycję finansową. 

 

5.17.5. OTOCZENIE RYNKOWE, PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA NA KTÓRYM DZIAŁA EMITENT 

Rynek, na którym Emitent prowadzi działalność cechuje dynamiczny rozwój. Istotnym czynnikiem 

kreującym rozwój rynku przydomowych oczyszczalni ścieków jest wciąż niewystarczająca infrastruktura 

komunalna, szczególnie na obszarach wiejskich. Zgodnie z danymi GUS w 2014 r. z sieci kanalizacyjnej 

korzystało jedynie 69% ogółu ludności. Na obszarach kraju o niewystarczająco rozwiniętej infrastrukturze 

kanalizacyjnej część mieszkańców korzysta z przydomowych systemów do odprowadzania ścieków, które 

są tańszą alternatywą budowy sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków. Są to 

głównie zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. W Polsce w 2014 r. funkcjonowało 

2 373 tys. takich urządzeń, z czego ok. 92% stanowiły zbiorniki bezodpływowe. Z uwagi na regulacje Unii 

Europejskiej oraz rosnącą świadomość konsumentów w zakresie odpowiedzialnego podejścia do kwestii 

związanych z ochroną środowiska od kilku lat obserwowany jest systematyczny spadek liczby zbiorników 

bezodpływowych, zwiększa się natomiast liczba przydomowych oczyszczalni ścieków. Liczba zbiorników 

bezodpływowych spadła z około 2 257 tys. w 2013 r. do 2 192 tys. w 2014 r. (o 2,9%), podczas gdy liczba 

przydomowych oczyszczalni ścieków wzrosła z około 155 tys. w 2013 r. do około 181 tys. w 2014 r. (o 17,0%). 

Większość, bo prawie 84% przydomowych urządzeń do odprowadzania nieczystości, zlokalizowanych było 

na obszarach wiejskich. Znajdowało się tam ok. 83% ogółu zbiorników bezodpływowych i ok. 91% ogólnej 

liczby przydomowych oczyszczalni ścieków.1  

 

Mając na względzie politykę Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska można sądzić, że w wyniku 

zmian legislacyjnych oraz zmian w zakresie świadomości konsumentów w ciągu najbliższej dekady 

większość z ponad 2 mln gospodarstw domowych korzystających z szamb będzie musiało być podłączone 

                                                           
1 GUS, Infrastruktura komunalna w 2014 r., Warszawa 2015 r. 
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do sieci kanalizacyjnej, lub będą zmuszone do inwestycji w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Mając na 

względzie fakt, że 83% wszystkich zbiorników bezodpływowych znajdowało się na terenach wiejskich, w 

większości przypadków inwestycje w zbiorcze sieci kanalizacyjne na tych obszarach ze względów 

technicznych bądź ekonomicznych są uzasadnione, co oznacza, że na tych terenach podstawową 

alternatywą dla zbiorników bezodpływowych będą przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

 

Dotychczasowy wzrost liczby budowanych przydomowych oczyszczalni ścieków powodowany był również 

w dużej mierze dotacjami na budowę oczyszczalni ścieków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej czy 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji gminnych. Na rynku 

funkcjonowały również preferencyjne kredyty i pożyczki na przydomowe oczyszczalnie ścieków udzielane 

przez banki i instytucje rządowe i pozarządowe.  W kolejnych latach należy spodziewać się kontynuacji 

polityki wsparcia inwestycji w przydomowe oczyszczalnie ścieków i zaoferowania nowych atrakcyjnych 

programów finansowanych przez Unię Europejską i samorządy. Należy przy tym zwrócić uwagę, że produkty 

Emitenta spełniają wysokie normy, co umożliwi klientom Emitenta udział w programach finansujących. 

 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że podobne trendy na rynku gospodarki odpadami ściekowymi 

obserwowane są w całej Unii Europejskiej, a także w innych krajach odpowiedzialne podchodzących do 

kwestii związanych z ochroną środowiska. Produkty Spółki sprzedawane są również do: Wielkiej Brytanii, 

Słowenii, Libanu, Włoch, Islandii, Mongolii, Papui Nowej Gwinei, Niemiec. Należy przy tym wskazać, że 

technologie opracowane przez Spółkę w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków są już obecnie 

wpisane na listy technologii zaaprobowanych w: Wielkiej Brytanii czy w Słowenii. 

Mając na względzie wszystkie wymienione powyżej czynniki należy się spodziewać dalszego istotnego 

zwiększania penetracji rynku Polski i Unii Europejskiej przez indywidualne systemy oczyszczania ścieków. 

Takie tendencje będą prowadzić do dynamicznego rozwoju ekspansji Emitenta i wielkości realizowanej 

przez niego sprzedaży. 

 

 

5.17.6. UDZIAŁ W IMPREZACH BRANŻOWYCH, WYRÓŻNIENIA 

AQUATECH SA jest podmiotem aktywnie uczestniczącym w branży, w której prowadzi działalność. Emitent 

jako jedyna spółka produkująca oczyszczalnie przydomowe z Polski wystawia się na największych targach 

ochrony Środowiska IFAT Monachium. 

Emitent jest członkiem grupy roboczej KIS (Krajowa Inteligentna Specjalizacja) w obszarze „ścieki i osady” 

utworzonej przy Ministerstwie Gospodarki. W skład tej grupy wchodzą przedstawiciele wyższych uczelni, 

przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz instytutów naukowo-badawczych a celem 

funkcjonowania jest transformacja gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie 

strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-

gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej 

zasoby. 

Emitent w ramach poszukiwania nowych rynków zbytu był uczestnikiem pierwszej misji gospodarczej 

Polskiego rządu do Królestwa Bhutanu jako jedna z 15 firm uczestniczył w spotkaniu z delegacją rządową  

z Belgii, był uczestnikiem wielu misji gospodarczych polskiego MSZ (m. in. Turcja, Iran, Maroko, USA, Chiny, 

Białoruś, Włochy, Słowenia, Chile, Australia, Nowa Zelandia, Izrael) 
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W dotychczasowej działalności spółka uzyskała wiele wyróżnień i nagród, które potwierdzają wysokie 

kompetencje pracowników Spółki oraz wysoką jakoś produktów oferowanych przez AQUATECH SA.  

Produkty spółki cechuje wysoka jakość i innowacyjność. We wrześniu 2014 roku technologia spółki - 

oczyszczalnia przydomowa BIOTIC została wybrana w ramach programu GREENEVO przez kapitułę 

Ministerstwa Środowiska jako jedna z 14 najbezpieczniejszych i najbardziej innowacyjnych polskich 

zielonych technologii.  Z kolei w VI edycji programu GREENEVO w lipcu 2015 roku Ministerstwo Środowiska 

wybrało jako zwycięską - kolejną technologię opracowaną przez Aquatech - biologiczną bez-prądową 

oczyszczalnię ARGO. 

Również w lipcu 2015 roku spółka Aquatech została wybrana jako jedna z 16 spółek polskich do programu 

Polski Most Krzemowy. Spółka Aquatech została najwyżej oceniona przez ekspertów amerykańskich jako 

spółka, która rokuje największe nadzieje na szybki rozwój w Unii Europejskiej.  

 
 

5.18. INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, 

UKŁADOWYM LUB LIKWIDACYJNYM 

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte i nie są prowadzone postępowania: upadłościowe, układowe lub 
likwidacyjne. 

 

5.19. INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, 

ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM 

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte i nie są prowadzone postępowania: ugodowe, arbitrażowe lub 
egzekucyjne. 

 

5.20. INFORMACJE NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI 

RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI 
POSTĘPOWANIAMI W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, 

LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO 

POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI, LUB MOGĄ MIEĆ 

ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA 

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania przez organami rządowymi, postępowania sadowe lub 
arbitrażowe, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 
miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć 
lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuacją finansową Emitenta. 

Spółka jest stroną powodową sporu sądowego z Gminą Płaska o zapłatę należności w kwocie 1 372 890,25 

zł tytułem wykonanych przez Spółkę na rzecz Gminy robót. Odbiór prac przez Gminę został potwierdzony 

stosownymi protokołami, a prace zostały przez Spółkę zafakturowane. Zarząd Spółki, mając na uwadze 

niepewność dotyczącą możliwości wyegzekwowania należności dokonał odpisu aktualizującego tę 

należność w kwocie 844 327,50 zł. Wartość bilansowa należności, uwzględniająca zawiązany przez Zarząd 

Spółki częściowy odpis aktualizujący wynosi na dzień 31 grudnia 2016 roku 528 327,50 zł.  

 

5.21. ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE EMITENTA ORAZ ICH STRUKTURA W PODZIALE 

CZASOWYM I RODZAJOWYM 

Emitent nie posiada zobowiązań pozabilansowych. 
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5.22. INFORMACJA O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA 

WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM 

ZAMIESZCZONYM W DOKUMENCIE OFERTOWYM 

Zgodnie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności AQUATECH S.A. w 2016 r. nie wystąpiły żadne nietypowe 
zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na wynik za okres objęty zamieszczonym sprawozdaniem 
finansowym.  
 
Odnosząc się do nieznacznego spadku przychodów ze sprzedaży w 2016 roku względem przychodów 
osiągniętych w poprzednim roku obrotowym 2015, jako czynniki tego stanu rzeczy należy wskazać, 
dekoniunkturę na rynku budownictwa oraz brak uruchomionych programów wspierania inwestycji z Unii 
Europejskiej. 

 
 

5.23. WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I 

FINANSOWEJ EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH 

DLA ICH OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

ZAMIESZCZONEGO W DOKUMENCIE OFERTOWYM 

 

Spółka w ramach realizowanej w roku 2016 strategii rozwoju, optymalizowała koszty prowadzenia 

działalności operacyjnej w odniesieniu do budowanej struktury sprzedażowej. Pierwszy kwartał 2017 roku 

to praca w ramach docelowej struktury sprzedażowej - w odniesieniu do sprzedaży realizowanej na rynku 

wewnętrznym, jak i w ramach eksportu. Należy zauważyć wzrost sprzedaży kwartał do kwartału o 30% oraz 

wzrost eksportu, który pozwala uniezależnić przychody spółki od sezonowości sprzedaży w Polsce. 

Poniesiona w 2016 r. strata łącznie ze stratą I kw. 2017 r. była w dużej mierze podyktowana przygotowaniem 

spółki (zatrudnienia handlowców, projektantów, specjalistów ds. inwestycji,) do zdobycia jak największej 

części rynku w okresie jego gwałtownego wzrostu.  

 

W I kwartale 2017 r. wszystkie Urzędy Marszałkowskie zakończyły nabory wniosków o dofinansowanie 

inwestycji samorządowych w ramach działania: gospodarka wodno-ściekowa programów rozwoju 

obszarów wiejskich (PROW). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 

2016 r (Dz.U. 1182 z 2016r) Jednostki Samorządu Terytorialnego zlokalizowane poza terenami aglomeracji 

dostaną dofinansowanie w wartości 63% kosztów całkowitych inwestycji budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Emitent na podstawie zebranych informacji (Urzędy Marszałkowie oraz Gminy) 

szacuje wartość rynku inwestycyjnego na 500 mln złotych w okresie najbliższych 2 lat. Warunkiem 

formalnym tych inwestycji jest wydanie środków finansowych przez JST w ciągu 2 lat od momentu 

podpisania umów pomiędzy Gminą a Urzędem Marszałkowskim. Powyższe okoliczności w ocenie Zarządu 

Spółki będą mieć istotny wpływ na sytuacje Emitenta.  

 

 

5.24. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I OSOBY NADZORUJĄCE EMITENTA 

Zgodnie ze Statutem AQUATECH S.A. organami spółki są: 
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 
- Rada Nadzorcza, 
- Zarząd. 
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5.24.1. ZARZĄD EMITENTA 

Zarząd Emitenta został powołany na 5-letnią kadencję. Mandaty członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem 
odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 
pełnienia funkcji członka Zarządu. 

 
 
Beata Babińska - Prezes Zarządu  
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Pani Beata Babińska związana jest ze spółką od początku jej działalności i była jednym z dwóch jej założycieli. 

Beata Babińska jest związana ze spółką Aquatech od momentu jej powstania. W początkowym okresie 

pełniła funkcję Dyrektora Operacyjnego i Prokurenta Spółki. Do jej zadań należało negocjowanie 

kontraktów z dostawcami, kontrola finansowa i budżetowanie oraz działania marketingowe związane z 

realizacją zadań eksportowych spółki.  

W 2000 roku ukończyła Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku. W spółce wprowadzała 

systemy ISO 9001 oraz ISO 14001, jak również ISO 13067.  

Brała udział w szeregu misji gospodarczych ze strony Aquatech, współorganizowanych przez Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych RP (m.in. Australia, Oman, Kanada, Kazachstan).      

 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta:  

Nie dotyczy. 

 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 

czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:  

Nie dotyczy.  

 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:  

Nie dotyczy.  

 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego:  

Nie dotyczy.  

 

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:  

Nie dotyczy.  
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Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  

Nie dotyczy. 
 
 

5.24.2. RADA NADZORCZA EMITENTA 

Każdy z członków Rady Nadzorczej Emitenta został powołany na wspólną 5-letnią kadencję. Mandaty 
członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 
 
Na dzień sporządzenia dokumentu w skład rady nadzorczej wchodzą: 
 
Wojciech Babiński- Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Robert Kwiatkowski - Członek Rady Nadzorczej  
Jerzy Bednarek - Członek Rady Nadzorczej  
Katarzyna Budzik - Członek Rady Nadzorczej 
Katarzyna Jahan - Członek Rady Nadzorczej 
Zbigniew Kwiatkowski- Członek Rady Nadzorczej 
 
 
 
Wojciech Babiński 
 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Absolwent WSFiZ w Białymstoku kierunek Marketing i Zarządzanie, absolwent Studiów MBA Executive – 
SGH w Warszawie, Doktorant Szkoły Głównej Handlowej. 
Ekspert Ministerstwa Gospodarki dla KIS12 (Krajowe Inteligentne Specjalizacje woda i ścieki). Specjalista  
w zakresie rozwoju regionalnego. Prezes Zarządu Emitenta w latach 2009-2016. Ekspert współpracujący  
z laboratoriami notyfikowanymi Unii Europejskiej z sektora clean-tech. 
 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta:  

Nie dotyczy. 

 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 

czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:  

Nie dotyczy.  

 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:  

Nie dotyczy.  
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Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego:  

Nie dotyczy.  

 

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:  

Nie dotyczy.  

 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  

Nie dotyczy 

 
 
 
 
Robert Kwiatkowski  
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Absolwent SGH Wydział Handlu Wewnętrznego, kierunek Organizacja i Zarządzanie, Absolwent 
Podyplomowych Studiów MBA Executive – Leona Koźmińskiego, Absolwent Podyplomowych Studiów PR – 
na Uniwersytecie Warszawskim, 
 
Od 1994 roku związany z rynkiem kapitałowym. W latach 1994-2006 - Pracownik Krajowego Depozytu 

Papierów Wartościowych S.A. w Dziale Dematerializacji i Biurze Informacji Publicznej, Od 2006 do 2012 roku 

– Wicedyrektor i Dyrektor w Dziale Rozwoju Sieci Biznesu na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie, 2012 -2013 – Wiceprezes Zarządu Bondspot SA, w latach 2013-2015 – Wicedyrektor Działu 

Rozwoju Biznesu GPW SA. W trakcie pracy na GPW odpowiadał za pozyskiwanie nowych emitentów 

zarówno krajowych jak i zagranicznych, współpracę z instytucjami finansowymi oraz rozwój sieci biznesu 

GPW SA. Współuczestniczył w tworzeniu i rozwoju rynku NewConnect oraz Catalyst.  

 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta:  

Jako Partner w DSBJ Group Sp. z o.o. odpowiada za bieżącą współpracę z Emitentem.  

 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 

czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:  

2015-2016 - Udziałowiec i Wiceprezes Spółki MAXLEVERNE Sp. z o.o. – nie jest już wspólnikiem i nie pełni 

funkcji zarządczych. 

2015-2016 – Udziałowiec i Członek zarządu spółki DSBJ BIZ sp. z o.o. - nie jest już wspólnikiem i nie pełni 

funkcji zarządczych. 
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Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:  

Nie dotyczy.  

 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego:  

Nie dotyczy.  

 

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:  

Nie dotyczy.  

 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  

Nie dotyczy 

 

 

 

Jerzy Bednarek  
 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Absolwent i były pracownik naukowy Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej  

w Gliwicach, studiował również na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i w Wyższej Szkole Bankowej  

w Poznaniu. Po ukończonych studiach politechnicznych brał udział w unikalnym programie zorganizowanym 

przez United Nations Industrial Development Organization, który dotyczył przygotowywania biznesplanów 

i feasibility study na potrzeby rozwoju przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej.  

Ma bogate doświadczenie w pracach nad rozwojem przedsiębiorstw i jego finansowaniem, brał 

bezpośredni udział w ponad 600 projektach w różnych branżach, m.in. w energetyce (Fundacja Ekologiczna 

Ekoterm Silesia, Elektrownia Rybnik, Urząd Miasta Rybnik, Ekokogeneracja, Lindleya OZE), przemyśle 

motoryzacyjnym i high tech (International Auto Parts Ltd, Klokkerholm karoserie Diele, Masterform, 

INWET), ITC (Bank PBK / BPH, wirtuale.pl), usługach finansowych (ING Lease Polska, WCL Herbico, Marka), 

usługach doradztwa biznesowego (Dom FINCO, Morison Grupa Finanse, Morison International), 

przetwórstwie żywności i produkcji, a także sprzedaży usług oraz produktów FMCG, w czym specjalizuje  

się od 1995 roku (SPAR Polska, Piotr i Paweł, Mobitel). 

Od listopada 2009 roku działa jako Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, 

będąc Odpowiedzialnym za kontrolę działalności Stowarzyszenia oraz doradztwo w zakresie strategii jego 

rozwoju; Członek Rady Nadzorczej Aquatech S.A, były Członek Rady Nadzorczej EMU S.A., Członek oraz 

Prezydent Warszawskiego Klubu Rotary.  

We współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych od samego początku był bezpośrednio zaangażowany  

w rozwój rynku NewConnect (m.in. organizacja prezentacji rynku NewConnect w Rumunii), był także 

inicjatorem oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców Członek rad nadzorczych 
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spółek produkcyjnych i technologicznych. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Inwestorów 

Indywidualnych. Własną działalność gospodarczą prowadzi od 1992 roku.  

Mówi biegle po angielsku oraz dobrze po niemiecku i rosyjsku, słowacku. 

 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta:  

Nie dotyczy. 

 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 

czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:  

 
EFS – Europejski Fundusz Sportowy sp. z o.o. 

Pan Jerzy Bednarek jako Prezes zarządu oraz współwłaściciel kieruje od 2013 roku firmą EFS – Europejski 

Fundusz Sportowy sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, świadczącą usługi doradztwa strategicznego ze 

szczególnym uwzględnieniem rozwiązań finansowych dla organizacji sportowych i podmiotów sportowych 

działających w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. EFS poprawia poziom płynności, wspiera 

restrukturyzację i rozwój finansów wybranych klubów i lig sportowych. 

 

DSBJ Group Sp. z o.o.  

Od 2009 roku Pan Prezes Bednarek, współwłaściciel, zarządza firmą DSBJ Group Sp. z o.o. z siedziba  

w Warszawie świadczącą usługi doradztwa strategicznego ze szczególnym uwzględnieniem fuzji i przejęć, 

sprzedaży handlowej, finansowania pe/vc, wprowadzania firm na Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie i Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Całkowita wartość transakcji 

przeprowadzonych przez Spółkę przekracza 250 mln USD. Firma obsługuje ponad 600 klientów. 

Grupa DSBJ jest niezależnym członkiem Geneva Capital Group, największego na świecie stowarzyszenia firm 

prawniczych, audytorów i doradców przy łącznych przychodach przekraczających 4,8 mld USD. 

 

DSBJ AFRICA LTD.  

Od 2016 roku Pan Bednarek pełniący funkcję Członka Zarządu, współwłaściciel, zarządza wspólnie  

z Afrykańskim Partnerem, Panem Cyrusem Rod firmą DSBJ AFRICA LTD. z siedzibą w Warszawie, Oddział  

w Kampali, Uganda, świadczącą usługi doradztwa strategicznego ze szczególnym uwzględnieniem 

międzynarodowych transakcji handlowych, finansowania pe/vc, wprowadzania firm na Giełdy Papierów 

Wartościowych.  

 

W latach 2006 – 2009 działał jako Prezes zarządu oraz wspólnik w spółce Morison Finansista Corporate 

Finance Sp. z o.o. w Poznaniu. Był odpowiedzialny za bieżące zarządzanie spółką i rozwój jej działalności. 

 

W latach 2003 – 2007 obejmował stanowisko Wiceprezesa zarządu Dom Finco Sp. z o.o. w Poznaniu, będąc 

również jej udziałowcem. Zajmował się bieżącym zarządzaniem Spółki, konstruowaniem i sprzedażą 

produktów finansowych, relacjami z klientami. Zbudował relacje Spółki m.in. z ING Lease (Polska), 

Rhienhyp-BRE, Śląski Hipoteczny ING, Multibank BRE Bank, BRE Leasing, Ober Haus, Lambert Smith 

Hampton. Przeprowadził sprzedaż udziałów inwestorowi branżowemu. 
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Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:  

Nie dotyczy.  

 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego:  

Nie dotyczy.  

 

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:  

Nie dotyczy.  

 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  

Nie dotyczy 

 
 
 
 
 
Katarzyna Budzik  
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Ekspert ds. Administrowania i Zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka Głównej Szkoły Handlowej  

w Warszawie. Ukończyła studia Doktoranckie w Katedrze Zarządzania Strategicznego. Zarządzaniem  

i administrowaniem zasobami ludzkimi zajmuje się od 18 lat zdobywając swoją wiedzę w dużych polskich 

spółkach giełdowych oraz korporacjach międzynarodowych. Obecnie Prezes Zarządu Spółki HR-Service Sp. 

z o.o. Odpowiadała za obsługę w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w zakresie doradztwa 

w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Jest autorką publikacji książkowych wydanych przez 

Wydawnictwo DIFIN oraz wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku i oficyny wydawniczej Szkoły Głównej 

Handlowej z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz strategii kształtowania polityki 

kadrowej w przedsiębiorstwie.  

 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta:  

Nie dotyczy. 

 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 

czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:  

Nie dotyczy.  
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Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:  

Nie dotyczy.  

 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego:  

Nie dotyczy.  

 

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:  

Nie dotyczy.  

 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  

Nie dotyczy 

 
 
 
 
 
Katarzyna Jahan  

 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Zarządzaniem i administrowaniem obiektami zajmuje się od 10 lat zdobywając swoją wiedzę w dużych 

polskich spółkach. Odpowiadała za zarządzanie obiektami, czyszczenie, utrzymanie techniczne, catering, 

bezpieczeństwo, przed domem, zarządzanie energią. Obecnie właściciel firmy zajmującej się wynajmem i 

zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 

 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta:  

Nie dotyczy. 

 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 

czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:  

Janki Offices Sp. z o.o- współwłaściciel 

Ecodom Sp. z o.o- współwłaściciel 

 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 
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najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:  

Nie dotyczy.  

 

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego:  

Nie dotyczy.  

 

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:  

Nie dotyczy.  

 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  

Nie dotyczy 

 
 
 
 
 
 
Zbigniew Kwiatkowski 
 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Absolwent WSEI w Warszawie, kierunku ekonomia w zakresie zastosowań informatyki w biznesie, 

Absolwent Podyplomowych studiów w zakresie wyceny nieruchomości – SGGW Warszawa. 

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 

znaczenie dla emitenta:  

Nie dotyczy. 

 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 

dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 

czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:  

2006-2017 Grupa SILIKATY Sp. z o. o. - Dyrektor Zakładu, Kierownik Produkcji 

 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za 

przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:  

Nie dotyczy.  
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Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 

organu zarządzającego lub nadzorczego:  

Nie dotyczy.  

 

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:  

Nie dotyczy.  

 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  

Nie dotyczy 

  

5.25. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH 

CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

 

Tabela 3. Akcjonariusze Emitenta 

 

Akcjonariusze 
Razem  

liczba akcji 
Udział % Razem Głosy 

Udział %  
w głosach 

Wojciech Babiński 67 191 56,94% 67 191 56,94%% 

Beata Babińska 30 000 25,42% 30 000 25,42% 

Pozostali 20 809 17,63% 20 809 17,63% 

Razem 118000 100,000% 118 000 100% 
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6. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 
 

6.1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE AQUATECH S.A. ZA 2016 ROK 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AQUATECH S.A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie finansowe 
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku 



 

 85 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 
 

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku 
 
 
Dla akcjonariuszy AQUATECH S.A.  
 
 
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd 
jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy i 
rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego 
za ten okres. 
 
Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej 
kolejności: 
 

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

- Bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 

6 128 618,18 złotych.  

- Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku (wariant 

porównawczy) wykazujący stratę netto w kwocie 573 027,93 złotych. 

- Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku 

wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 347 803,07 złotych.  

- Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 

441 043,79 złotych.  

- Dodatkowe informacje i objaśnienia.  

 
Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego. 
 

 Prezes Zarządu 
 
 
Beata Babińska 

  

  

 Osoba odpowiedzialna 

 za prowadzenie ksiąg rachunkowych 

  
Katarzyna Kwiatkowska 

 

 
 
Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 roku  
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1. Informacje o Spółce 
 

a. AQUATECH S.A. powstała w wyniku uchwalenia Statutu Spółki sporządzonego w dniu 24 
lutego 2016 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 2173/2016 w Kancelarii 
Notarialnej Tomasza Poredy w Łomży, przy Al. Legionów 7A. Zgodnie ze Statutem Spółka 
została zawiązana na czas nieokreślony.  

 
b. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Złotej 7/18. 

 
c. W dniu 19 kwietnia 2016 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 613366. 

 
d. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim: 

• Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 
 

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego 
 

a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku  
i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą  
w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza ani nie jest zmuszona zaniechać 
działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją 
okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 

 
b. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.  

 

c. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty. 
 

d. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2016 oraz porównywalne dane 
finansowe za rok obrotowy 2015. 
 

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości 
 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą  

o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą. 

 
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie 
ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. 
 
a. Wartości niematerialne i prawne 
 
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości 
niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne 
amortyzuje się metodą liniową. 
 
Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 złotych amortyzowane są jednorazowo 
w momencie oddania do użytkowania. 
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W ramach wartości niematerialnych i prawnych Spółka prezentuje poniesione nakłady na prace rozwojowe, 
które na dzień bilansowy nie zostały ukończone. 

 
b. Środki trwałe 
 
W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie 
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 2016, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby 
jednostki. 
 
Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki 
trwałe, inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości 
przeszacowanej pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich 
ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Natomiast koszty napraw, przeglądów, 
opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały 
poniesione. 
 
Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki 
amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają 
faktyczne zużycie środków trwałych. 
 
W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji:  
 

Rodzaj środków trwałych Metoda amortyzacji 
Stawka 

amortyzacyjna 

Budynki i budowle metoda liniowa 4,5% 

Maszyny i urządzenia metoda liniowa 14% 

Środki transportu metoda liniowa 20% 

Inwestycje w obcych środkach trwałych 
(nieruchomości) 

metoda liniowa 10% 

Środki trwałe o wartości poniżej 3.500 PLN jednorazowo w momencie oddania do 
użytkowania 

100 % 

 
 
Środki trwałe są ujmowane w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego 
miesiąca po miesiącu, w którym zostały ujęte w ewidencji. 
 
W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych, stosowne 
odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące 
spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne. 
 
Posiadany rzeczowy majątek trwały podlegał ostatniej aktualizacji wyceny przeprowadzonej na dzień 

01.12.2016 r.  
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c. Środki trwałe w budowie 
 
W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub 
ulepszenia już istniejącego środka trwałego.  
 
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych przez 
jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do 
używania. Wartość środków trwałych w budowie powiększają różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań, 
służących finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego, za okres realizacji inwestycji. Różnice kursowe 
oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w budowie do użytkowania obciążają koszty 
operacji finansowych. 
 
Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia 
okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.  
 
Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy  
i oddania do używania. 
 
d. Inwestycje krótkoterminowe 
 
Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
nabycia lub powstania według ceny nabycia. Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji 
krótkoterminowych są wycenione według ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich 
jest niższa.  
 
Różnica między wyższą ceną nabycia a niższą ceną rynkową obciąża koszty finansowe. Skutki wzrostu cen 
odnosi się na przychody finansowe jedynie w przypadku, gdy uprzednio obniżki cen odpisywano w koszty 
do wysokości poprzednio odpisanych w koszty różnic.  
 
e. Zapasy 
 
Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według ceny 
zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody 
pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu lub wytworzenia 
nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i 
użytkową obejmuje się odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza 
się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.  
 
f. Należności i zobowiązania 
 
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według 
wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania 
ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub 
ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten 
dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na 
przychody lub koszty operacji finansowych. 
 
Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego 

kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.  
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Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 
dokonanie odpisu aktualizującego. 
 
g. Środki pieniężne  

 
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 
Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się według kursów kupna walut, stosowanych na 
ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży 
banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej 
wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.  

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone 
odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 
 
h. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 
 
Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się w aktywach jako należne wpłaty na poczet 
kapitału (funduszu) podstawowego. 
 
i. Kapitały 
 
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze 
sądowym.  
 
Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego 
zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, 
a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.  
 
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału 
zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.  

 
j. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania 
 
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje 
czynnych rozliczeń międzyokresowych.  
 
Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie 
jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich 
wiarygodny szacunek jest możliwy.  
 
Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący 
okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z 
obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można 
oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się 
przede wszystkim rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze.  
 
k. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i 
pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka 
tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
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Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej 
w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, 
które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty 
podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności. 
 
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic 
przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w 
przyszłości.  
 
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu 
stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.   
 
l. Wynik finansowy 
 
Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na 
działalności finansowej oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy 
rachunku zysków i strat. 
 
Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od 
odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie 
towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do przychodów ze sprzedaży 
produktów zalicza się przede wszystkim przychody ze sprzedaży oczyszczalni.  
 
Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, 
pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów 
odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.   
 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie 
zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.  
 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z normalną 
działalnością, wpływające na wynik finansowy. 
 
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to 
poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków 
trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki 
od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik 
operacji finansowych. 
 

 



 

 91 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

BILANS na 31 grudnia 2016 w zł 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 w zł 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 w zł 

 

 
 
 
 
 
 



 

 97 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 
 



 

 98 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) 
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 w zł 
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1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych) 

 

 
 
 
2. Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych) 
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3. Zakres zmian inwestycji długoterminowych 
 
Nie dotyczy 
 
4. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów 

finansowych 
 
Nie dotyczy 
 
5. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy 

 

 
 
Spółka prezentuje wartość poniesionych nakładów na prace rozwojowe, które nie zostały zakończone  
w pozycji innych wartości niematerialnych i prawnych. 
 
6. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 
 
Nie dotyczy 
 
7. Struktura własnościowa środków trwałych 

 

 
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów 

 

 
 
8. Zakres zmian długoterminowych aktywów finansowych od jednostek pozostałych, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

 
Nie dotyczy 
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9. Zakres zmian długoterminowych aktywów finansowych od jednostek powiązanych 

 
Nie dotyczy 
 
10. Zakres zmian długoterminowych aktywów finansowych od pozostałych jednostek 
 
Nie dotyczy 
 
11. Zakres zmian inwestycji krótkoterminowych 
 
Nie dotyczy 
 
12. Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych od jednostek powiązanych 
 
Nie dotyczy 
 
13. Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych od pozostałych jednostek 
 
Nie dotyczy 
 
14. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, 

zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie 
przyznają 

 
Nie dotyczy 
 
15. Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług 

 
 

 
 
16. Odpisy aktualizujące należności długoterminowe 
 
Nie dotyczy 
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17. Struktura należności krótkoterminowych 
 

 
 
18. Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe 
 
Nie dotyczy 

 
19. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej 
 

 
 
20. Dane o strukturze kapitału podstawowego  
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21. Uprzywilejowanie akcji 
 

 
 
 
22. Kapitał (fundusz) zapasowy 
 

 
 
 
23. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 
 
Nie dotyczy 
 
24. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 
 
Nie dotyczy 
 
25. Propozycje, co do sposobu podziału zysku / pokrycia straty 
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26. Zakres zmian stanu rezerw 
 

 
 

 
27. Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych 
 

 
 
28. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki 
 

 
 
 

29. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) 
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30. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywa) 

 

 
 
 
31. Rozliczenia międzyokresowe (pasywa) 
 
Nie dotyczy 
 
32. Składniki aktywów lub pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu, ich powiązanie 

między tymi pozycjami  
 

 
 
33. Zobowiązania warunkowe 
 
Nie dotyczy 
 
34. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wyceniane według wartości godziwej 
 
Nie dotyczy 

 
35. Zobowiązania finansowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
 
Nie dotyczy 
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36. Zakres zmian stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
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37. Zakres zmian stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
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38. Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) 

 

 
 

39. Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów 

 

 
 
 

40. Inne zobowiązania finansowe 
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41. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 

 

 
 
42. Struktura pozostałych przychodów operacyjnych 
 

 
 

43. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych  
 

Nie dotyczy 
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44. Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
 

 
 

 

45. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 

 

 
 

 
46. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych 
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47. Struktura przychodów finansowych 

 

 
 
48. Struktura kosztów finansowych 

 

 
 
 
49. Odpisy aktualizujące wartość zapasów 

 

 
 
 
50. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do 

zaniechania w roku następnym 
 
Nie dotyczy 
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51. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od 

wyniku finansowego brutto 
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52. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby  

 

 
 
 
53. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia 

produktów w roku obrotowym 
 
Nie dotyczy 

 
54. Poniesione w ostatnim roku obrotowym i planowane na następny 2016 nakłady na niefinansowe 

aktywa trwałe oraz na ochronę środowiska 

 

 
 

 
55. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeń nadzwyczajnych 
 
Nie dotyczy 
 
56. Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji z bilansu lub rachunku zysków i strat, wyrażonych w 

walutach obcych 

 

 
 
 
57. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych 
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58. Informacje o zawartych przez Jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie  
 
Nie dotyczy. 
 
59. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi 
 
Nie dotyczy 
 
60. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę z jednostkami powiązanymi na warunkach innych niż 

rynkowe 
 

Nie dotyczy 
 
61. Przeciętne zatrudnienie 

 

 
 
 
62. Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących, wypłacone 

lub należne 

 

  
 
 
63. Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających 
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Transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów nadzorujących 

 
 
64. Wynagrodzenie biegłego rewidenta 

 

 
 
 
65. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych 

w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 

 

 
 
66. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych 

w sprawozdaniu finansowym 
 
Nie dotyczy 
 
67. Zmiany zasad polityki rachunkowości w roku obrotowym 
 
Nie dotyczy 
 
68. Porównywalność danych 
 
Porównywalność danych została zapewniona w sprawozdaniu finansowym. 
 
69. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 
 
Nie dotyczy 
 
70. Wykaz spółek, w których jednostka posiada, co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie 

głosów w organie stanowiącym Spółki 
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Nie dotyczy 
 
71. Informacje dodatkowe, jeśli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 
Nie dotyczy 
 
72. Informacje o jednostce będącej wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność 

majątkową 
 
Nie dotyczy 
 
73. Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
 
Nie dotyczy 
 
74. Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres w ciągu, którego nastąpiło połączenie – połączenie 

rozliczone metodą nabycia 
 
Nie dotyczy 
 
75. Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres w ciągu, którego nastąpiło połączenie – połączenie 

rozliczone metodą łączenia udziałów 
 
Nie dotyczy 
 
76. Opis niepewności możliwości kontynuowania dalszej działalności, o ile występuje 
 
Nie dotyczy 
 
77. Inne informacje, które istotnie mogą wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku 

finansowego jednostki 
 
Nie dotyczy 
 
78. Instrumenty finansowe 
 
Nie dotyczy 
 
79. Transakcje zabezpieczające 

 
Nie dotyczy 
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6.2. OPINIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK PRZEZ BIEGŁEGO 

REWIDENTA 
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6.3. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU 

 

 



 

 131 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 



 

 132 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 



 

 133 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 



 

 134 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 



 

 135 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 



 

 136 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 



 

 137 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 



 

 138 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 



 

 139 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 



 

 140 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 



 

 141 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 



 

 142 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 
 



 

 143 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 



 

 144 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 
 
 



 

 145 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

6.4. ZAŁĄCZNIK UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
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7. ZAŁĄCZNIKI 
 

7.1. ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
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7.2. STATUT EMITENTA 
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