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Wstęp 

 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 

I. Dane Emitenta 

Firma: Eskimos Spółka Akcyjna 

Siedziba: Konstancin Jeziorna 

Adres: ul. Podgórska 4, 05-520 Konstancin-Jeziorna 

Telefon: +48 (22) 754 3602 

Faks: +48 (22) 754 3601 

Adres poczty elektronicznej: biuro@eskimossa.pl  

Strona internetowa: www.eskimossa.pl 

Źródło: Emitent 

II. Dane Autoryzowanego Doradcy 

Firma: Capital One Advisers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Warszawa 

Adres: Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa 

Telefon: +48 (22) 319 5688 

Faks: +48 (22) 319 5680 

Adres poczty elektronicznej: info@capitalone.pl  

Strona internetowa: www.capitalone.pl  

Źródło: Autoryzowany Doradca 

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

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza 
się: 

 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięddziesiąt 
groszy) każda akcja, 

 647 197 (sześdset czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięddziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela 
serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięddziesiąt groszy) każda akcja, 

 647 197 (sześdset czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięddziesiąt siedem) praw do akcji zwykłych na 
okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 (pięddziesiąt groszy) każda akcja. 

mailto:biuro@eskimossa.pl
http://www.eskimossa.pl/
mailto:info@capitalone.pl
http://www.capitalone.pl/
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1. ROZDZIAŁ: CZYNNIKI RYZYKA 

 

Przed podjęciem decyzji o nabyciu Akcji inwestorzy powinni mied na uwadze przedstawione poniżej czynniki 
ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Dokumentu Informacyjnego. Opisane poniżej 
czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyd Emitenta i prowadzonej przez Emitenta działalności. W 
przyszłości mogą pojawid się zarówno czynniki ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, np. o charakterze 
losowym, jak również czynniki ryzyka, które nie są istotne w chwili obecnej, ale mogą okazad się istotne w 
przyszłości. Należy podkreślid, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może 
mied istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalnośd, sytuację finansową, a także wyniki z 
prowadzonej działalności oraz kształtowanie się rynkowego kursu Akcji Emitenta. Poza ryzykami opisanymi poniżej 
inwestowanie w Akcje wiąże się również z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego. 
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieostwem ich 
zaistnienia ani oceną ich ważności. Inwestycja w akcje Spółki jest odpowiednia dla inwestorów rozumiejących 
ryzyka związane z inwestycją i będących w stanie ponieśd stratę części lub całości zainwestowanych środków. 

1.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

1.1.1. Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców 

Dostawy owoców i warzyw do Eskimos S.A. odbywają się w ramach długoterminowej współpracy pomiędzy 
Emitentem a dostawcami, których częścią są także programy ochrony owoców i warzyw przygotowane w celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości produkcji.  

Kolejnym efektem, który chce osiągnąd Spółka, jest optymalizacja kosztów związanych z transportem surowca 
poprzez budowę relacji z dostawcami zlokalizowanymi w niewielkiej odległości od zakładu w Sokółce. W związku z 
powyższym występuje pewne ryzyko związane z posiadaniem ograniczonej bazy dostawców, np. ryzyko zerwania 
współpracy ze spółką lub też ryzyko niedostarczania produktów odpowiedniej jakości. 

1.1.2. Ryzyko związane z możliwą utratą kluczowych pracowników Spółki 

Działalnośd Spółki w dużej mierze opiera się na pracy ludzkiej. Emitent zatrudnia zarówno wysokokwalifikowaną 
kadrę zarządzającą i pracowników fizycznych, jak i pracowników o niskich kwalifikacjach – w szczególności 
sezonowych w okresie letnim i jesiennym. Osoby o wysokich kwalifikacjach mają szczególne znaczenie dla Emitenta 
i ich utrata mogłaby w krótkim okresie odbid się negatywnie na wynikach Spółki. 

Osoby zarządzające Emitentem są jednocześnie jej akcjonariuszami, co istotnie ogranicza ryzyko utraty tych osób. 
W celu ograniczenia ryzyka w kontekście pracowników niebędących akcjonariuszami spółki, stosuje się szeroko 
rozumiany motywacyjny system wynagrodzeo uzależniający wysokośd wypłacanego wynagrodzenia od 
osiągniętych wyników finansowych.  

1.1.3. Ryzyko związane z roszczeniami konsumentów 

W sytuacji, w której produkty Spółki doprowadziłyby do wyrządzenia szkody konsumentom będącym ostatecznymi 
ich odbiorcami, zgodnie z przepisami prawa Emitent ponosi z tego tytułu odpowiedzialnośd i musi liczyd się ze 
zgłoszeniem roszczeo odszkodowawczych. Spółka minimalizuje to ryzyko poprzez stosowanie wysokich standardów 
jakości oraz poddawanie każdej partii produktów badaniom laboratoryjnym, a także posiada polisy 
ubezpieczeniowe ograniczające ewentualną odpowiedzialnośd cywilną. 
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1.1.4. Ryzyko związane z krótkoterminowymi umowami z odbiorcami 

Charakterystyka branży, w której działa Emitent powoduje, że znaczna częśd umów z odbiorcami produktów oparta 
jest o zlecenia formalnie krótkoterminowe (trwające kilka lub kilkanaście miesięcy), co utrudnia precyzyjne 
prognozowanie przyszłych przepływów pieniężnych w dłuższej perspektywie. 

Celem Emitenta jest pogłębienie współpracy z obecnymi kontrahentami, jak również zawieranie umów z nowymi 
kontrahentami na dłuższe okresy. Ponadto, współpraca Emitenta z kluczowymi kontrahentami ma wieloletnią 
historię opartą o wspólne doświadczenia i wypracowane kontakty osobiste, co w znacznym stopniu minimalizuje 
przedmiotowe ryzyko. 

1.1.5. Ryzyko związane z systemem kontroli wewnętrznej HACCP 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia wraz z nowelizacją z 24 lipca 2002 r. 
wprowadza obowiązek stosowania systemu kontroli wewnętrznej HACCP w średnich i dużych przedsiębiorstwach. 
Eskimos S.A. jest przedsiębiorstwem średniej wielkości, a tym samym jest zobowiązany do stosowania systemu 
HACCP – wg stanu na dzieo sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent posiadał wdrożony 
system HACCP.  

Zgodnie z art. System HACCP wymaga zatwierdzenia, w drodze decyzji, przez organy urzędowej kontroli żywności.  

Stosowanie procedur HACCP jest okresowo weryfikowane przez uprawnione organy kontrolne. Odmowa 
przedłużenia certyfikacji może prowadzid do uniemożliwienia prowadzenia działalności na rynkach Unii 
Europejskiej a także może skutkowad wszczęciem kontroli przez Paostwową Inspekcję Sanitarną (Sanepid).  

Emitent ściśle stosuje się do wymogów sanitarnych, co istotnie ogranicza prawdopodobieostwo wystąpienia tego 
ryzyka.  

1.1.6. Ryzyko związane ze składem osobowym Rady Nadzorczej 

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą w szczególności: Pani Mirosława Sulima, Pani Bożena Kaniewska i Pani 
Ewa Wójcik, tj. osoby blisko powiązane z członkami Zarządu Spółki, a to Panem Stanisławem Sulima, Markiem 
Kaniewski i Rafałem Wójcikiem, co rodzi ryzyko wystąpienia konfliktu interesów po stronie członków Rady 
Nadzorczej, który może utrudniad efektywne wykonywanie funkcji nadzorczych. 

Spółka wskazuje, iż Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu osób z których dwie osoby, w tym Przewodniczący 
Rady Nadzorczej, nie są bezpośrednio powiązane z członkami Zarządu Spółki, co minimalizuje ryzyko braku 
efektywnego nadzoru nad działalnością Spółki. Ponadto, Pani Mirosława Sulima, Pani Bożena Kaniewska i Pani Ewa 
Wójcik charakteryzują się znajomością działalności Emitenta i doświadczeniem w wykonywaniu funkcji nadzorczych 
u Emitenta, ponieważ zasiadają w Radzie Nadzorczej Emitenta już w drugiej kolejnej kadencji. 

1.1.7. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta 

Po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców KRS emisji Akcji serii C dotychczasowi akcjonariusze (tj. posiadacze 
Akcji serii A, B) będą posiadali łącznie 96,88 % akcji, uprawniających ich łącznie do 98,24% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W przypadku działania dotychczasowych akcjonariuszy w porozumieniu, będą 
oni mieli znaczący wpływ na działalnośd Emitenta, w tym z możliwością przegłosowania uchwały w sprawie istotnej 
zmiany przedmiotu jego działalności. Ponadto, uwzględniając okolicznośd, iż częśd z dotychczasowych wspólników 
większościowego akcjonariusza wchodzi jednocześnie w skład Zarządu Emitenta, mają oni faktyczną możliwośd 
decydowania o uchwałach podejmowanych przez Walne Zgromadzenie we wszystkich istotnych dla Emitenta 
sprawach. Inwestorzy powinni zatem brad pod uwagę ryzyko ograniczonego wpływu na wynik i treśd uchwał 
podejmowanych przez Walne Zgromadzenie, a tym samym na działalnośd Emitenta. 

1.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalnośd 

1.2.1. Ryzyko związane z jakością surowców 

http://www.gis.mz.gov.pl/prawo/akty_pr/01_63_634.htm
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Zastosowanie w procesie produkcyjnym surowców nieodpowiedniej jakości może prowadzid do pogorszenia relacji 
z najbardziej wymagającymi odbiorcami, ewentualnych reklamacji i spadku popytu na wyroby Spółki. 

Emitent stosuje politykę mającą na celu zapewnienie bardzo wysokiej jakości dostarczanych surowców. Polityka ta 
opiera się przede wszystkim na ścisłej długoterminowej współpracy z producentami owoców i warzyw. Eskimos 
S.A. dostarcza producentom środki ochrony roślin, a także w przypadku niektórych warzyw zajmuje się rozsadą 
sadzonek. Wykorzystanie w produkcji wadliwego surowca mogłoby wiązad się z koniecznością wycofania wadliwej 
partii produktu oraz przeprowadzenia działao sanitarnych w zakładzie produkcyjnym. 

Tak prowadzona polityka zaopatrzenia ma na celu eliminowanie ryzyka dostarczenia odbiorcom produktów 
nieodpowiedniej jakości, co mogłoby prowadzid do pogorszenia wizerunku Spółki jako producenta.  

1.2.2. Ryzyko związane z wahaniami cen produktów na rynku europejskim  

Większośd produkcji Eskimos S.A. jest sprzedawana na rynkach eksportowych. Poziom tych cen nie jest 
bezpośrednio związany z kosztami produkcji tych wyrobów w Polsce, także pośrednio w wyniku wahao kursu 
walutowego. Zakłady produkcyjne kupujące wyroby Emitenta posiadają zdywersyfikowane źródła zaopatrzenia 
zlokalizowane w różnych krajach, przy czym poziom kosztów poniesionych do wyprodukowania danego wyrobu 
może byd odmienny w różnych krajach.  

Przedmiotowe ryzyko nie może zostad w pełni wyeliminowane – jego ograniczenie może byd możliwe dzięki 
pewnym korektom w relacji sprzedaży eksportowej i krajowej. W średnim okresie wahania te powinny jednak byd 
samoistnie neutralizowane. 

1.2.3. Ryzyko technologiczne 

Zakład produkcyjny w Sokółce podlega ryzyku technologicznemu związanemu przede wszystkim z wysoką 
wartością przechowywanych zapasów półproduktów i produktów gotowych. Zapasy te muszą byd przechowywane 
w niskiej temperaturze. Awaria wynikająca z przerwania dostaw energii elektrycznej mogłaby doprowadzid do 
rozmrożenia zapasów i poniesienia przez firmy wysokich strat, 

Ryzyko to jest ograniczane na dwa sposoby – zapewnienie dwóch niezależnych źródeł zasilania w energię 
elektryczną oraz ubezpieczenie zapasów od ich rozmrożenia. 

1.2.4. Ryzyko związane z konkurencją 

Eskimos S.A. posiada konkurencję zarówno wśród producentów krajowych jak i producentów posiadających 
zakłady na innych rynkach europejskich. W sytuacjach wyjątkowych europejscy klienci Emitenta mogą zaopatrywad 
się także poza Europą, np. w Azji czy Ameryce Południowej. 

Istotne zwiększenie mocy produkcyjnych lub budowa nowych zakładów produkcyjnych przez firmy konkurencyjne 
mogłyby negatywnie wpłynąd na przychody i rentownośd Eskimos S.A., aczkolwiek spółka ta nie posiada na tyle 
dużego udziału w rynku (także w skali polskiej), aby to ryzyko mogło zagrozid jej istnieniu. 

1.2.5. Ryzyko związane z siłami natury 

Klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, nieurodzaj i inne zdarzenia mogą skutkowad ograniczeniem produkcji w 
rejonach, w których zlokalizowany jest zakład produkcyjny Eskimos S.A. lub szerzej w całym kraju. Zdarzenia te 
mogą prowadzid do mniejszej podaży surowca do produkcji i mogą powodowad, ze produkcja prowadzona w 
Polsce w danym roku będzie mniej rentowna niż w innych krajach.  

Ryzyko to znacznie ogranicza znacząca baza surowcowa Polski, będącej wiodącym europejskim i światowym 
producentem produktów pierwotnego przetwórstwa owoców i warzyw. 

1.2.6. Ryzyko związane ze zmianami zachowao konsumentów, trendów rynkowych i popytem na 
produkty Spółki 

Eskimos S.A. jest producentem mrożonych owoców i warzyw , których ostatecznym odbiorcą są konsumenci. 
Zachowania konsumenckie podlegają wahaniom związanym ze zmieniającą się modą i opiniami np. w zakresie 
zdrowego odżywiania. Warzywa i owoce mrożone są także substytutem dla warzyw i owoców świeżych. 
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Prowadzony przez konsumentów styl życia może wpływad bezpośrednio na kreowany przez nich popyt na 
produkty Eskimos S.A.  

1.2.7. Ryzyko związane z wahaniami kursów walutowych 

Eskimos S.A. około 80% przychodów ze sprzedaży uzyskuje z działalności eksportowej. Główną walutą, w której 
rozliczane są kontrakty eksportowe jest euro, jednak jedynie niewielka częśd kosztów jest ponoszona w tej walucie 
lub jest wprost zależna od kursu euro. Działalnośd eksportowa Spółki prowadzi do powstania ekspozycji na ryzyko 
kursowe, co skutkuje występowaniem różnic kursowych na zawieranych kontraktach. Dodatkowo trwałe zmiany 
poziomu kursu euro skutkują występowaniem ryzyka walutowego związanego z konkurencyjnością produktów 
Eskimos S.A. na rynkach europejskich.  

Spółka stara się niwelowad wahania swoich przychodów w przeliczeniu na PLN poprzez stosowanie instrumentów 
pochodnych w szczególności walutowych kontraktów terminowych. Spółka nie korzysta ze struktur opcyjnych, 
podjęła działania zmierzające do wdrożenia polityki zarządzania ryzykiem finansowym. Transakcje zabezpieczają 
częśd sprzedaży eksportowej i pozwalają na zagwarantowanie poziomu cen, przy którym Spółka osiąga 
satysfakcjonującą ją rentownośd.  

Zdarzeniem ograniczającym występowanie ryzyka walutowego będzie przystąpienie Polski do mechanizmu ERM2. 
Po wejściu do Strefy Euro ryzyko to zostanie jeszcze bardziej istotnie zmniejszone, a ryzyko kursowe powinno 
zostad wyeliminowane w całości (rozliczenia z krajami nienależącymi do Strefy Euro prowadzone są także w 
oparciu o kurs euro). 

1.2.8. Ryzyko związane z wpływem globalnego kryzysu gospodarczego na sytuację finansową Spółek 

Spowolnienie gospodarcze w Europie może przełożyd się na pogorszenie sytuacji finansowej odbiorców Spółki: 
szeregu europejskich firm z branży przetwórstwa spożywczego. Należy jednak zwrócid uwagę, że przetwórstwo 
spożywcze jest jednym z przemysłów niecyklicznych

1
, tj. wyniki spółek prowadzących taką produkcję w mniejszym 

stopniu podążają za cyklami gospodarczymi niż średnio spółki z innych sektorów. Fakt ten istotnie redukuje ryzyko 
negatywnego wpływu kryzysu na wyniki Spółek. 

1.2.9.  Ryzyko związane ze zmianami w otoczeniu prawnym 

Przepisy prawa w Polsce ulegają dośd częstym zmianom. Zmianom ulegają także interpretacje prawa oraz praktyka 
jego stosowania. Przepisy mogą ulegad zmianom na korzyśd przedsiębiorców, lecz mogą także powodowad 
negatywne skutki. Zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje, zwłaszcza w odniesieniu do prawa 
podatkowego a także prawa działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeo społecznych czy prawa z zakresu 
papierów wartościowych mogą wywoład negatywne konsekwencje dla Spółki. Szczególnie częste i niebezpieczne są 
zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest jednolitości w praktyce organów skarbowych i 
orzecznictwie sądowym w sferze opodatkowania. Przyjęcie przez organy podatkowe interpretacji prawa 
podatkowego innej niż przyjęta przez Spółkę może implikowad pogorszenie jej sytuacji finansowej, a w efekcie 
ujemnie wpłynąd na osiągane wyniki i perspektywy jej rozwoju. 

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, podatku od 
nieruchomości czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego traktowanie 
podatników przez organy podatkowe cechuje pewna niekonsekwencja i nieprzewidywalnośd. Obowiązujące 
regulacje zawierają również pewne sprzeczne przepisy i niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do 
interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między organami paostwowymi, jak i między organami 
paostwowymi i spółkami. Rozliczenia podatkowe mogą byd przedmiotem kontroli władz, które w razie wykrycia 
nieprawidłowości uprawnione są do obliczania zaległości podatkowych wraz z odsetkami. Deklaracje podatkowe 
spółek mogą zostad poddane kontroli władz skarbowych przez okres pięciu lat, a niektóre transakcje 
przeprowadzane w tym okresie, w tym transakcje z podmiotami powiązanymi, mogą zostad zakwestionowane do 

                                                                 

 

1 Konsumenci w sytuacji kryzysu w pierwszej kolejności ograniczają popyt na takie dobra jak samochody czy sprzęt elektroniczny, a dopiero w 
dalszej kolejności wydatki na żywnośd. Niektóre wydatki nie są prawie w ogóle ograniczane (np. uwzględniane w czynszu – woda, elektrycznośd 
itp.) 
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celów podatkowych przez właściwe władze skarbowe. W efekcie kwoty wykazane w sprawozdaniach finansowych 
mogą ulec zmianie w późniejszym terminie, po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez władze skarbowe. 

Szczególnie istotnymi gałęziami prawa, których zmiana wywoływad będzie silny wpływ na działalnośd gospodarczą 
prowadzoną przez Emitenta są: 

a) prawo publiczne gospodarcze, w szczególności z zakresu ochrony jakości żywności, 
b) prawo handlowe, 
c) prawo podatkowe, 
d) prawo pracy, 
e) prawo ubezpieczeo społecznych, 
f) prawo papierów wartościowych. 

Istnieje znaczne ryzyko zmiany przepisów w każdej z tych dziedzin prawa. 

1.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym  

Prawa do akcji serii C oraz Akcje serii B i C Emitenta będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w 
ASO. W przypadku ich wprowadzenia do obrotu w ASO zaktualizują się opisane poniżej ryzyka. 

1.3.1. Ryzyko związane z zawieszeniem notowao lub wykluczeniem akcji wprowadzanych do obrotu 

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako Organizator Alternatywnego Systemu w 
sytuacjach ściśle określonych w Regulaminie ASO może zawiesid obrót instrumentami finansowymi na okres nie 
dłuższy niż 3 miesiące. 

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesid obrót instrumentami: 

 Na wniosek emitenta; 

 Jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo uczestników obrotu; 

 Jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie; 

 Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych; 

 W przypadku niewykonywania przez emitenta obowiązków określonych w rozdziale V Regulaminu ASO. 

Na podstawie § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu 
może zawiesid obrót instrumentami finansowymi Emitenta w przypadku: 

 rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 1 roku od dnia 
pierwszego notowania, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia,  

 wyrażenia przez Organizator Alternatywnego Systemu sprzeciwu co do wykonywania obowiązków 
Autoryzowanego Doradcy na podstawie zmienionej lub nowej umowy zawartej z emitentem  

 zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie, 

 skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców, 

jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeostwo obrotu w alternatywnym systemie lub interes uczestników tego 
obrotu. 

Ponadto zgodnie z §20 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako Organizator Alternatywnego 
Systemu może zawiesid obrót instrumentami finansowymi Emitenta w przypadku: 

 rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku przed upływem 2 lat licząc od dnia pierwszego 
notowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku kierowanym zleceniami; lub 

 zawieszenia prawa do działania Animatora Rynku, lub wykluczenia go z tego działania; 

do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku albo Market Makerem. Przy czym w 
przypadku zawarcia umowy z Market Makerem wznowienie notowao może nastąpid wyłącznie na rynku 
kierowanym cenami. 
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Podobnie, zgodnie z §21 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, GPW jako Organizator 
Alternatywnego Systemu może zawiesid obrót instrumentami finansowymi Emitenta w przypadku: 

 rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Market Makerem na rynku kierowanym cenami; lub 

 zawieszenia prawa do działania Market Makera, lub wykluczenia go z tego działania; 

do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy z Market Makerem albo umowy z Animatorem Rynku. Przy czym 
w przypadku zawarcia umowy z Animatorem Rynku wznowienie notowao może nastąpid wyłącznie na rynku 
kierowanym zleceniami, w systemie notowao określonym przez Organizatora Alternatywnego Systemu. 

Zgodnie z §12 tego Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW może wykluczyd instrumenty finansowe z 
obrotu: 

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

b) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeostwo uczestników obrotu, 

c) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 

d) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Obligatoryjnie wykluczane są z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect instrumenty finansowe 
emitenta w następujących sytuacjach: gdy wynika to wprost z przepisów prawa, gdy zbywalnośd tych 
instrumentów stała się ograniczona, w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów lub 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. 

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

Ponadto zgodnie z §16 ust. 1 pkt 2 i 3 Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie wykonuje obowiązków określonych w 
rozdziale V Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może: 

 zawiesid obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie; 

 wykluczyd instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 

W przypadku, gdy decyzja o zawieszeniu instrumentów finansowych emitenta jest wydawana jako sankcja za 
niewykonywanie przez emitenta obowiązków określonych w Regulaminie ASO, okres zawieszenia obrotu może 
trwad dłużej niż 3 miesiące. 

W świetle pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych, co do treści Regulaminu ASO oraz załączników do niego 
oraz braku ugruntowanej praktyki, Emitent nie może zagwarantowad, iż powyżej opisane sytuacje nie będą miały 
miejsca w odniesieniu do jego instrumentów finansowych. 

1.3.2. Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF 

Niedopełnienie przez Emitenta obowiązku zgłoszenia w ciągu 14 dni faktu wprowadzenia do alternatywnego 
systemu obrotu instrumentów finansowych do ewidencji prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego może, 
zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 
j.t.), pociągad za sobą karę administracyjną to jest karę pieniężną do wysokości 100 000 PLN (sto tysięcy złotych) 
nakładaną przez KNF. 

Ponadto KNF może nałożyd na Emitenta inne kary administracyjne za niewykonanie obowiązków wynikających z 
powołanej powyżej ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U.05.183.1538 z późn. zm.). 

1.3.3. Ryzyko płynności akcji i praw do akcji 
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Papiery wartościowe Spółki nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym 
systemie obrotu. Nie ma więc pewności, że papiery wartościowe Spółki będą przedmiotem aktywnego obrotu po 
ich wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Cena akcji może byd niższa niż ich cena emisyjna 
na skutek szeregu czynników, w tym między innymi: postrzegania Spółki jako ryzykownej z tytułu krótkiego okresu 
działalności, okresowych zmian wyników operacyjnych Spółki, liczby oraz płynności notowanych akcji, poziomu 
inflacji, zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na 
innych światowych rynkach papierów wartościowych. Rynek ASO powstał pod koniec sierpnia 2007 roku, a akcje 
przeważającej większości spółek notowanych na nim charakteryzują się relatywnie niską płynnością. Z tego 
względu mogą występowad trudności w sprzedaży dużej liczby akcji w krótkim okresie czasu, co może powodowad 
dodatkowo obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu 

1.3.4. Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect 

Inwestor inwestujący w papiery wartościowe Spółki musi byd świadomy faktu, że inwestycja ta jest znacznie 
bardziej ryzykowna niż inwestycja w akcje spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Na rynku NewConnect dominuje szczególnie wysoka zmiennośd cen akcji w 
powiązaniu z relatywnie niską płynnością obrotu. Inwestowanie w akcje na rynku NewConnect musi byd rozważone 
w perspektywie średnio i długoterminowej inwestycji. W alternatywnym systemie obrotu występuje ryzyko zmian 
kursu akcji, które może, ale nie musi, odzwierciedlad jego aktualnej sytuacji ekonomicznej i rynkowej. 

1.3.5. Ryzyko związane z notowaniem praw do akcji 

PDA, czyli prawo do akcji to papier wartościowy, z którego zgodnie z art. 3 pkt 29 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki 
publicznej. Prawo to powstaje z chwilą dokonania przydziału tych akcji, a wygasa z chwilą zarejestrowania akcji w 
depozycie papierów wartościowych (jest to prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych, obejmujący rachunki papierów wartościowych i 
konta depozytowe prowadzone przez podmioty upoważnione do tego przepisami ustawy) albo z dniem 
uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału 
zakładowego do rejestru przedsiębiorców. W przypadku niedojścia do skutku emisji akcji posiadacz PDA otrzyma 
tylko zwrot środków w wysokości iloczynu ceny emisyjnej oraz ilości nabytych praw do akcji. Inwestorzy, którzy 
kupią PDA serii C po wyższej cenie niż cena emisyjna, tj. 0,87 PLN (osiemdziesiąt siedem groszy) narażeni będą na 
stratę w wysokości różnicy ceny zapłaconej na rynku wtórnym za PDA a kwotą, o której mowa powyżej. 

W przypadku wydania przez sąd rejestrowy postanowienia odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału 
zakładowego do rejestru przedsiębiorców Zarząd Emitenta będzie zobowiązany dokonad zwrotu dokonanych przez 
Inwestorów wpłat przed upływem miesiąca, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o odmowie 
rejestracji. 
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2. ROZDZIAŁ: OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W 

DOKUMENCIE INFORMACYJNYM ORAZ OŚWIADCZENIA O 

ODPOWIEDZIALNOŚCI 

2.1. Emitent 

Firma: Eskimos Spółka Akcyjna 

Siedziba: Konstancin Jeziorna 

Adres: ul. Podgórska 4, 05-520 Konstancin-Jeziorna 

Telefon: +48 (22) 754 3602 

Faks: +48 (22) 754 3601 

Adres poczty elektronicznej: biuro@eskimossa.pl  

Strona internetowa: www.eskimossa.pl 

NIP: 5321388306 

Regon: 012418701 

Sąd rejestrowy: 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Data rejestracji: 25 lipca 2007 roku 

Numer KRS: 0000285266 

W imieniu Emitenta: Stanisław Sulima – Prezes Zarządu 

 

Emitent ponosi odpowiedzialnośd za wszystkie informacje zamieszczone w treści Dokumentu Informacyjnego. 

 

Oświadczenie Emitenta 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz przy dołożeniu należytej staranności by zapewnid taki stan, 
informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz nie 
pominięto w jego treści niczego, co mogłoby wpływad na ich znaczenie. 

 

 Stanisław Sulima 

 

 

…………………………………………………………… 

 Prezes Zarządu 

mailto:biuro@eskimossa.pl
http://www.eskimossa.pl/
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2.2. Autoryzowany Doradca 

Firma: Capital One Advisers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Warszawa 

Adres: Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa 

Telefon: +48 (22) 319 5688 

Faks: +48 (22) 319 5680 

Adres poczty elektronicznej: info@capitalone.pl  

Strona internetowa: www.capitalone.pl  

NIP: 526-27-08-783 

Regon: 017344568 

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

Data rejestracji: 27 października 2003 roku 

Numer KRS: 0000177791 

W imieniu Autoryzowanego Doradcy: Członek Zarządu – Anna Domeredzka 

 

Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych udzielonych przez Emitenta, brał udział w sporządzaniu 
całego Dokumentu Informacyjnego (przy czym za przygotowanie części prawnych odpowiedzialny był Doradca 
Prawny). 

 

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 

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 późniejszymi zmianami), 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 nie 
pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływad na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych 
wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi 
instrumentami. 

 

 Anna Domeredzka 

 

 

…………………………………………………………… 

 Członek Zarządu 

 

mailto:info@capitalone.pl
http://www.capitalone.pl/
http://krs.cors.gov.pl/Podmiot.aspx?nrkrs=0000177791
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2.3. Doradca Prawny 

Firma: Kurek, Kościółek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. 

Siedziba: Kraków 

Adres: ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków 

Telefon: +48 (12) 421 7376 

Faks: +48 (12) 421 8969 

Adres poczty elektronicznej: kancelaria@kkw.pl 

Strona internetowa: www.kkw.pl 

NIP: 677-22-33-061 

Regon: 356855540 

Sąd rejestrowy: 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Data rejestracji: 30 lipca 2004 roku 

Numer KRS: 0000213887 

W imieniu Doradcy Prawnego: Partner – Maciej Kurek, radca prawny 

 

Kurek, Kościółek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. z siedzibą w Krakowie na podstawie informacji i 
danych udzielonych przez Emitenta uczestniczyła w przygotowaniu następujących części niniejszego Dokumentu 
Informacyjnego: pkt. 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 oraz 3.3 (w Rozdziale 1), Rozdział 3 i Rozdział 4, z wyłączeniem punktów 4.6 
oraz punktów od 4.12 do 4.15 Dokumentu Informacyjnego, które zostały przygotowane przez Emitenta wspólnie z 
Autoryzowanym Doradcą. 

Oświadczenie Doradcy Prawnego 

Oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą oraz przy dołożeniu należytej staranności by zapewnid taki stan, 
informacje zawarte w częściach Dokumentu Informacyjnego, za które Doradca Prawny jest odpowiedzialny są 
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz nie pominięto niczego, co mogłoby wpływad na ich 
znaczenie. 

 Maciej Kurek 

 

 

…………………………………………………………… 

 Radca prawny, Partner 

 

mailto:kancelaria@kkw.pl
file:///X:/capitalone/projects/SMT/di/www.kkw.pl
http://krs.cors.gov.pl/Podmiot.aspx?nrkrs=0000213887


Dokument Informacyjny  Eskimos S.A. 

 

   

  strona 16 z 215 

 

3. ROZDZIAŁ: DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 

WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 

3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów 

finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeo, co do 

przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeo lub świadczeo 

dodatkowych 

3.1.1. Instrumenty finansowe wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
NewConnect na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego 

Na podstawie niniejszego Dokumenty Informacyjnego do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 
wprowadzane są następujące instrumenty finansowe: 

 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięddziesiąt 
groszy) każda akcja, 

 647 197 (sześdset czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięddziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela 
serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięddziesiąt groszy) każda akcja, 

 647 197 (sześdset czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięddziesiąt siedem) praw do akcji zwykłych na 
okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 (pięddziesiąt groszy) każda akcja. 

Celem zapewnienia równego dostępu do informacji inwestorom zainteresowanym nabywaniem instrumentów 
finansowych na rynku NewConnect zamieszcza się dodatkowo następujące informacje dotyczące powstania akcji 
serii C i przebiegu przeprowadzonej oferty niepublicznej akcji serii B. 

Akcje serii B zostały wyemitowane w związku z przekształceniem poprzednika prawnego Emitenta, tj. spółki 
Eskimos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Eskimos Spółka Akcyjna i zostały w całości pokryte majątkiem 
spółki przekształcanej. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki 
Eskimos sp. z o. o. w sprawie przekształcenia podjętej w dniu 29 maja 2007 roku, objętej aktem notarialnym 
repertorium A nr 2639/2007 sporządzonym przez notariusza Tadeusza Sojkę z kancelarii notarialnej w Warszawie 
przy ul. Śródziemnomorskiej 11/3. W kapitale zakładowym nowo powstałej z przekształcenia spółki akcyjnej pod 
firmą Eskimos S.A. poszczególni akcjonariusze otrzymali akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu, tak że 
na każdą akcję przypadają 2 głosy, lub akcje zwykłe na okaziciela serii B w ilości proporcjonalnej do ilości 
dotychczas posiadanych przez nich udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 25 lipca 2007 
roku właściwy sąd rejestrowy, tj. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy Wydział XIV Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji wyżej opisanego przekształcenia i wpisał Eskimos Spółka Akcyjna 
oraz emisję akcji serii A i B do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 12 
maja 2010 roku. Na mocy uchwały podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10 010 000 PLN (dziesięd 
milionów dziesięd tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 11 010 000 PLN (jedenaście milionów dziesięd tysięcy 
złotych) to jest o kwotę nie większą niż 1 000 000 PLN (jeden milion złotych) w drodze emisji nie więcej niż 
2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięddziesiąt groszy) 
każda akcja. Uchwala objęta została aktem notarialnym repertorium A nr 439/2010 sporządzonym przez notariusza 
Anitę Wieloposką – Fonfara prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Chłodnej 48 lok. 105. 

Rozpoczęcie subskrypcji akcji serii C nastąpiło w dniu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 10/05/2010 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, o której mowa powyżej tj. w dniu 12 maja 2010 roku. 
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Zgodnie z treścią ww. uchwały Walnego Zgromadzenia subskrypcja mogła trwad do dnia 12 listopada 2010 roku, 
który został wyznaczony jako maksymalny, nieprzekraczalny termin, w którym mogą zostad zawarte przez Zarząd z 
inwestorami umowy objęcia akcji.  

Na zasadzie art. 433 § 2 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawiło w całości prawa poboru akcji 
dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z uchwałą akcje serii C miały zostad pokryte w całości wkładami 
pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 

Objęcie akcji nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej, to jest poprzez złożenie przez Emitenta pisemnej oferty 
objęcia akcji i jej przyjęcia na piśmie przez oznaczonego adresata, przy jednoczesnym wyłączeniu prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy. 

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii C nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału 
akcji w rozumieniu art. 434 KSH tym samym nie można wskazad daty przydziału instrumentów finansowych. 
Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie Umów Objęcia Akcji zawartych w okresie od 
dnia 24 czerwca 2010 r. do dnia 8 lipca 2010 r.  

Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 2 000 000 (dwa miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C 
o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięddziesiąt groszy)  każda akcja. 

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji. 

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 647 197 (sześdset czterdzieści siedem tysięcy 
sto dziewięddziesiąt siedem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C. Akcje serii C zostały objęte po cenie 
emisyjnej równej 0,87 PLN (osiemdziesiąt siedem groszy) za jedną akcję serii C.  

Akcje serii C zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 17 (siedemnastu) inwestorom, z 
którymi zostały zawarte umowy objęcia akcji. 

Podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii C nie zostało jeszcze zarejestrowane w 
rejestrze przedsiębiorców KRS. 

Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 

Ze względu na okolicznośd, iż podwyższenie kapitału zakładowego odbywało się w trybie tzw. podwyższenia 
„widełkowego” w dniu 16 lipca 2010 roku Zarząd złożył stosowne oświadczenie o określeniu wysokości objętego 
kapitału zakładowego. 

Całkowite koszty na dzieo związane z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 
Akcji serii B i C oraz Praw do Akcji serii C, które poniósł Emitent, wyniosły 50,9 tys. PLN. Koszty Autoryzowanego 
Doradcy stanowiły 44,8% łącznych kosztów. 

3.1.2. Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z instrumentami 
finansowymi Emitenta 

Papiery wartościowe Emitenta, objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym, tj. akcje serii C oraz prawa do akcji 
serii C, a ponadto akcje serii B nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do art. 353 KSH. 

W odniesieniu do instrumentów finansowych Emitenta, które nie będą w najbliższym czasie przedmiotem 
ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO należy wskazad, iż zgodnie z treścią § 7 ust. 3 Statutu Spółki akcje 
serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do wykonywania dwóch głosów podczas 
Walnego Zgromadzenia. 

Żadnemu z akcjonariuszy zgodnie z treścią Statutu Spółki nie przysługują uprawnienia osobiste w rozumieniu 
art. 354 KSH. 

Według wiedzy Spółki, jej instrumenty finansowe nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeo lub świadczeo 
dodatkowych. 
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3.1.3. Ograniczenia wynikające z treści statutu spółki Eskimos S.A oraz zawartych umów cywilnych. 

Statut Spółki nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeo w zakresie zbywalności nowoemitowanych akcji na okaziciela 
serii C Spółki. 

Statut Spółki nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeo w zakresie zbywalności istniejących akcji na okaziciela serii B 
Spółki. 

W § 9 Statutu Spółki przewidziano następujące ograniczenia w zakresie zbywalności akcji imiennych Spółki.  

Zbycie akcji imiennych jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz pozostałych Akcjonariuszy 
posiadających akcje imienne. Akcjonariusz zamierzający zbyd akcje imienne („Zbywca") składa je w Spółce i 
informuje na piśmie Zarząd Spółki o swym zamiarze. Uzyskaną od Zbywcy informację Zarząd przekazuje na piśmie 
pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, w terminie 7 (siedmiu) dni od jej uzyskania. Cena zbycia 1 
(jednej) akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny. Informację 
od Zbywcy, o której mowa powyżej, uważa się za ofertę zbycia akcji kierowaną przez Zbywcę do pozostałych 
akcjonariuszy posiadających akcje imienne. 
W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przekazanej przez Zarząd informacji, każdy z akcjonariuszy 
posiadających akcje imienne może przyjąd ofertę zbycia akcji w całości lub w części, składając odpowiednie 
oświadczenie Zarządowi Spółki. Oświadczenie o przyjęciu oferty Zbywcy ze zmianami oraz oświadczenie o przyjęciu 
oferty złożone po upływie terminu, są bezskuteczne. 
Zarząd dokonuje przydziału akcji na rzecz zainteresowanych akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez 
nich akcji Spółki. Jeśli z uwagi na liczbę zbywanych akcji, niepodzielnośd jednej akcji oraz liczbę przyjmujących 
ofertę akcjonariuszy i ich udział w kapitale zakładowym, proporcjonalne nabycie nie jest możliwe, Zarząd przydziela 
największą w danych okolicznościach liczbę akcji poddającą się proporcjonalnemu nabyciu. W terminie 14 
(czternastu) dni od upływu terminu na przyjęcie oferty zbycia akcji Zarząd przekazuje Zbywcy oraz nabywcy lub 
nabywcom oświadczenie o przydziale akcji. 
Każdy z Akcjonariuszy, którzy mogą nabyd akcje w ramach prawa pierwokupu, obowiązany jest uiścid na rzecz 
Zbywcy cenę za akcje w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o przydziale akcji. Własnośd akcji 
przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty ceny. 
W przypadku gdy wszystkie akcje nie zostaną nabyte przez akcjonariuszy w ramach prawa pierwokupu, Zarząd 
może wskazad innego nabywcę tych akcji, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia Spółce 
informacji o zamiarze zbycia akcji przez Zbywcę, przekazując Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom oświadczenie o 
przydziale akcji. Cena zbycia 1 (jednej) akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o 
ostatni bilans roczny, a termin zapłaty na rzecz Zbywcy ceny za akcje wynosi 7 (siedem) dni od otrzymania 
informacji o przydziale akcji. 

Zbycie akcji, które nie zostały zbyte w toku procedury opisanej powyżej, może nastąpid bez ograniczeo. 

Zastawienie akcji imiennych bądź ustanowienie prawa użytkowania akcji imiennych wymaga pisemnej zgody 
Zarządu Spółki. Zastaw lub użytkowanie mogą byd ustanowione bez ograniczeo, jeśli Spółka nie odmówi zgody w 
terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia przez Akcjonariusza do Zarządu z wnioskiem o udzielenie zgody. 

Prawo głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie może byd przyznane zastawnikowi 
lub użytkownikowi akcji tylko za uprzednią zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie pisemnej. 

Spółka wyemitowała dotychczas akcje imienne w postaci akcji serii A, zatem na dzieo sporządzenia Dokumentu 
Informacyjnego ograniczenia w zakresie zbywania lub obciążania akcji Spółki dotyczą wyłącznie akcji serii A. 

Emitent wskazuje, że akcjonariusze: Tomasz Rydzek i Kazimierz Szymaoski w umowach typu lock-up dotyczących 
ograniczenia zbywalności akcji serii B Emitenta zobowiązali się wobec Emitenta do nie zbywania wszystkich 
posiadanych przez każdego z nich akcji serii B Emitenta do chwili rozpoczęcia notowao akcji serii B w obrocie 
giełdowym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 
siedzibą w Warszawie. Na Datę Dokumentu Informacyjnego Tomasz Rydzek i Kazimierz Szymaoski posiadają po 
2 000 000 akcji serii B. 

3.1.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
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Zgodnie z art. 161a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz.U.05.183.1538 z późn. zm.) opisane poniżej zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160 tejże ustawy mają 
zastosowanie między innymi do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 39 ust. 4 pkt. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). 

Na podstawie art. 159 i art. 156 ust. 2 i 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu 
zamkniętego (definicja „okresu zamkniętego” poniżej), członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub 
pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym 
emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą: 

 nabywad lub zbywad na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących 
akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywad na rachunek 
własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących 
powodowad rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego; 

 działając jako organ osoby prawnej, podejmowad czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia 
lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw 
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo 
podejmowad czynności powodujących lub mogących powodowad rozporządzenie takimi instrumentami 
finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, z zastrzeżeniem iż 
powyższych ograniczeo nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

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

 w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących 
akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą 
pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 

 w wyniku złożenia przez osobę objętą ww. ograniczeniami z art. 159 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 
akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 

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

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

 w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 
emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed 
rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. 

Okresem zamkniętym, o którym mowa w art. 159 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest: 

 okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub 
instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, do momentu przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

 w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 
okres pomiędzy koocem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby 
okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do 
danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

 w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 
okres pomiędzy dniem zakooczenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej 
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna nie 
posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport, 

 w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 
lub okres pomiędzy dniem zakooczenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej 
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wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, że osoba fizyczna nie 
posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport. 

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne 
osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do 
informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie 
podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, 
są obowiązane do przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o 
których mowa w art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach 
nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów 
finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub 
będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na takim rynku. 

Podstawę prawną obowiązywania w alternatywnym systemie obrotu przepisów dotyczących okresów zamkniętych 
stanowi art. 161a w zw. z art. 39 ust. 4 pkt. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do instrumentów finansowych 
wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu znajdują zastosowanie postanowienia art. 78 ust. 2 – 4 ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi. Przepisy te określają sytuacje, gdy ze względu na bezpieczeostwo obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu lub interes inwestorów, wprowadzenie lub rozpoczęcie obrotu instrumentami 
finansowymi w alternatywnym systemie obrotu może zostad wstrzymane oraz wskazują przypadki, gdy obrót 
instrumentami finansowymi może zostad zawieszony lub instrumenty finansowe wykluczone z obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu.  

Zgodnie z art. 78 ust 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy wymaga tego 
bezpieczeostwo obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca alternatywny 
system obrotu, na żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym 
alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na 
okres nie dłuższy niż 10 dni. 

W przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach 
wskazujących na możliwośd zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub 
bezpieczeostwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów 
inwestorów, na żądanie KNF, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu, na podstawie art. 78 
ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie 
dłuższy niż miesiąc. 

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (art. 78. ust 4), przewiduje wykluczenie z obrotu, na żądanie KNF, 
instrumentów finansowych, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu 
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeostwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie 
obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

  

3.1.5. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

Zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych każdy: 

 kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1
/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej albo, 

 kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1
/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów 

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

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

kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej 
liczby głosów, jest zobowiązany zawiadomid o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni od 
dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzied. 
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Zawiadomienie powinno zawierad informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której 
dotyczy zawiadomienie, o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale 
zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, a także o 
liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych 
akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego 
zawiadomienia, posiadających akcje spółki oraz osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o 
ofercie publicznej, tj. osobach trzecich, z którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

W przypadku, gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 
zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierad także informacje o liczbie akcji posiadanych przed 
zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich 
procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; oraz o 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 odrębnie dla akcji każdego rodzaju. 

Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, powinno dodatkowo 
zawierad informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 
miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych 
zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od 
zaistnienia tej zmiany, poinformowad o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę. Obowiązek dokonania 
zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji 
zawartych na rynku regulowanym 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. 

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

1) zajściem innego niż czynnośd prawna zdarzenia prawnego; 

2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 
obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 

3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

W przypadku, o którym mowa w pkt 2, zawiadomienie, zawiera również informacje o: 

 liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu 
finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji; 

 dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; 

 dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

Obowiązki określone w art. 69 ustawy o ofercie publicznej 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 wykonywad prawo głosu i deklaruje zamiar 
wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego 
ustanowiono zabezpieczenie. 

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

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

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

 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
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 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 
ten sam podmiot; 

3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

 przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem 
akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi, 

 w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi 
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących 
w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, 
może w imieniu zleceniodawców wykonywad prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

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

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

5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące  
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu 
lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub 
zamierzał podjąd czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki publicznej, 
w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach. 

Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z:  
papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzad 
według własnego uznania. W przypadkach wskazanych w pkt. 5 i 6, obowiązki mogą byd wykonywane przez jedną 
ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia (art. 87 ust 3 ustawy o ofercie publicznej). Istnienie 
porozumienia, o którym mowa w pkt. 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: 

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

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na 
rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 

4) jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: 

 po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne, 

 po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 1 pkt 4 - 
wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; 

wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 
wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków 
określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 ustawy o ofercie publicznej nie może do dnia ich wykonania 
bezpośrednio lub pośrednio nabywad lub obejmowad akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych 
przepisach próg ogólnej liczby głosów (art. 89a ustawy o ofercie publicznej). 

Zgodnie z art. 89 ustawy o ofercie publicznej Akcjonariusz nie może wykonywad prawa głosu z akcji spółki 
publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie 
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lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z 
naruszeniem wyżej opisanych obowiązków.  

Zakaz wykonywania prawa głosu, dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty 
zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 
lub art. 74 ust. 1 albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5. 

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

Stosownie do art. 90 ustawy o ofercie publicznej, przepisów rozdziału 4 tej ustawy dotyczącego znacznych 
pakietów akcji spółek publicznych nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu 
realizacji określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, zadao związanych z organizacją rynku regulowanego. 

Przepisu art. 69 ustawy o ofercie publicznej nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę 
inwestycyjną w celu realizacji zadao związanych z organizacją rynku regulowanego, które łącznie z akcjami już 
posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o 
ile: 

1) prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz 

2) firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację zadao, o 
których mowa w ust. 1, zawiadomi organ paostwa macierzystego, o którym mowa w art. 55a, właściwy 
dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadao związanych z organizacją rynku regulowanego oraz 

3) firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadao związanych z 
organizacją rynku regulowanego. 

Stosownie do art. 90 ust 1b i ust 3 ustawy o ofercie publicznej, przepisów rozdziału 4 tej ustawy dotyczącego 
znacznych pakietów akcji spółek publicznych za wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 ustawy o ofercie publicznej 
w zakresie dotyczącym art. 69 tejże ustawy nie stosuje się w przypadku: 

 nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, 

 udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotyczącego wyłącznie jednego 
walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego 
pełnomocnictwa powinno zawierad informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez 
pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu. 

Ponadto przepisów rozdziału 4 dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek publicznych nie stosuje się w 
przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach 
określonych przez: 

1) Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

2) spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadao, o których mowa w art. 
48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 
tej ustawy; 

3) spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi. 

Wyżej opisanych regulacji rozdziału 4 ustawy o ofercie publicznej nie stosuje się do podmiotu dominującego 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, 
o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, pod warunkiem, że: 

1) spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi 
portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego; 

2) podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu głosowania 
na walnym zgromadzeniu spółki publicznej; 
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3) podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt 1 i 
2, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm 
inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów. 

Ponadto przepisów rozdziału 4 ustawy o ofercie publicznej, za wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i 
art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej - w zakresie dotyczącym art. 69 tejże ustawy, nie stosuje się 
również w przypadku porozumieo dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw 
akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnieo określonych w art. 84 i 85 
ustawy oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 KSH (art. 90 ust. 2 ustawy o ofercie 
publicznej). 

Obowiązki dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji wskazane w art. 72-74 ustawy o ofercie publicznej czyli: 

a) nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej 
niż: 

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

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

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

b) przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej 
liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpid w wyniku 
ogłoszenia wezwania, o którym mowa w pkt. c); 

c) przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki; 

nie powstają w przypadku nabycia akcji spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu 
obrotu. 

3.1.6. Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

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

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

 połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 

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

 utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 

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

Zgodnie z treścią art. 15 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez 
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 
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Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy: 

 nad którym ma nastąpid przejęcie kontroli, 

 którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte, 

 z którego akcji lub udziałów ma nastąpid wykonywanie praw, 

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

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

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

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

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

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

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

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

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

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

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno byd zakooczone nie później niż w terminie 2 
miesięcy od dnia jego wszczęcia. 

Sposób wyliczenia wysokości obrotu decydującego o konieczności zgłoszenia koncentracji do urzędu 
antymonopolowego (Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji) określa Rozporządzenie Rady Ministrów  
z 17 lipca 2007 roku w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących koncentracji  
(Dz.U. 07.134.935). Rozporządzenie to w §3 wskazuje, iż obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 
oblicza się jako sumę przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym ze sprzedaży produktów oraz sprzedaży 
towarów i materiałów, składających się na operacyjną działalnośd przedsiębiorców, po odliczeniu udzielonych 
rabatów, opustów i innych zmniejszeo oraz podatku od towarów i usług, a także innych podatków związanych z 
obrotem, jeżeli nie zostały odliczone, wykazanych w rachunku zysków i strat sporządzonym na podstawie 
przepisów o rachunkowości. Sumę przychodów powiększa się o wartośd uzyskanych dotacji przedmiotowych. 

Do momentu podjęcia decyzji przez Prezesa UOKiK lub do upływu terminu, w którym decyzja powinna ta zostad 
wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są zobowiązani do wstrzymania się od 
dokonania koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w 
wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub 
umocnienie pozycji dominującej na rynku. 
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Ponadto, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyd na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających 
dokonad koncentracji obowiązek lub przyjąd ich zobowiązanie, w szczególności do: 

 zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 

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

 udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, zakazuje dokonania koncentracji, w wyniku, której konkurencja na rynku zostanie 
istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Jednak w 
przypadku, gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do 
rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzed pozytywny wpływ na gospodarkę 
narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji. 

Prezes UOKiK może uchylid powyższe decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są 
odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w 
decyzji warunków. 

Jednakże, jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny 
sposób, Prezes UOKiK może w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w 
decyzji, nakazad 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, na którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem, że decyzja taka 
nie może byd wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyd na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok 
nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, chodby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyd na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartośd od 1 000 EUR do 50 000 000 EUR, jeżeli, chodby nieumyślnie, we 
wniosku, o którym mowa w art. 22 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru 
koncentracji, podał nieprawdziwe dane. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyd na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartośd od 500 EUR do 10 000 EUR za każdy dzieo zwłoki w wykonaniu 
m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyd na osobę pełniącą funkcję 
kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę 
pieniężną w wysokości do pięddziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli 
osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 

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

Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpid do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków 
prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
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Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w 
szczególności okres, stopieo oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy, a także w okresie 5 lat od 
dnia 1 kwietnia 2001 roku - okolicznośd naruszenia przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1990 roku o 
przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 1999 
roku Nr 52, poz. 547 ze zm.). 

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

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

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

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

 zawarciu umowy, 

 ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

 przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji można również 
dokonad 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 przypadku, gdy: 

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

 łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego, z co najmniej dwu przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 000 000 (dwieście pięddziesiąt 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 paostwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma również wymiar wspólnotowy, gdy: 

 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 
2 500 000 000 EUR (dwa miliardy piędset milionów euro), oraz 

 w każdym z co najmniej trzech paostw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EUR (sto milionów euro), 

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

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

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym paostwie członkowskim. 

Łączny obrót w rozumieniu Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji obejmuje kwoty uzyskane przez 
zainteresowane przedsiębiorstwa w poprzednim roku finansowym ze sprzedaży. 
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Uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, 
bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalnośd obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami 
wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe 
nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że nie wykonują one praw głosu w stosunku 
do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowao konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod 
warunkiem że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa 
lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu 
jednego roku od daty nabycia. 

3.2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych 

3.2.1. Data i forma podjęcia decyzji o emisji akcji serii B i C wraz z przytoczeniem jej treści 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji akcji serii C jest Walne Zgromadzenie Emitenta. 

Akcje serii B zostały wyemitowane w związku z przekształceniem poprzednika prawnego Emitenta, tj. spółki 
Eskimos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Eskimos Spółka Akcyjna i zostały w całości pokryte majątkiem 
spółki przekształcanej. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki 
Eskimos sp. z o. o. w sprawie przekształcenia podjętej w dniu 29 maja 2007 roku, objętej aktem notarialnym 
repertorium A nr 2639/2007 sporządzonym przez notariusza Tadeusza Sojkę z kancelarii notarialnej w Warszawie 
przy ul. Śródziemnomorskiej 11/3. W kapitale zakładowym nowo powstałej z przekształcenia spółki akcyjnej pod 
firmą Eskimos S.A. poszczególni akcjonariusze otrzymali akcje imienne serii A uprzywilejowane co do głosu, tak że 
na każdą akcję przypadają 2 głosy, lub akcje zwykłe na okaziciela serii B w ilości proporcjonalnej do ilości 
dotychczas posiadanych przez nich udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 25 lipca 2007 
roku właściwy sąd rejestrowy, tj. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy Wydział XIV Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji wyżej opisanego przekształcenia i wpisał Eskimos Spółka Akcyjna 
oraz emisję akcji serii A i B do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Poniżej zamieszczono wyciąg z uchwały (§ 1) stanowiącej podstawę emisji akcji serii B: 

 

Uchwała Nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A. 

Spółki pod firmą ESKIMOS Spotka z ograniczoną odpowiedzialnością w spranie przekształcenia ESKIMOS 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ESKIMOS Spółka Akcyjna 

  
Na podstawie art. 562 i art. 563 w związku / art. 556 pkt 2) i 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Umowy 
Spółki, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd  Spółki Planem Przekształcenia z dnia 23 marca 2007 roku. 
a także Opinią niezależnego biegłego rewidenta Ireneusza Biernata z badania Planu Przekształcenia. Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Postanawia się dokonad przekształcenia spółki pod firmą ESKIMOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z 
siedzibą w Konstancinie-Jeziorna w spółkę akcyjną.----------------------------------------------------------------------------------  
2. Ustala się, że wysokośd kapitału zakładowego spółki przekształconej równa będzie wysokości kapitału 
zakładowego spółki przekształcanej i wynosiła będzie 10.010.000 zł (dziesięd milionów dziesięd tysięcy złotych). 
Kapitał ten dzielił się będzie na 20.020.000 (dwadzieścia milionów dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 
0,50 (pięddziesiąt) groszy każda. Akcje objęte zostaną w następujący sposób: ------------------------------------------------  
a) Fundusz Inwestycyjny Sp. z o. o. z siedzibą Krakowie obejmuje 10.020.000 (dziesięd milionów dwadzieścia 
tysięcy) akcji imiennych serii A, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Marek Kaniewski obejmuje 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii A,----------------------------------------- 
c) Stanisław Sulima obejmuje 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii A,----------------------------------------- 
d) Janina Wiśniewska obejmuje 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii A, -------------------------------------- 
e) Tomasz Rydzek obejmuje 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, ---------------------------------------- 
f) Kazimierz Szymaoski obejmuje 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B, --------------------------------- 



Dokument Informacyjny  Eskimos S.A. 

 

   

  strona 29 z 215 

 

3. Biorąc pod Uwagę, że wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczyd będą w spółce 
przekształconej, nie przeznacza się żadnych kwot na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce 
przekształconej -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej nie zostaną przyznane osobiście żadne prawa. ------- 
5. Ustala się skład Zarządu I kadencji spółki ESKIMOS Spółka Akcyjna w osobach: Stanisław Sulima - Prezes 
Zarządu i Marek Kaniewski – Wiceprezes Zarządu --------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Ustala się skład Rady Nadzorczej I kadencji spółki ESKIMOS Spółka Akcyjna w osobach: Leszek Słabooski, 
Konrad Kosierkiewicz, Ewa Wójcik, Mirosława Sulima i Jarosław Bauc------------------------------------------------------------- 

*…+ 

 

W paragrafie drugim powyższej uchwały zawarty został tekst jednolity statutu Spółki, w który określał, iż kapitał 
zakładowy w wysokości 10.010.000 złotych dzieli się na 16.020.000 sztuk akcji imiennych serii A oraz 4.000.000tu 
akcji zwykłych serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja. 

W dniu 12 maja 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału 
zakładowego Spółki z kwoty 10 010 000 PLN (dziesięd milionów dziesięd tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 
11 010 000 PLN (jedenaście milionów dziesięd tysięcy złotych) to jest o kwotę nie większą niż 1 000 000 PLN (jeden 
milion złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 
nominalnej 0,50 PLN (pięddziesiąt groszy) każda akcja. 

Poniżej przytoczono treśd uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Eskimos SA w drodze emisji akcji serii C z dnia 12 maja 2010 roku: 

 

Uchwała nr 10/05/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii C 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej uchwala co następuje:  

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.010.000 zł (dziesięd milionów dziesięd tysięcy 
złotych) do kwoty nie większej niż 11.010.000 zł (jedenaście milionów dziesięd tysięcy złotych) to jest o 
kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwa 
miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięddziesiąt groszy) każda 
akcja. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Na zasadzie art. 433 § 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia w całości prawa poboru 
akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii 
C jest cel emisji akcji serii C, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii C środków 
finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności 
gospodarczej. Wielkośd dokapitalizowania Spółki przekracza możliwości dotychczasowych jej 
akcjonariuszy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------  

4. Akcje serii C będą uczestniczyd w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, tj. począwszy od 
wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kooczący się 31 grudnia 
2010roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Akcje serii C zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej. -------------------------------------------  

6. Akcje Serii C nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z 
postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -------------  

7. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 4 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do oznaczenia ceny 
emisyjnej akcji nowej emisji serii C. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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8. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów 
objęcia akcji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2010 r. -------------------------------------  

9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o 
wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału 
zakładowego do rejestru sądowego - w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h. ----------------  

10. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd 
w formie aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, o 
którym mowa w punkcie poprzednim. -----------------------------------------------------------------------------------  

11. Pisemna opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji przysługującego dotychczasowym 
akcjonariuszom Spółki w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ceny 
emisyjnej akcji serii C stanowi załącznik do niniejszej uchwały.” -------------------------------------------------  

 

Następnie w dniu 16 lipca 2010 roku w kancelarii notarialnej notariusza Anity Wielopolskiej-Fonfara – prowadzącej 
Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. Chłodnej 48 lok. 105 (Rep A 725/2010) ,Zarząd Emitenta w osobach: 
Prezesa Zarządu Stanisława Sulimy, Wiceprezesa Zarządu Marka Kaniewskiego oraz Członka Zarządu Rafała 
Wójcika złożył wymagane stosownie do art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 § 2 KSH i art. 310 § 4 KSH 
oświadczenie dotyczące dookreślenia kapitału zakładowego Emitenta o następującej treści: 

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. „Stanisław Sulima, Marek Kaniewski i Rafał Wójcik działający w imieniu i na rzecz Eskimos S.A. z siedzibą w 
Warszawie oświadczają, że Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie uchwały z dnia 12 maja 2010 roku 
zaprotokołowanej przez notariusza Anitę Wielopolską – Fonfara prowadzącą Kancelarię Notarialną w 
Warszawie, przy ul. Chłodnej 48 lok. 105, objętej aktem notarialnym  Rep. A nr 439/2010, podjęło decyzję 
o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion 
złotych), tj. z kwoty 10.010.000 zł (słownie: dziesięd milionów dziesięd tysięcy złotych) do kwoty nie 
większej niż 11.010.000 zł (słownie: jedenaście milionów dziesięd tysięcy złotych) to jest o w drodze emisji 
nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 
zł (słownie: pięddziesiąt) każda akcja.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Uchwałą nr 12/05/2010 z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie zmian statutu Spółki, Walne Zgromadzenie 
postanowiło dokonad zmiany statutu Spółki w ten sposób, że kapitał zakładowy Spółki określono 
widełkowo, tzn. że wynosi nie więcej niż 11.010.000 zł (słownie: jedenaście milionów dziesięd tysięcy 
złotych) i dzieli się na nie więcej niż 22.020.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia tysięcy) 
akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięddziesiąt groszy) każda, z czego:----------------------------------- 

a) 16.020.000 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, serii A o numerach od 
0000001 do 16020000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 16020001 do 20020000,--- 

c) nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela, serii C, o numerach od 20020001 do 
22020000.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

4. Stanisław Sulima, Marek Kaniewski i Rafał Wójcik działając na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 
k.s.h. oświadcza, że do dnia zakooczenia subskrypcji tj. do dnia 12 lipca 2010 roku zawarto 17 (słownie: 
siedemnaście) umów objęcia akcji serii C, łącznie na 647.197 (słownie: sześdset czterdzieści siedem tysięcy 
sto dziewięddziesiąt siedem) sztuk akcji serii C. Biorąc to pod uwagę Zarząd oświadcza, że łączna liczba 
akcji serii C objętych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały objętej Rep. A 
439/2010 wynosi 647.197 (słownie: sześdset czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięddziesiąt siedem) sztuk 
akcji a wysokośd objętego w związku z przedmiotowym podwyższeniem kapitału zakładowego wynosi 
323.598,50 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące piędset dziewięddziesiąt osiem złotych pięddziesiąt 
groszy).----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5. Stanisław Sulima, Marek Kaniewski i Rafał Wójcik działając na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 4 
k.s.h. dookreślają wysokośd kapitału zakładowego wskazanego w § 7 ust. 1 Statutu Spółki na kwotę 
10.333.598,5 zł (słownie: dziesięd milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące piędset dziewięddziesiąt osiem 
złotych pięddziesiąt groszy), który po podwyższeniu dzieli się na 20.667.197 (słownie: dwadzieścia 
milionów sześdset sześddziesiąt siedem tysięcy sto dziewięddziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 
0,50 zł (słownie: pięddziesiąt groszy) każda, z czego:------------------------------------------------------------------------ 

a) 16.020.000 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, serii A o numerach od 
0000001 do 16020000,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 16020001 do 20020000,--- 

c) 647.197 (słownie: sześdset czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięddziesiąt siedem) akcji na okaziciela 
serii C, o numerach od 20020001 do 20667197.------------------------------------------------------------------------------ 

6. Zarząd Spółki oświadcza, że określony w pkt 5 kapitał zakładowy w wysokości 10.333.598,50 został w 
całości objęty.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.2.2. Wprowadzenie do obrotu 

W dniu 12 maja 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 11/05/2010, o której 
mowa w art. 27 ust 2 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej, stanowiącą jednocześnie podstawę dematerializacji 
instrumentów finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na 
podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Uchwała została objęta protokołem repertorium A nr 
439/2010 sporządzonym przez notariusz Anitę Wielopolską – Fonfara prowadzącą Kancelarię Notarialną w 
Warszawie, przy ul. Chłodnej 48 lok. 105 (Rep. A nr 439/2010). 

Poniżej przytoczono treśd uchwały nr 11/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 maja 2010 roku: 

 

Uchwała nr 11/05/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A. 

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji istniejących serii B oraz akcji 
wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C, a także PDA (praw do akcji) serii C oraz dematerializacji akcji serii 

B i C oraz PDA serii C  

„Działając na podstawie art. 12 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 
Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1-4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą 
w Konstancinie-Jeziornej uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------  

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na: ---------------------------------------------------------  

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B i C a także „Praw do Akcji” serii C do obrotu 
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect", prowadzonym w oparciu o 
przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 
1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW); ----------  

b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B i C, a także „Praw do akcji” serii C w rozumieniu 
przepisów Ustawy z dnia 29 lipca.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, 
poz. 1538, z późn. zm.). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do: ---------------------------------------------------------  

a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą 
zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii B i C, a także „Praw do Akcji” serii C (PDA serii C) do 
obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect", prowadzonym w 
oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 
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Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie; ---------------------------------------------------------------------------------  

b) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu 
dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B i C oraz PDA serii C, w tym w szczególności; do 
zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w 
depozycie, prowadzonym przez KDPW akcji serii B i C a także „Praw do Akcji” serii C (PDA serii C) 
stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm).” 

3.2.3. Podmiot prowadzący rejestr akcji Emitenta 

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji akcji Emitenta będzie Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. Od momentu rejestracji Akcji 
Emitenta w KDPW nie będą one miały formy dokumentu. Akcje Emitenta będą podlegały dematerializacji z chwilą 
ich rejestracji w KDPW na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 3  ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, zawartej przez Emitenta z KDPW. 

3.2.4. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Zgodnie z uchwałą nr 10/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 maja 2010 roku akcje 
Emitenta serii C będą uczestniczyd w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do 
podziału za rok obrotowy 2010.  

Podobnie akcje Emitenta serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie 
przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, a to ponieważ zysk Emitenta za 2009 rok został podzielony tak, iż 
65% osiągniętego w 2009 roku zysku przeznaczono na kapitał zapasowy, a pozostałe 35% zysku przeznaczono na 
dywidendę dla akcjonariuszy na podstawie uchwały nr 04/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta 
z dnia 12 maja 2010 roku (Uchwała ta została zamieszczona w rozdziale 6 niniejszego Dokumentu). Zgodnie z art. 
348 §2 KSH uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2009 są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w 
dniu 12 maja 2010 roku, to jest w dniu powzięcia przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały 04/05/2010 
o podziale zysku. 

3.2.5. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

Akcje emitowane w ramach emisji serii B i C nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, to jest nie są 
uprzywilejowane w szczególności, co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w 
przypadku likwidacji Emitenta. Prawa i obowiązki związane z instrumentami finansowymi są określone w Kodeksie 
Spółek Handlowych, Statucie Spółki, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz w innych przepisach 
prawa. 

Akcje, które zostały wyemitowane w ramach serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że z każdej akcji 
serii A na Walnym Zgromadzeniu przysługują 2 (dwa) głosy. 

3.3. Prawa majątkowe przysługujące akcjonariuszowi Spółki 

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: 

 Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym 
przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 
347 KSH). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w 
zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. 
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 
dywidendy, który może zostad wyznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieo powzięcia 
uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Jeżeli uchwała 
walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę 
nadzorczą (art. 348 KSH). Ustalając dzieo dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąd pod 
uwagę regulacje KDPW i GPW. 
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Emitent jest obowiązany poinformowad KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, oraz o 
terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty, przesyłając niezwłocznie, lecz nie później niż 10 dni przed dniem 
dywidendy uchwałę właściwego organu spółki w tych sprawach. Dzieo wypłaty może przypadad najwcześniej 
dziesiątego dnia po dniu dywidendy. KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom 
bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się 
na prowadzonych przez nich rachunkach. 

Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny zostad 
przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy; łącznej kwocie należnego podatku dochodowego od 
osób prawnych, który powinien zostad pobrany przez Emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem 
uczestnika; liczbie rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób będących podatnikami 
podatku dochodowego od osób prawnych. 

W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawid do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację 
prawa do dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 
KSH). W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o 
wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale 
Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, 
po którym wygasa prawo do dywidendy. 

Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczypospolita Polską umowy w sprawie zapobieżenia 
podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z 
dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia 
zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację 
podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł 
polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyd przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy 
ma zastosowad stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też ze względu na 
istniejące wątpliwości, potrącid podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli 
nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, 
które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł 
żądad stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. 
Poza tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku 
akcjonariuszy będących nierezydentami. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczad zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku 
kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą byd przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy 
pomniejszyd o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny byd 
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 §1 KSH). Przepisy 
prawa nie zawierają innych postanowieo na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości 
oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat. 

 Prawo pierwszeostwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru); 
przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH. Akcjonariusz może zostad pozbawiony tego 
prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 
większością co najmniej czterech piątych głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co 
najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe 
akcje mają byd objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich 
następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w 
uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają byd objęte przez subemitenta w przypadku, gdy 
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; 
pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpid w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane 
w porządku obrad walnego zgromadzenia. 

 Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta. 

 Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w 
przypadku jej likwidacji; Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 
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 Prawo do zbywania posiadanych akcji i praw do akcji. 

Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje dopuszczone do 
publicznego obrotu, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów 
wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z 
tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). 

3.4. Prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszowi Spółki 

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce: 

1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH). Prawo do uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed 
datą Walnego Zgromadzenia (dzieo rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). 

2) Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Akcjonariusz może głosowad 
odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art.411

 
KSH). 

3) Z prawem do udziału w Walnym Zgromadzeniu związane jest prawo zwołania i prawo do żądania zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad i zgłaszania projektów uchwał (art. 309 - 401 KSH). 

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

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje 
akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 
KSH). We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazad sprawy wnoszone pod jego obrady. 
Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnid do zwołania Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego 
tego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH). 

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
Spółki przysługuje prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 1 KSH). W spółce publicznej żądanie to powinno zostad 
zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem 
zgromadzenia. We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy zamieścid uzasadnienie lub projekt 
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostad złożone w postaci 
elektronicznej (art. 401 § 1 KSH). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania 
Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnid do 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd 
wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH). 

4) Akcjonariuszom lub akcjonariuszowi spółki publicznej reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego Spółki zostało przyznane prawo do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego 
Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał 
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają 
zostad wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH). Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego 
zgromadzenia zgłaszad projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 
KSH). 

5) Każdy akcjonariusz ma ponadto prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych 
porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH). 

6) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 KSH. 
Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes 
spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może byd zaskarżona w drodze wytoczonego 
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przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały 
walnego zgromadzenia przysługuje: 

a) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, 

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

c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu, 

d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 
zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

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

Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o 
stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie 
nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno byd wniesione w terminie 
trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały 
(art. 425 KSH). 

7) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek 
akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą częśd kapitału zakładowego wybór Rady 
Nadzorczej powinien byd dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami. Podczas wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za wyjątkiem 
akcji niemych) przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeo. 

8) Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki 
publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) – art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie 
publicznej; uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub 
akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; jeżeli Walne 
Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą 
wystąpid o wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały 
(art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej). 

9) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w 
szczególności zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do 
udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla 
oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej 
informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyd 
wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH). 

10) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6 
KSH). Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych, podmiot prowadzący ten rachunek 
wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo 
depozytowe. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnieo wynikających z papierów 
wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą byd realizowane wyłącznie na 
podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych (art. 9 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi). 

Świadectwo zawiera: 

1. firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa; 

2. liczbę papierów wartościowych; 

3. rodzaj i kod papieru wartościowego; 

4. firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta; 

5. wartośd nominalną papieru wartościowego; 
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6. imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów 
wartościowych; 

7. informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych 
na nich obciążeniach; 

8. datę i miejsce wystawienia świadectwa; 

9. cel wystawienia świadectwa; 

10. termin ważności świadectwa; 

11. w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo, dotyczące tych samych papierów 
wartościowych, było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej 
ważności - wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa; 

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

11) Uprawnionemu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej przysługuje prawo do 
żądania od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego 
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie winno zostad zgłoszone nie 
wcześniej niż po ogłoszeniu o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu 
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406

3
 § 2 KSH). 

Zaświadczenie zawiera: 

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęd wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 

2. liczbę akcji, 

3. rodzaj i kod akcji, 

4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje, 

5. wartośd nominalną akcji, 

6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 

7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 

8. cel wystawienia zaświadczenia, 

9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 

10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna 
zostad wskazana częśd lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych 
(art. 406

3
 § 4 KSH). 

12) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 
piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH). 

13) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Lista 
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, 
zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), 
liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna byd wyłożona w lokalu 
zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej 
może żądad przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który 
lista powinna byd wysłana (art. 407 § 1

1
 KSH). 

14) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym 
celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyd akcjonariusze, posiadający jedną 
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dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają 
prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH). 

15) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów 
uchwał (art. 421 § 3 KSH). Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz 
z pełnomocnictwami udzielonym przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. W protokole 
należy stwierdzid prawidłowośd zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolnośd do powzięcia uchwał, 
wymienid powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do 
protokołu należy dołączyd listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody 
zwołania walnego zgromadzenia zarząd powinien dołączyd do księgi protokołów. 

16) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 
i 487 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od 
dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, 
wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawid szkodę 
wyrządzoną pozwanemu. 

17) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów 
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH 
(przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki). 

18) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia 
(art. 341 § 7 KSH). 

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

19) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy 
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni 
będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może 
żądad również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa 
posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumieo z innymi osobami. Żądanie 
udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny byd złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH). 

20) Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup 
akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od 
niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim 
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej osiągnął lub przekroczył 
90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 ustawy o ofercie publicznej); 

21) Prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub 
przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 ustawy o ofercie publicznej). Takiemu żądaniu 
są zobowiązani zadośduczynid solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzenia, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 
dni od jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej 
ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej, o ile członkowie 
tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 90% 
ogólnej liczby głosów; 

22) Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie 
przepisów prawa (art. 334 § 2 KSH). Statut Emitenta stanowi, iż zamiana akcji na okaziciela na akcje 
imienne jest niedopuszczalna (§ 7 ust. 5 Statutu Emitenta). 

23) Prawo do dobrowolnego umorzenia akcji (art. 359 § 1 KSH). Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, 
akcje mogą byd umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie 
dobrowolne). Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i 
warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokośd wynagrodzenia 
przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia 
oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 
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3.4.1. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta, co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

Zgodnie z uchwałą nr 10/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 maja 2010 roku akcje 
Emitenta serii C będą uczestniczyd w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do 
podziału za rok obrotowy 2010.  

Podobnie akcje Emitenta serii A i B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie 
przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, a to ponieważ zysk Emitenta za 2009 rok został podzielony tak iż 
65% osiągniętego w 2009 roku zysku przeznaczono na kapitał zapasowy, a pozostałe 35% zysku przeznaczono na 
dywidendę dla akcjonariuszy na podstawie uchwały nr 04/05/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta 
z dnia 12 maja 2010 roku. Zgodnie z art. 348 §2 KSH uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2009 są 
akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 12 maja 2010 roku, to jest w dniu powzięcia przez Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia uchwały 04/05/2010 o podziale zysku. 

Statut Spółki nie ustanawia żadnego uprzywilejowania w zakresie prawa do dywidendy oraz nie zawiera 
szczególnych postanowieo dotyczących zasad podziału zysku. Dywidenda wypłacana będzie w polskich złotych 
(PLN) lub specjalnie wyemitowanych w tym celu akcjach nowych serii. 

Zgodnie z art. 395 KSH. organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o 
wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyd się w terminie 6 miesięcy po 
upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni 
rok obrotowy wysokośd dywidendy, dzieo ustalenia prawa do dywidendy oraz dzieo wypłaty dywidendy (art. 348 § 
3 KSH). Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku 
akcje na zakooczenie dnia (to jest o godzinie 24:00), który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako 
dzieo ustalenia prawa do dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzieo prawa do dywidendy oraz dzieo wypłaty 
dywidendy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego 
zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą (art. 
348 § 4 KSH). 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 
rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty dla nich. Zysk rozdziela się w stosunku 
do liczby akcji. Zgodnie z art. 347§2 KSH jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do 
dokonanych wpłat na akcje. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczad zysku za 
ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z 
utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą byd przeznaczone na wypłatę dywidendy. 
Kwotę tę należy pomniejszyd o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem 
powinny byd przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. 

Statut Emitenta przewiduje możliwośd wypłaty zaliczki na dywidendę. Warunki i termin przekazania dywidendy, w 
przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o jej wypłacie, ustalane będą zgodnie z zasadami 
przyjętymi dla spółek publicznych.  

Zgodnie z §124 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent jest 
zobowiązany poinformowad KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w 
przepisach KSH jako „dzieo dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 124 ust. 2 Szczegółowych 
Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływad, co 
najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie następowad za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. 
Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej 
zgodnie z §130 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie, przez Emitenta do 
dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub 
rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku 
uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy. 

Polityka dywidendy Emitenta będzie zgodna z zasadami, mającymi zastosowanie do wypłat dywidendy przez spółki 
publiczne. Warunki wypłaty dywidendy będą ustalone przez Zarząd Emitenta w porozumieniu z KDPW. Ostateczna 
decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Spółki, jej 
zapotrzebowania na środki finansowe oraz wymogów adekwatności kapitałowej obowiązujących firmy 
inwestycyjne. Ustalenie terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy jest 
przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW. 
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Intencją Emitenta jest przeznaczanie zysków Eskimos S.A. przede wszystkim na budowę kapitału obrotowego 
niezbędnego do dalszego rozwoju działalności Emitenta, stąd 65% zysku netto za rok 2009 zostało przeznaczone na 
kapitał zapasowy; zakłada się, że zysk wypracowany w 2010 roku zostanie wykorzystany w analogiczny sposób. 
Zarząd przewiduje możliwośd wypłacania dywidendy z zysku wypracowanego w latach 2011 i 2012, przy czym 
dywidenda będzie stanowiła nie więcej niż 30% zysku netto wypracowanego w tych latach. W związku z 
powyższym najbliższych latach Zarząd Emitenta zamierza wnioskowad o wypłatę dywidendy w wysokości nie 
większej niż 30 lub 35% zysku po obowiązkowych odpisach. Konkretna wartośd wskazana we wniosku Zarządu w 
sprawie wypłaty dywidendy będzie określona uznaniowo, biorąc pod uwagę nominalną wartośd zysku 
wypracowanego przez Spółkę w danym roku oraz zamierzenia inwestycyjne i potrzeby kapitałowe z nimi związane. 
Pozostała częśd zysku zostanie przekazana na kapitał zapasowy i przeznaczona na finansowanie rozwoju 
działalności Spółki. Należy podkreślid, że ostateczną decyzję o przeznaczeniu zysku do podziału i wypłaty 
dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki. 

3.5. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i 

obrotem instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym, w tym 

wskazanie płatnika podatku 

3.5.1. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu dywidendy 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się według 
następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U.00.14.176 z późn. zm.): 

 podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 

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

 podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych), 

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

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

3.5.2. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 

W przypadku akcjonariusza będącego podatnikiem na gruncie Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 
dochodowym od osób prawnych Dz.U.00.54.654 j.t., dywidenda wypłacana przez Spółkę akcyjną stanowi, zgodnie 
z art. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach 
określonych w art. 22 tej ustawy. Stosownie do art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
podatek dochodowy od dochodów (przychodów) oraz innych przychodów w udziału w zyskach osób prawnych 
mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego 
przychodu. 

Natomiast zgodnie z ust. 4 tego samego artykułu zwalnia się od podatku dochodowego dochody z dywidend, jeżeli 
spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub 
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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2) uzyskującym przychody z dywidend jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 
Rzeczpospolita Polska paostwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym paostwie należącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziału w kapitale zakładowym 
spółki, o której mowa w pkt 1, 

4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych jest: 

a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo 

b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2. 

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 22 ust. 4a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend wypłacanych przez osoby 
prawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada akcje spółki wypłacającej te 
należności w wysokości, określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również 
zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji, w wysokości określonej w ust. 4 
pkt 3, przez spółkę uzyskującą przychody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych przychodów. W przypadku niedotrzymania 
warunku posiadania akcji, w wysokości określonej w pkt 3 powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o 
której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów 
(przychodów) z dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy 
skorzystała ze zwolnienia. 

Zasady opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska, które mogą wprowadzad odmienne regulacje. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółki, które dokonują wypłat 
należności z tytułów dywidend są obowiązane, jako płatnicy, pobierad, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany 
podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w 
sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe 
pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego 
certyfikatem rezydencji. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółka zobowiązana jest do 
przekazania kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, 
na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwego według siedziby 
podatnika, a w przypadku podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - na 
rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania 
osób zagranicznych. Spółka jest obowiązana przesład podatnikom mającym siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej informację o wysokości pobranego podatku a podatnikom niemającym siedziby lub 
zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz urzędowi skarbowemu informacje o dokonanych wypłatach i 
pobranym podatku – sporządzone według ustalonego wzoru. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za 
granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 
podatkowej. 

3.5.3. Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia papierów 
wartościowych 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę 
pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, 
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czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży papierów 
wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały papiery 
wartościowe, zobowiązane są wpłacad na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy 
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek 
należnych za poprzednie miesiące. Natomiast na podstawie art. 26a tej samej ustawy w terminie do kooca 
pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, 
płatnicy i podatnicy są obowiązani przesład do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego 
właściwy według siedziby podatnika, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru. 

Podatnik może również wybrad uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Zasady opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska, które mogą wprowadzad odmienne regulacje do zagranicznych osób 
prawnych osiągających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochody ze sprzedaży papierów wartościowych. 

3.5.4. Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia papierów 
wartościowych 

Dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub 
pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów 
w spółkach mających osobowośd prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowośd 
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub 
jego zorganizowana częśd, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotem 
opodatkowania jest dochód. Stawka podatku wynosi 19%. 

Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest, zgodnie z art. 30b ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja 
praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 
Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na 
zasadach ogólnych. 

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest osiągnięta w 
roku podatkowym: 

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

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

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

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

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

Po zakooczeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 
ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazad dochody uzyskane w roku podatkowym 
m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 



Dokument Informacyjny  Eskimos S.A. 

 

   

  strona 42 z 215 

 

mających osobowośd prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowośd prawną albo 
wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego 
zorganizowana częśd, i obliczyd należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych). 

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za 
granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 
podatkowej. 

3.5.5. Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób zagranicznych 

Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie 
prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy kwoty związane z 
udziałem w zyskach osób prawnych 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). 

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

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

Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki podatku 
wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niedobranie podatku 
zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów 
podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ 
administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia 
podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania od podatnika 
certyfikatu rezydencji. 

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

a) 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, 

b) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w lit. a, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 
Rzeczpospolita Polska paostwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym paostwie należącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

c) spółka, o której mowa w lit. b, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10%udziałów (akcji) w kapitale spółki, o 
której mowa w lit. a, 

d) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych jest:  
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 spółka, o której mowa w lit. b, albo 

 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w lit. b. 

3.5.6. Podatek od spadków i darowizn 

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

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku (Dz.U.04.142.1514 z późn. zm.) o podatku od spadków i darowizn, 
nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych 
z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: 

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

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

Wysokośd stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieostwa lub 
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyocą i 
obdarowanym. Stopieo pokrewieostwa zostaje ustalony w oparciu o art. 14 ustawy o podatku od spadków i 
darowizn. Ponadto zgodnie z art. 4a tej samej ustawy małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeostwo, ojczym i 
macocha, zostali zwolnieni od przedmiotowego podatku. Zwolnienie to jest obwarowane jednak określonymi 
przepisami obowiązkami informacyjnymi. 

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

3.5.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z art. 9 pkt. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(Dz.U.10.101.649 z późn. zm.) sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi w rozumieniu 
przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi firmom inwestycyjnym i zagranicznym firmom 
inwestycyjnym, sprzedaż dokonywana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej,  
sprzedaż tych praw dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, czyli dokonywana na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie np. NewConnect (art. 3 pkt 9 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) oraz sprzedaż poza obrotem zorganizowanym 
przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w 
ramach obrotu zorganizowanego, zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Zgodnie z art. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi są papiery 
wartościowe, a ponadto niebędące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego 
inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego; opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na stopę 
procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa 
procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub wskaźnik finansowy, które 
są wykonywane przez dostawę lub rozliczenie pieniężne ;opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward na 
stopę procentową oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są 
wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub mogą byd wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru 
jednej ze stron; opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem 
bazowym jest towar i które są wykonywane przez dostawę, pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu; niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani w 
alternatywnym systemie obrotu opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty 
pochodne, których instrumentem bazowym jest towar, które mogą byd wykonane przez dostawę, które nie są 
przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych; 
instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego; kontrakty na różnicę; opcje, kontrakty 
terminowe, swapy, umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się 
do zmian klimatycznych, stawek frachtowych, uprawnieo do emisji oraz stawek inflacji lub innych oficjalnych 
danych statystycznych, które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne albo mogą byd wykonane przez 
rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron, a także wszelkiego rodzaju inne instrumenty pochodne 
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odnoszące się do aktywów, praw, zobowiązao, indeksów oraz innych wskaźników, które wykazują właściwości 
innych pochodnych instrumentów finansowych. 

W innych przypadkach zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności 
cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b 
ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt. 1 wskazanej ustawy, 
kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 (czternaście) dni od 
dokonania transakcji. 

3.5.8. Odpowiedzialnośd płatnika podatku 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.05.8.60 z późn. zm.) 
płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go 
we właściwym terminie organowi podatkowemu - odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a 
niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialnośd 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. 
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4. ROZDZIAŁ: DANE O EMITENCIE 

4.1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z 

numerami telekomunikacyjnymi, identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej 

oraz numer według właściwej identyfikacji podatkowej 

 

Firma: Eskimos Spółka Akcyjna 

Siedziba: Konstancin Jeziorna 

Adres: ul. Podgórska 4, 05-520 Konstancin-Jeziorna 

Telefon: +48 (22) 754 3602 

Faks: +48 (22) 754 3601 

Adres poczty elektronicznej: biuro@eskimossa.pl  

Strona internetowa: www.eskimossa.pl 

NIP: 5321388306 

Regon: 012418701 

Sąd rejestrowy: 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Data rejestracji: 25 lipca 2007 roku 

Numer KRS: 0000285266 

W imieniu Emitenta: Stanisław Sulima – Prezes Zarządu 

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta 

Czas trwania Emitenta zgodnie z treścią jego Statutu (§1 Statutu) jest nieograniczony. 

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

Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, 
w szczególności na podstawie K S H. 

4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w 

przypadku, gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskanie zezwolenia 

– przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał 

Postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydał w dniu 25 lipca 
2007 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego (sygn. akt sprawy WA XIV NS-REJ.KRS 13083/07/12). 

mailto:biuro@eskimossa.pl
http://www.eskimossa.pl/
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Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000285266. 

Dla utworzenia Emitenta nie było wymagane uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia. 

4.5. Krótki opis historii Emitenta 

 Marzec 1997 – założenie poprzednika prawnego Spółki, tj. spółki SHP Sp. z o.o. zajmującej się działalnością 
w zakresie przetwórstwa warzyw i owoców i rejestracja podmiotu w Sądzie Rejonowym dla M. St. 
Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy pod numerem RHB 49851; 

 Marzec 1997 – nabycie przez poprzednika prawnego Spółki istotnego aktywa w postaci nieruchomości w 
Sokółce na której zlokalizowany jest obecnie główny zakład Spółki – chłodnia w Sokółce; 

 10 kwietnia 1997 – rejestracja w rejestrze handlowym B podwyższenia kapitału zakładowego poprzednika 
prawnego Spółki do kwoty 10 010 000 PLN; 

 5 grudnia 1997 – zmiana nazwy spółki na Eskimos Sp. z o.o.; 

 Marzec 2000 – wdrożenie systemu analizy i kontroli HACCP (ISO 22000), Analiza Ryzyka i Kontrola 
Punktów Krytycznych, mającego na celu podniesienie jakości i bezpieczeostwa produkcji żywności. System 
ten jest obecnie wymagany we wszystkich przedsiębiorstwach sektora spożywczego, wytwarzających 
produkty żywnościowe na terenie Unii Europejskiej. Certyfikat został wydany przez SGS Polska i jest 
regularnie odnawiany co trzy lata; 

 Grudzieo 2001 – rozszerzenie usług oferowanych przez spółkę o działalnośd handlową oraz produkcję 
rolną.  

 11 czerwca 2003 – rejestracja spółki Eskimos Sp. z o.o. przez Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy, XVI 
Wydział Gospodarczy w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000164116; 

 28 sierpnia 2003 – zawiązanie z inicjatywy poprzednika prawnego Spółki grupy producentów rolnych 
Owoce i Warzywa Podlasia Sp. z o.o., zrzeszającej dziesięciu największych dostawców surowca do chłodni 
Spółki; 

 Styczeo 2004 – zakooczenie wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego ERP Comarch CDN XL. 
Projekt współfinansowany był w ramach programu Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw 
Phare 2000; 

 Marzec 2004 – rozpoczęcie produkcji składników przeznaczonych do wytwarzania odżywek dla niemowląt; 

 Sierpieo 2004 – oddanie do użytku magazynu opakowao, sortowni warzyw i owoców oraz zakup linii do 
konfekcjonowania mrożonych owoców i warzyw. Projekty współfinansowane były w ramach unijnego 
programu SAPARD, dostosowującego rolnictwo krajów oczekujących na członkostwo w Unii Europejskiej 
do gospodarki rynkowej; 

 Lipiec 2005 – rozpoczęcie produkcji wyrobów ekologicznych. Spółka posiada certyfikat wydany przez 
Ekogwarancja PTRE, potwierdzający spełnianie wymagao Rozporządzenia 2092/91 Komisji Europejskiej 
dotyczących rolnictwa ekologicznego; 

 Sierpieo 2006 – rozbudowanie budynku produkcyjno-magazynowego zamrażalni warzyw i owoców o 
pomieszczenia chłodni głębokiego mrożenia (do składowania wyrobów gotowych) wraz z częścią 
spedycyjną i socjalną dla obsługi magazynu. Projekt współfinansowany był w ramach programu SAPARD; 

 Październik 2006 – oddanie do użytku oczyszczalni ścieków. Projekt współfinansowany z programu SPO-
ROL, Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz 
Rozwój Obszarów Wiejskich; 

 25 lipca 2007 – przekształcenie Eskimos Sp. z o.o. w Eskimos S.A., którą wpisano do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy 
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000285266; 
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 12 maja 2010 roku – podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego 
poprzez emisję Akcji serii C i ubieganiu się o wprowadzenie akcji Spółki serii B i C do obrotu na rynku 
NewConnect. 

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

tworzenia 

Kapitał zakładowy Emitenta na dzieo sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynosi 10 010 000,00 
złotych. Od momentu rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS akcji serii C kapitał zakładowy Emitenta wynosid 
będzie 10 333 598,50 złotych. 

W Spółce tworzone są następujące kapitały: 

 Kapitał zakładowy, 

 Kapitał zapasowy (zgodnie z zapisami KSH), 

 Kapitał rezerwowy. 

Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych oraz na podwyższenie kapitału zakładowego. 
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów zysku do podziału. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechad, jeżeli 
wartośd tego kapitału będzie równa jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego. 

Walne Zgromadzenie może tworzyd w Spółce kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków, 
zwłaszcza na umorzenie akcji, a także inne fundusze celowe. 

Na dzieo 31 grudnia 2009 r. wysokośd i struktura kapitałów własnych Emitenta została przedstawiona w poniższej 
tabeli. 

Tabela 1. Wysokośd kapitału własnego Emitenta na dzieo 31.12.2009 r., tys. PLN 

L.p. Określenie funduszu 
 

1 Kapitał (fundusz) podstawowy  10 010,0 

2 Należne wpłaty na poczet kapitału podstawowego (wielkośd ujemna) 0,0 

3 Udziały (akcje) własne (wielkośd ujemna) 0,0 

4 Kapitał (fundusz) zapasowy 1 951,8 

5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,0 

6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,0 

7 Zysk (strata) z lat ubiegłych -42,8 

8 Zysk (strata) netto 620,9 

9 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkośd ujemna) 0,0 

10 Kapitał (fundusz) własny 12 539,9 

Źródło: Emitent 

4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 

Wszystkie akcje Emitenta serii A i B zostały w całości pokryte majątkiem spółki przekształcanej a to spółki Eskimos 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Akcje Emitenta serii C zostały opłacone w całości wkładami gotówkowymi. 
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4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji 

przez obligatariuszy uprawnieo z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeostwo 

do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do 

nabycia tych akcji 

Spółka nie przewiduje zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnieo z obligacji 
zamiennych lub z obligacji dających pierwszeostwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji. Spółka nie 
emitowała obligacji, w tym obligacji zamiennych lub obligacji dających pierwszeostwo do objęcia akcji nowych 
emisji. 

4.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu 

przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego, w granicach 

kapitału docelowego – może byd podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i 

wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności Dokumentu Informacyjnego 

może byd jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

Statut Spółki nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 
docelowego. W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki nie może byd w tym trybie podwyższony w terminie 
ważności Dokumentu Informacyjnego. 

4.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane 

instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

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

4.11. Podstawowe informacje na temat powiązao organizacyjnych lub kapitałowych 

Emitenta mających istotny wpływ na jego działalnośd, ze wskazaniem istotnych jednostek 

jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), 

formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i 

ogólnej liczbie głosów 

Emitent nie posiada podmiotów zależnych. 

Emitent jest podmiotem zależnym spółki Fundusz Inwestycyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w trakcie 
zmiany nazwy na FI Rubikon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców KRS pod numerem 0000084182. Spółka Fundusz Inwestycyjny Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. 
Zamoyskiego 27 lok. 5, 30-519 Kraków, jest posiadaczem większościowego pakietu 10 020 000 akcji Eskimos S.A., 
reprezentujących obecnie 50,05% kapitału zakładowego, na podstawie których dysponuje 20 040 000 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu (co stanowi obecnie 55,60% głosów na Walnym Zgromadzeniu). Przeważającym 
przedmiotem działalności Funduszu Inwestycyjnego spółka z o.o. jest działalnośd finansowa objęta kodem PKD 
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64.99.Z – pozostała finansowa działalnośd usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeo i 
funduszów emerytalnych. 

Pomiędzy Emitentem a spółką Fundusz Inwestycyjny Sp. z o. o. istnieją liczne powiązania osobowe. Mianowicie 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta Pan Leszek Słabooski jest jednocześnie wspólnikiem spółki Fundusz 
Inwestycyjny Sp. z o. o. oraz Wiceprezesem jej Zarządu. Ponadto członkowie Zarządu Emitenta, Panowie Stanisław 
Sulima, Marek Kaniewski i Rafał Wójcik, są także wspólnikami spółki Fundusz Inwestycyjny Sp. z o. o. 

Wobec powyższego zarówno większościowy akcjonariusz Emitenta, spółka Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o., jak i 
członkowie Zarządu Emitenta poprzez swój udział w akcjonariacie Emitenta mogą wywierad istotny wpływ na 
działalnośd Emitenta. 

Emitent wskazuje ponadto, iż niektóre z wyżej wskazanych osób są członkami organów lub wspólnikami innych 
spółek. Niżej opisane dane zostały opracowane na podstawie ogólnodostępnych informacji oraz na podstawie baz 
danych Lex IPG oraz REGON. 

Emitent wskazuje ponadto, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Leszek Słabooski jest wspólnikiem lub pełni 
następujące funkcje w organach innych Spółek:  

 jest wspólnikiem oraz pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Traffira spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Spółka prowadzi działalnośd w zakresie oprogramowania. 

 jest Wiceprezesem Zarządu spółki Stary Kazimierz S.A. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem działalności 
spółki jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 

 jest Prezesem Zarządu i jedynym wspólnikiem spółki SGIW Pogotowie Awaryjne spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem działalności spółki jest naprawa i konserwacja 
urządzeo gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego.  

 jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Pierwszy Fundusz Inwestycyjny – Vector Polska S.A. z siedzibą w 
Krakowie. Przedmiotem działalności spółki jest doradztwo finansowe i świadczenie innych finansowych. 

 jest wspólnikiem spółki Fundusz Factoringowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Krakowie. Przedmiotem działalności spółki jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania. 

 jest Prezesem Zarządu i wspólnikiem spółki Active Text spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Krakowie. Spółka prowadzi działalnośd związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 
informatyki. 

Dodatkowo członek Rady Nadzorczej Pani Ewa Wójcik jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Stary Kazimierz S.A. z 
siedzibą w Krakowie. Przedmiotem działalności spółki jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania. 

Członek Rady Nadzorczej Pan Konrad Kosierkiewicz jest wspólnikiem lub pełni funkcję w organach następujących 
spółek: 

 jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Zakłady Urządzeo Kotłowych „Stąporków” S.A. z siedzibą w 
Stąporkowie (Stąporków). Przedmiotem działalności spółki jest produkcja pieców, palenisk i palników 
piecowych. 

 jest Wiceprezesem Zarządu oraz wspólnikiem Spółki Wawinfo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Krakowie. Spółka działa na rynku portali internetowych. 

 jest członkiem Zarządu spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie. 
Przedmiotem działalności spółki jest produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego. 

 jest wspólnikiem spółki Tethra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Spółka 
prowadzi działalnośd związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem portali internetowych. 

 jest Prezesem Zarządu i wspólnikiem spółki Kodis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Krakowie. Spółka prowadzi działalnośd w zakresie doradztwa finansowego oraz doradztwa związanego z 
zarządzaniem. 

 jest członkiem Rady Nadzorczej spółki IIF S.A. z siedzibą w Krakowie. Głównym przedmiotem działalności 
spółki jest działalnośd w zakresie gier komputerowych. 

 jest członkiem Zarządu oraz wspólnikiem spółki Projekt Karmelicka spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Spółka prowadzi działalnośd związaną z rynkiem 
nieruchomości. 
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 jest członkiem Zarządu spółki ICM Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą 
w Warszawie. Spółka prowadzi działalnośd w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. 

Członek Zarządu Rafał Wójcik pełni dodatkowo następujące funkcje w organach innych spółek lub jest wspólnikiem 
spółek: 

 jest członkiem Rady Nadzorczej w spółce Traffira spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Krakowie. Spółka prowadzi działalnośd informatyczną w zakresie programowania. 

 jest Prezesem Zarządu spółki Stary Kazimierz S.A. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem działalności spółki 
jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 

 jest Wiceprezesem Zarządu spółki Pierwszy Fundusz Inwestycyjny – Vector Polska S.A. z siedzibą w 
Krakowie. Spółka prowadzi działalnośd w zakresie finansów i doradztwa.  

 jest Prezesem Zarządu oraz wspólnikiem spółki Fundusz Factoringowy spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem działalności spółki doradztwo w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 

 jest Wiceprezesem Zarządu oraz wspólnikiem spółki Euroaquatech spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja maszyn 
ogólnego przeznaczenia. 

Emitent wskazuje również, iż pomiędzy członkami organów Emitenta oraz jego akcjonariuszami występują 
następujące powiązania: 

a. powiązania pomiędzy członkami organów Emitenta a akcjonariuszami: 

 Przewodniczący Rady Nadzorczej Leszek Słabooski oraz członkowie Zarządu Emitenta: 
Stanisław Sulima, Rafał Wójcik i Marek Kaniewski są wspólnikami spółki Fundusz 
Inwestycyjny  Rubikon spółka z o.o., która jest akcjonariuszem Emitenta. 

 Prezes Zarządu Stanisław Sulima jest ojcem akcjonariuszy: Pauliny Hanny Sulimy oraz 
Przemysława Sulimy, którzy objęli akcje serii C. 

 
b. inne powiązania pomiędzy członkami organów Emitenta: 

 Członek Rady Nadzorczej – Mirosława Sulima jest żoną Prezesa Zarządu Stanisława Sulimy. 

 Członek Rady Nadzorczej – Bożenna Kaniewska jest żoną Wiceprezesa Zarządu Marka 
Kaniewskiego 

 Członek Rady Nadzorczej – Ewa Wójcik jest żoną członka Zarządu Marka Kaniewskiego. 
  

Emitent wskazuje, iż - za wyjątkiem typowych stosunków wynikających z umów na świadczenie usług związanych z 
wprowadzeniem akcji Emitenta do obrotu w ASO - pomiędzy Emitentem, członkami jego organów, głównymi 
akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą i członkami jego organów nie występują żadne powiązania 
majątkowe, organizacyjne, ani personalne. 

4.12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z 

ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, 

towarów i usług albo jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w 

przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty 

działalności 

Eskimos S.A. jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją i sprzedażą mrożonych owoców i warzyw na 
zlecenie klientów branżowych

2
. 

                                                                 

 
2 Spółka nie prowadzi sprzedaży pod własną marką 
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Główna zakład Spółki mieści się w Sokółce w północno-wschodniej Polsce, w niedalekim sąsiedztwie Białegostoku. 
Siedziba spółki mieści się w Konstancinie-Jeziorna pod Warszawą, natomiast działalnośd handlowa prowadzona jest 
w biurze w Warszawie. 

W zakładzie w Sokółce znajduje się nowoczesna linia technologiczna do produkcji mrożonych owoców i warzyw, 
magazyn oraz chłodnia głębokiego mrożenia.  

Produkcja w Eskimos S.A. począwszy od roku 2000 prowadzona jest zgodnie z systemem kontroli jakości i 
bezpieczeostwa HACCP. Aby zapewnid zgodnośd norm jakościowych, Spółka współpracuje wyłącznie z dostawcami 
surowców, którzy także wdrożyli system HACCP. 

Znaczna częśd inwestycji przeprowadzonych przez Spółkę w ostatnich latach była współfinansowana ze środków 
pochodzących z funduszy unijnych (w tym z programów Phare 2000, SAPARD oraz funduszu strukturalnego w 
ramach programu SPO-ROL). 

4.12.1. Model biznesowy 

Eskimos S.A. jest przedsiębiorstwem działającym w sektorze B2B, wytwarzającym mrożonki na zlecenie innych 
przedsiębiorstw, które następnie sprzedają produkty pod własnymi markami

3
. W strukturze sprzedaży Spółki 

dominują klienci zagraniczni, stanowiąc ok. 80% przychodów Spółki – są to przede wszystkim największe 
międzynarodowe firmy sektora spożywczego, w tym Bonduelle, Grupa Frenzel oraz Jütro Jessen. Transakcje z 
zagranicznymi kontrahentami rozliczane są w walucie euro, co powoduje, że Spółka uzależniona jest od kursu 
wymiany EUR/PLN.  

Z uwagi na wysoką jakośd produkowanego asortymentu, sprzedaż wyrobów na rynku krajowym (na który trafia ok. 
20% sprzedawanego asortymentu) skoncentrowana jest na obsłudze najbardziej wymagających klientów, w tym 
producentów artykułów spożywczych dla dzieci, np. Nutricia Polska. 

Działalnośd Spółki dzieli się na dwie podstawowe grupy: 

 Wytwarzanie wyrobów ze świeżych owoców i warzyw, które następnie w procesie produkcyjnym 
przetwarzane są na mrożonki, po czym przeprowadzane jest sortowanie i pakowanie. Koocowym etapem 
procesu technologicznego jest składowanie gotowych produktów w magazynach Spółki. Ta częśd 
działalności, uwzględniając sprzedaż półfabrykatów, stanowi ok. 80 proc. przychodów Eskimos S.A. Według 
posiadanych danych Zarządu Emitenta, Eskimos S.A. jest największym przetwórcą brokułu oraz jagody w 
Polsce; 

 Sprzedaż gotowych towarów (w postaci zamrożonych warzyw i owoców), produkowanych w 
zewnętrznych chłodniach, niebędących własnością Spółki. Częśd towarów sprzedawana jest bez 
przetworzenia, inne stanowią m.in. składniki mieszanek. Działalnośd ta stanowi ok. 20 proc. przychodów 
Eskimos S.A. 

Ponadto Spółka w niewielkich wolumenach zajmuje się prowadzeniem usług pakowania, mrożenia oraz 
przechowywania towarów na zlecenie innych przedsiębiorstw. W niektórych przypadkach Spółka do produkcji 
wykorzystuje również warzywa mrożone, jak ma to miejsce w przypadku mieszanki warzywnej („królewskiej”), w 
której wykorzystuje się zamrożoną marchewkę kupowaną od dostawcy austriackiego. Produkcja może polegad 
także na sortowaniu i pakowaniu półfabrykatu pozyskiwanego z innych chłodni oraz zlecaniu usługi chłodniczej w 
chłodni podwykonawcy Spółki. 

Do pozostałych składników przychodów ze sprzedaży zaliczana jest również sprzedaż nasion, nawozów oraz 
środków ochrony roślin, a także sprzedaż rozsad brokułów oraz kalafiora – asortyment ten znajduje odbiorców 
wśród polskich klientów spółki. W strukturze przychodów są to jednak niewielkie ilości, wynoszące od 1,5 do 2,3 
proc. na przestrzeni ostatnich 3 lat. 

                                                                 

 
3 Jest to podstawowa działalnośd Eskimos 
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Rysunek 1. Struktura przychodów ze sprzedaży w rozbiciu na poszczególne grupy asortymentu, 2007-2009, mln PLN 

 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Eskimos S.A. 

Zaprezentowana powyżej struktura przychodów na przestrzeni ostatnich trzech lat wskazuje utrzymywanie się 
poszczególnych głównych składowych przychodów na zbliżonym poziomie. Na przychody Spółki w blisko 80% 
składała się sprzedaż tworzonych przez Eskimos S.A. wyrobów, towary stanowiły ok. 1/5 przychodów (zakupy 
towarów pozwalają Spółce regulowad zamówienia nietypowe lub przekraczające zdolności produkcyjno-
magazynowe w danym okresie, co uniemożliwiałyby realizację otrzymywanych zamówieo lub planów Spółki). 

Szczegółowa analiza pokazuje, że Spółka ogranicza z okresu na okres produkcję asortymentu, odchodząc od 
produkcji krótkich partii wyrobów na korzyśd mniejszej liczby dłuższych serii przetwarzanych owoców i warzyw, co 
ma na celu zwiększenie wydajności posiadanych linii technologicznych

4
. 

Stabilizacja przychodów na zbliżonym poziomie blisko 50 mln PLN w okresie lat 2007-2009 spowodowana była 
przede wszystkim ograniczoną bazą surowca dostępnego w bezpośredniej okolicy zakładu Eskimos S.A.

5
 Przyjęta 

przez Zarząd Spółki strategia rozwoju oparta jest o rozwój egzogeniczny – planowane jest przejęcie zakładu 
produkcyjnego zlokalizowanego w innej części kraju, co umożliwi dostęp do bardziej różnorodnego surowca. 

4.12.2. Źródła przychodów i struktura sprzedaży 

4.12.2.1. Sezonowośd sprzedaży i produkcji 

Na działalnośd Spółki wpływa sezonowośd produkcji, która ma miejsce przede wszystkim w miesiącach letnich. 
Sezonowośd związana jest z uprawą oraz zbiorem surowca, który ma miejsce w drugiej części II kwartału, w III 
kwartale oraz na początku kwartału IV

6
, jak również wynika z procesu technologicznego przetwarzania i mrożenia, 

który przebiega w zakładzie produkcyjnym Spółki.  

Specyfika działalności Eskimos S.A. wynika również z faktu, że znaczna częśd sprzedaży zamrożonej produkcji 
następuje na przełomie dwóch kolejnych lat – w sezonie zimowym, gdy nie odbywa się produkcja ze świeżych 
surowców. 

Rozkład kwartalny sprzedaży towarów i wyrobów spółki nie charakteryzował się wysoką powtarzalnością, był 
natomiast wynikiem bieżących zamówieo klientów. Na przestrzeni lat 2007-2009 największe przychody 
generowane były w III kwartale (ok. 1/3 rocznych przychodów), natomiast mniejsza sprzedaż miała miejsce w 
kwartałach II i IV.  

Rozkład kwartalny sprzedaży przedstawiony został poniżej na podstawie 7 największych grup asortymentu, 
generujących przeciętnie 85 proc. przychodów Spółki (składają się na nie czarna jagoda i czarna porzeczka, malina, 
truskawka oraz brokuł, kalafior i mieszanki, będące połączeniem tych dwóch warzyw oraz marchewki). 

                                                                 

 
4 Linie technologiczne wymagają gruntownego czyszczenia przy każdorazowej zmianie wytwarzanego produktu, co przy dużej liczbie 
różnorodnego asortymentu ma negatywny wpływ na wydajnośd procesu produkcji 
5
 Odległośd do 100 km od siedziby Spółki 

6
 Szczególnie w przypadku kalafiora oraz marchwi – ich uprawy możliwe są, gdy temperatura jest wyższa niż –2 :C 
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Rysunek 2. Rozkład sprzedaży głównych grup asortymentu (towarów i wyrobów łącznie) w poszczególnych kwartałach, mln PLN, 2007-2009 

 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Eskimos S.A. 

4.12.2.2. Struktura przychodów w ujęciu asortymentowym 

Na potrzeby produkcji wykorzystywanych jest łącznie 14 rodzajów owoców (agrest, borówka, czarna jagoda, czarna 
i czerwona porzeczka, czarny bez, jarzębina, jeżyna, malina, rokitnik, śliwka, truskawka, wiśnia oraz jabłko, z 
którego wytwarza się koncentraty) oraz 12 rodzajów warzyw (brokuł, brukselka, cebula, cukinia, dynia, fasola, 
kalafior, marchewka, pasternak, pomidor, por oraz rabarbar). 

Przychody ze sprzedaży pomiędzy rokiem 2007 a 2009 wzrosły o 2,3 proc. (z 48,4 mln PLN w 2007 do ponad 
49,5 mln PLN dwa lata później). Na poziom przychodów Eskimos S.A. wpływ miały przede wszystkim wysoka jakośd 
oferowanych przez Eskimos S.A. produktów na tle asortymentu dostarczanego przez konkurencyjne 
przedsiębiorstwa.  

Wielkośd produkcji jest w dużej mierze pochodną możliwości przetwórczych zakładu produkcyjnego, którego linie 
technologiczne zostały rozbudowane w 2006 roku. Dalszy rozwój mocy produkcyjnych w zakładzie w Sokółce jest z 
punktu widzenia Spółki suboptymalny w stosunku do przejęcia konkurencyjnego zakładu w innej części kraju, stąd 
przyjęta strategia rozwoju Eskimos S.A. ukierunkowana jest na akwizycje.  

Największy udział w przychodach Eskimos S.A. w 2009 roku, uwzględniając sprzedaż wyrobów i towarów, stanowił 
brokuł – jego sprzedaż wyniosła 11,2 mln PLN (blisko 23-proc. udział). Dominującą pozycję w strukturze sprzedaży 
we wcześniejszych latach miała czarna jagoda i truskawka (w 2007 roku udział ponad 21 proc.) oraz malina (w 2008 
roku udział ponad 25 proc.). 

Oprócz wyżej wymienionych owoców i warzyw, w kompozycji przychodów znaczącymi pozycjami są ponadto 
kalafior i czarna porzeczka, uwidacznia się jednocześnie trend zwiększonego zapotrzebowania na mieszanki 
warzywne, co przekłada się na wzrost sprzedaży tego asortymentu (ponad 3-krotny wzrost pomiędzy rokiem 2007 
a 2009). Zmniejszeniu ulega tym samym udział pozostałego oferowanego asortymentu, co świadczy o postępującej 
optymalizacji sprzedaży. 

Rysunek 3. Struktura przychodów ze sprzedaży z wyszczególnieniem głównego asortymentu, 2007-2009, mln PLN 
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Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Eskimos S.A. 

W ujęciu wartościowym obserwowana jest tendencja zamiany w strukturze sprzedaży warzyw kosztem owoców – 
na przestrzeni ostatnich 3 lat udział owoców zmniejszył się z ponad 63 proc. do niespełna 45 proc. w 2009 r., 
jednocześnie udział warzyw wzrósł z 1/3 do blisko 54 proc. Udział tych dwóch grup w strukturze sprzedaży jest 
procesem płynnym, uzależnionym przede wszystkim od zapotrzebowania zgłaszanego przez klientów spółki, 
wynika również z prognoz Zarządu odnośnie planowanego popytu (jak miało to miejsce np. w przypadku brokułu w 
sezonie 2008/2009 oraz maliny we wcześniejszym okresie). 

Pozostała działalnośd Spółki (w tym usługi, sprzedaż rozsad oraz asortymentu rolniczego) ma niewielki wpływ na 
przychody, a jej udział systematycznie się zmniejsza – w 2009 roku wyniosła 1,5 proc. (ok. 0,7 mln PLN).  

Tabela 2. Przychody ze sprzedaży Eskimos S.A. wg grup, 2007-2009, wartościowo 

  2007 2008 2009 

Asortyment mln PLN proc. mln PLN proc. mln PLN proc. 

Owoce 30,6 63,3% 26,0 52,9% 22,1 44,6% 

Warzywa 15,7 32,5% 21,9 44,5% 26,7 53,9% 

Pozostałe 2,1 4,2% 1,3 2,6% 0,7 1,5% 

Łącznie 48,4 100,0% 49,2 100,0% 49,5 100,0% 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Eskimos S.A. 

W ujęciu ilościowym uwidacznia się dominujący procentowy udział sprzedanych warzyw w strukturze sprzedaży – 
w ostatnich dwóch latach stanowił on 70 proc. asortymentu dostarczanego klientom. Wynika to z faktu, że 
warzywa są wyraźnie taosze w porównaniu z owocami. Przy wzroście sprzedaży pomiędzy rokiem 2008 a 2009 o 
niespełna 1 proc. w ujęciu wartościowym, zanotowano równocześnie spadek sprzedaży w ujęciu ilościowym o 
niespełna 5 proc., co było przede wszystkim spowodowane skutkami ogólnoświatowego kryzysu i okresowym 
zmniejszeniem zapotrzebowania na asortyment Spółki przez zagranicznych partnerów Eskimos S.A. Pomimo to 
Spółce udało się nieznacznie zwiększyd przychody – głównie dzięki korzystnemu wpływowi sytuacji na rynku 
walutowym. 

Tabela 3. Przychody ze sprzedaży Eskimos S.A. wg grup, 2007-2009, ilościowo7 

 
2007 2008 2009 

Asortyment tys. ton proc. tys. ton proc. tys. ton proc. 

Owoce 5,0 44,9% 3,9 30,5% 3,5 29,2% 

Warzywa 6,1 55,1% 8,8 69,5% 8,6 70,8% 

Łącznie 11,0 100,0% 12,7 100,0% 12,1 100,0% 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Eskimos S.A. 

Zmianom, jakim ulegał procentowy udział sprzedawanych warzyw na przestrzeni ostatnich lat, zarówno w ujęciu 
ilościowym i wartościowym, prezentuje poniższy wykres.  

                                                                 

 

7
 Z uwagi na fakt, że składniki asortymentu ujętego łącznie jako „pozostały” nie wyrażone są w tonach, tabela nie zawiera danych ich 

dotyczących 
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Rysunek 4. Procentowy udział sprzedaży warzyw w przychodach Eskimos S.A., 2006-2008, ilościowo i wartościowo 

 
Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Eskimos S.A. 

4.12.2.3. Struktura przychodów w ujęciu geograficznym 

Sprzedaż towarów i wyrobów prowadzona jest zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, do krajów europejskich 
oraz w niewielkim stopniu do Rosji. W ostatnich trzech latach towary i wyroby Spółki dostarczane były na rynki 13 
paostw. 

Biorąc pod uwagę wielkośd sprzedaży, największy udział posiada rynek niemiecki, gdzie w ciągu ostatnich trzech lat 
trafiała ponad połowa wyrobów i towarów sprzedanych przez Spółkę. Wielkośd sprzedaży utrzymywała się w tym 
okresie na poziomie ok. 6,5 tys. ton, głównym asortymentem kupowanym przez tamtejszych klientów były maliny i 
truskawki, a także kalafior, brokuły oraz mieszanki warzywne.  

Pod względem ilości sprzedanych wyrobów i towarów na drugim miejscu znajduje się rynek krajowy oraz 
austriacki, ze sprzedażą na poziomie ok. 1,5 tys. ton. W 2009 roku zanotowano blisko 50-procentowy wzrost 
sprzedaży do Austrii, przy jednoczesnym obniżeniu sprzedaży na rynku rodzimym. Głównym asortymentem 
kupowanym przez polskich klientów były borówki, maliny i truskawki, a także brokuły i kalafior, ten ostatni 
stanowił główny asortyment nabywany przez odbiorców austriackich (2/3 sprzedaży w 2009 r.). 

Znaczące wolumeny sprzedawane były również na rynki Belgii, Czech, Danii, Francji. Ponadto eksport realizowany 
jest do Finlandii, Holandii, na Litwę, do Rosji, Szwecji, oraz Wielkiej Brytanii. 

Tabela 4. Wielkośd sprzedaży towarów i wyrobów wg rynków, ilościowo, 2007-2009 

 
2007 2008 2009 

Kraj tys. ton proc. tys. ton proc. tys. ton proc. 

Austria 0,3 3,1% 1,1 8,5% 1,6 13,0% 

Belgia 0,4 3,4% 0,5 3,7% 0,1 1,0% 

Francja 0,6 5,6% 0,4 3,5% 0,9 7,2% 

Holandia 0,7 6,2% 0,6 5,0% 0,2 1,7% 

Niemcy 6,7 60,0% 6,5 50,9% 6,8 56,4% 

Polska 2,0 17,5% 2,0 16,0% 1,5 12,4% 

Szwecja 0,2 1,5% 0,2 1,8% 0,3 2,1% 

Pozostałe 0,3 2,8% 1,3 10,5% 0,7 6,1% 

Łącznie 11,2 100,0% 12,8 100,0% 12,1 100,0% 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Eskimos S.A. 

Analiza wartościowa sprzedaży Spółki w latach 2007-2009 wykazuje nieznacznie różniące się rozłożenie proporcji 
przychodów niż ma to miejsce w przypadku zestawienia ilościowego. Największą grupę odbiorców stanowią 
podmioty działające na rynku niemieckim, których udział w strukturze przychodów przekraczał w 2009 roku 
51 proc. W ujęciu wartościowym przychody w analizowanym okresie pozostały na stabilnym poziomie, oscylując 
wokół 23-25 mln PLN. Utrzymująca się duża sprzedaż na rynku niemieckim potwierdza wysoką jakośd wyrobów i 
towarów dostarczanych przez Eskimos S.A. 
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Znaczna różnica w wartościowej strukturze przychodów w stosunku do sprzedaży ilościowej występuje w 
przypadku rynku polskiego, co wynika z faktu, że ok. 10 proc. przychodów generowanych w naszym kraju pochodzi 
ze sprzedaży usług, rozsad brokułu oraz kalafiora, nasion, nawozów oraz środków ochrony roślin. Udział 
asortymentu dostarczanego na rynek polski w strukturze sprzedaży w 2009 r. zanotował obniżenie w stosunku do 
lat wcześniejszych, co było związane z okresowymi mniejszymi zamówieniami od rodzimych kontrahentów. 

Tabela 5. Wielkośd sprzedaży wg rynków, wartościowo, 2007-2009 

 
2007 2008 2009 

Kraj mln PLN proc. mln PLN proc. mln PLN proc. 

Austria 1,6 3,4% 3,2 6,5% 5,5 11,1% 

Belgia 2,2 4,6% 2,1 4,3% 0,7 1,5% 

Francja 4,0 8,2% 2,8 5,6% 4,2 8,5% 

Holandia 2,6 5,3% 3,1 6,3% 0,8 1,6% 

Niemcy 24,3 50,3% 22,8 46,3% 25,6 51,7% 

Polska 11,6 24,0% 10,4 21,2% 8,1 16,3% 

Szwecja 1,0 2,0% 1,3 2,6% 1,9 3,8% 

Pozostałe 1,1 2,2% 3,6 7,2% 2,7 5,5% 

Łącznie 48,4 100,0% 49,2 100,0% 49,5 100,0% 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Eskimos S.A. 

4.12.2.4. Wpływ kursów walutowych na przychody Spółki 

Analiza struktury geograficznej sprzedaży pozwala zauważyd, że ponad 80 proc. przychodów Eskimos S.A. 
generowane było z eksportu. Wszystkie transakcje z zagranicą rozliczane były w EUR. Powoduje to, że spółka 
narażona jest na ryzyko kursowe. 

Rysunek 5. Udział transakcji realizowanych w EUR, ilościowo oraz wartościowo, 2007-2009 

 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Eskimos S.A. 

Tabela 6. Udział transakcji realizowanych w EUR, ilościowo (towary i wyroby) oraz wartościowo, 2007-2009 

  
2007 2008 2009 

tys. ton mln PLN tys. ton mln PLN tys. ton mln PLN 

Sprzedaż łącznie 11,2 48,4 12,8 49,2 12,1 49,5 

Transakcje realizowane w EUR 9,2 36,7 10,7 38,8 10,6 41,4 

Proc. udział transakcji realizowanych w EUR 82,5% 76,0% 84,0% 78,8% 87,6% 83,7% 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych Eskimos S.A. 
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Transakcje wyrażone w EUR przeliczane były przy użyciu średniego kursu Narodowego Banku Polskiego 
obowiązującego w dniu zawarcia kontraktu (korygowane o kurs faktycznej wymiany z dnia zaksięgowania 
transakcji) lub przy użyciu kursu określonego w towarzyszącym danej transakcji kontrakcie terminowym typu 
forward

8
.  

W latach 2006-2007 kurs wymiany EUR/PLN był relatywnie stabilny, a różnice między maksymalnym oraz 
minimalnym wychyleniem oscylowały w granicach 10 proc., co pozwalało na w miarę bezpieczne prognozowanie 
przychodów spółki oraz planowanie produkcji. 

Począwszy od III kwartału 2007 roku kurs EUR/PLN zaczął się coraz wyraźniej umacniad, co zbiegło się z 
rozpoczęciem sprzedaży wyrobów spółki sezonu 2007/2008. Rok 2008 to okres szczególnej zmienności siły polskiej 
waluty. Pod koniec lipca 2008 kurs wymiany EUR/PLN ukształtował się na najniższym poziomie ostatnich lat, 
osiągając wartośd 3,2026 PLN, co z racji charakteru branży, w której działa spółka, oznaczało niebezpieczne 
zbliżenie się do poziomu opłacalności produkcji spółki, szacowanej przez Zarząd Eskimos S.A. na ok. EUR/PLN 3,0. 
Właśnie w II i III kwartale roku podejmowane są w spółce decyzje o wielkości produkcji oraz magazynowaniu. W 
obawie przed dalszym spadkiem wartości polskiej waluty, spółka ograniczyła produkcję w porównaniu do lat 
wcześniejszych. W drugiej części III kwartału nastąpiło jednak silne odbicie i kurs wymiany EUR/PLN osłabił się o 
ponad 30 proc., czyli blisko 1 PLN, osiągając w koocówce roku poziom bliski 4,20. Na samym początku 2009 roku 
postępowało umacnianie kursu EUR/PLN, który w połowie lutego 2009 zbliżył się do poziomu 4,90. Od tego okresu, 
w przeciągu następnych miesięcy, kurs EUR/PLN osłabił się ponownie, w koocówce roku zbliżywszy się do poziomu 
4,10.  

Słaby złoty jest korzystny dla Spółki, która ok. 80 proc. przychodów generuje ze sprzedaży eksportowej, jednak 
wysoka zmiennośd kursu jest czynnikiem utrudniającym prognozowanie wielkości produkcji. Ponadto dostawcy 
Spółki próbują wykorzystad tę sytuację do zwiększania cen oferowanych surowców. 

Poniżej przedstawiono wybrane kursy wymiany EUR/PLN w latach 2007-2009, z wyszczególnieniem wartości 
średniorocznych, na koniec okresu oraz wahao maksymalnych w badanym okresie.  

Tabela 7. Kurs wymiany EUR/PLN, średnioroczny oraz na koniec poszczególnych okresów, 2007-2009 

EUR/PLN 2007 2008 2009 

kurs minimalny 3,57 3,20 3,92 

kurs maksymalny 3,94 4,18 4,90 

proc. różnica max/min 10,3% 30,7% 25,1% 

kurs średnioroczny 3,78 3,51 4,33 

kurs na koniec okresu 3,58 4,17 4,11 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych NBP 

W roku 2007 kurs na koniec okresu był zbliżony do minimalnego. Obserwowano umacnianie się polskiej waluty, a 
rozpiętośd między wartościami minimalnymi oraz maksymalnymi nie przekraczała 0,4 PLN (ok. 10 proc.).  

Znaczące rozszerzenie pasma wahao miało miejsce w okresie II półrocze 2008 – I półrocze 2009, gdzie różnica 
pomiędzy najniższym kursem (3,2026) a najwyższym (4,8999) wyniosła 53 proc. Począwszy od II półrocza 2009 r. 
można było obserwowad stabilizację kursu wymiany EUR/PLN oraz zmniejszeniem wahao. 

Analiza kwartalnych kursów wymiany EUR/PLN z okresu 2007-2009 pozwala zauważyd nietypowy, silny zwrot 
trendu na początku drugiej połowy 2008 roku, który miał wpływ na działalnośd Spółki w tym okresie. 

                                                                 

 

8 Spółka ze zmienną częstotliwością wykorzystywała tego typu zabezpieczenia od roku 2006 
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Rysunek 6. Kurs wymiany EUR/PLN, średnioroczny oraz na koniec poszczególnych okresów, 2007-2009, kwartalnie 

 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers na podstawie danych NBP 

4.13. Charakterystyka rynku, na którym działa Emitent 

4.13.1. Branża przetwórstwa owocowo-warzywnego w Polsce i w Europie 

4.13.1.1. Baza surowcowa w Polsce 

Polska zajmuje 5 miejsce w Europie w ogólnej produkcji warzyw i owoców. Większą produkcję osiągają jedynie 
Włochy, Hiszpania, Francja i Grecja. Kraje te jednak specjalizują się w produkcji innej grupy warzyw i owoców niż 
Polska.  

4.13.1.1.1. Warzywa 

Warzywa dzieli się na dwie główne grupy: warzywa gruntowe (m.in. kalafior, kapusta, marchew, cebula, buraki, 
ogórki) oraz warzywa pod osłoną (uprawiane w szklarniach, tunelach foliowych i w inspektach). Produkcja warzyw 
w analizowanym okresie cechowała się umiarkowaną zmiennością, a odchylenie standardowe ukształtowało się na 
poziomie około 243 tys. ton (4,51% średniej wartości zbiorów). 

Rysunek 7. Zbiory warzyw, Polska, tys. ton 

 

 

Źródło: GUS - Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009, IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009 
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Uprawy warzyw pod osłoną przyniosły w 2009 roku zbiory szacowane na 790 tys. ton, tj. o 2,3% więcej niż w roku 
poprzednim, ograniczony został natomiast areał upraw i wyniósł 5 100 ha (spadek o 2,2%).  

Rysunek 8. Warzywa pod osłoną w Polsce – wielkośd produkcji oraz areał upraw 

 

Źródło: GUS - Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009, IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009 

Według wstępnych szacunków GUS, produkcja pomidorów spod osłony ukształtuje się na poziomie zbliżonym do 
roku 2008 i wyniesie 445 tys. ton. Produkcja ogórków wzrośnie o 6,8% i osiągnie 245 tys. ton (w porównaniu z 
229,5 tys. ton z 2008 roku). Łączna produkcja pozostałych warzyw wzrośnie o 2,4 % i wyniesie około 100 tys. ton.   

Rysunek 9. Produkcja warzyw spod osłon w 2009 roku, tys. ton 

 

Źródło: IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009 

 

W roku 2009, w porównaniu z rokiem poprzednim, wyższe były zbiory podstawowych gatunków warzyw 
gruntowych, a ich łączna produkcja w Polsce wyniosła 4,7 mln ton, tj. o 7,2% więcej niż w roku 2008. Powierzchnia 
upraw (łącznie z uprawami w ogrodach przydomowych) w 2009 roku wyniosła około 200 tys. ha, co stanowi wzrost 
o 1,1% w stosunku do roku 2008.  
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Rysunek 10. Warzywa gruntowe w Polsce – wielkośd produkcji oraz areał upraw 

 

Źródło: IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009 

Według wstępnych szacunków GUS w 2009 roku największy wzrost produkcji (na poziomie 11%) odnotowano dla 
cebuli – w roku 2008 cebula osiągnęła największy spadek (-13,6%). Zbiory marchwi wyniosły 898,2 tys. ton, co 
stanowiło 10% wzrostu w stosunku do 817,0 tys. ton z 2008 roku. Duży wzrost (+9%) odnotowała również 
produkcja buraków dwikłowych, osiągając w 2009 roku poziom 352,1 tys. ton. Zbiory kapusty wyniosły 1 269,3 tys. 
ton, zwiększyły się o 6%, natomiast zbiory pomidorów gruntowych wzrosły o 3% i wyniosły 263,9 tys. ton. 
Produkcja kalafiora utrzymała się na zbliżonym poziomie 221,9 tys. ton, natomiast produkcja ogórków spadła o 6% 
(do 256,9 tys. ton). 

Rysunek 11. Produkcja warzyw gruntowych w 2009* roku w Polsce, tys. ton 

 

Źródło: IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009, wstępny szacunek GUS 

Zbiory warzyw w ostatnich latach kształtowały się na dośd zbliżonym poziomie, odchylenie standardowe od 
średniej w latach 2005-2009 wynosiło 243 tys. ton, jednak ogólna linia trendu wskazuje na delikatny wzrost 
produkcji. 
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Tabela 8. Zbiory warzyw w Polsce, 2006-2009*, tys. ton 

 
2006 2007 2008 2009* 

Warzywa gruntowe 4408 4958 4430 4750 

Kapusta 1189 1325 1201 1269 

Kalafior 212 228 221 222 

Cebula 590 725 618 688 

Marchew 833 938 817 898 

Buraki 341 375 322 352 

Ogórki 272 293 272 257 

Pomidory 247 277 257 264 

Pozostałe warzywa gruntowe 724 797 721 800 

Warzywa spod osłon 712 722 772 790 

Pomidory 405 412 445 445 

Ogórki 220 218 230 245 

Pozostałe warzywa spod osłon 87 92 98 100 

Źródło: IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009, *wstępny szacunek GUS 
 

4.13.1.1.2. Owoce 

Owoce dzieli się na dwie główne grupy: owoce z drzew (m.in. jabłka, gruszki, śliwki, wiśnie, czereśnie) oraz owoce 
jagodowe (m.in. truskawki, maliny, porzeczki, agrest, aronia). Produkcja owoców w analizowanym okresie 
cechowała się znaczną zmiennością, a odchylenie standardowe ukształtowało się na poziomie około 845 tys. ton 
(27,29% średniej wartości zbiorów). Według wstępnych szacunków GUS w 2009 roku zbiory owoców spadły o 5,1% 
(do poziomu 3 644 tys. ton). Pomimo spadku produkcji owoców w 2009 roku, notowany jest ogólny trend 
wzrostowy. 

Rysunek 12. Zbiory owoców, Polska, tys. ton 

 

Źródło: GUS - Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009, IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009, *wstępne szacunki GUS 

Produkcja owoców z drzew w 2009 była niższa niż w 2008 i wyniosła łącznie 3 101 tys. ton, tj. ok. 5,8% mniej od 
rekordowych zbiorów z 2008 roku. Największy spadek zbiorów w porównaniu do roku poprzedniego zanotowano 
w przypadku jabłek oraz wiśni, których częśd nie została zebrana z powodu niskich cen skupu. Pomimo spadku 
produkcji w 2009 roku odnotowano 1% wzrost areału upraw owoców z drzew. 
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Rysunek 13. Owoce z drzew, Polska 

 

Źródło: IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009, *wstępny szacunek GUS 

Owoce z drzew stanowią łącznie ponad 85,1% produkcji owoców w Polsce. Największy udział mają wśród nich 
jabłka. Szacunkowa wartośd zbiorów jabłek w 2009 roku wyniosła około 2 628 tys. ton. Oznacza to spadek o 7,2% w 
stosunku do roku 2008 (oraz wzrost o 153% w stosunku do roku 2007). Szacunkowo zbiory gruszek w 2009 wzrosły 
o 10% (do poziomu 80 tys. ton), a zbiory śliwek o 3,6% (do poziomu 118 tys. ton). Według szacunku GUS, zbiory 
wiśni w 2009 roku były niższe o 6,7% od roku ubiegłego i wyniosły 188 tys. ton. Produkcję czereśni ocenia się na ok. 
52 tys. ton, tj. (ponad 26,2% więcej niż w roku 2008 i ponad 155% więcej niż w słabym roku 2007). Warto 
pamiętad, że rok 2007 był okresem szczególnego nieurodzaju spowodowanego złymi warunkami atmosferycznymi, 
głównie przymrozkami wiosennymi, z tego też powodu dokonywanie bardziej dokładnych porównao produkcji w 
tym roku jest bezcelowe. Ogólny trend obserwowany na rynku owoców jest wzrostowy. 

Rysunek 14. Produkcja owoców z drzew w 2009* roku w Polsce, tys. ton 

 

Źródło: IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009, *wstępny szacunek GUS 

Szacuje się, że zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych wyniosły w 2009 roku ok. 543 tys. 
ton, tj. o ok. 1,3% mniej, niż w roku poprzednim. Największy spadek produkcji dotyczył jabłek (-7,2%), wiśni (-6,7%) 
oraz leszczyny (-14,7%). 
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Rysunek 15. Owoce jagodowe, Polska 

 

Źródło: IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009, *wstępny szacunek GUS 

Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych stanowią 14,9% produkcji owoców. Areał upraw truskawek 
w latach 2008 i 2009 był zbliżony, jednak w 2009 zbiory były ponad 2,7% niższe (ok. 195 tys. ton). Zbiory malin 
ukształtowały się na poziomie około 78 tys. ton (ok. 4,5% mniej niż w 2008 r.), a zbiory porzeczek wyniosły około 
197 tys. ton (poziom zbliżony do roku 2008 i ponad 40% więcej niż w roku 2007). Według wstępnego szacunku 
produkcja agrestu spadła o około 1,9% i osiągnęła poziom około 16 tys. ton.  

Rysunek 16. Produkcja owoców jagodowych w 2009* roku w Polsce, tys. ton 

 
Źródło: IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009, *wstępny szacunek GUS 

W grudniu 2008 roku Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych ogłosił, że osiągnięto porozumienie w 
sprawie przeglądu unijnej Wspólnej Polityki Rolnej. Jednym z postanowieo jest uzyskanie przez Polskę, w latach 
2010-2012 dodatkowych 90 mln EUR środków na dopłaty bezpośrednie do owoców miękkich.  
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Tabela 9. Zbiory owoców w Polsce, 2006-2009*, tys. ton 

 
2006 2007 2008 2009 

Owoce z drzew 2 708 1 267 3 291 3 101 

Jabłka 2 305 1 040 2 831 2 628 

Gruszki 59 31 73 80 

Śliwki 94 54 114 118 

Wiśnie 195 108 202 188 

Czereśnie 38 20 41 52 

Brzoskwienie 6 4 12 13 

Morele 2 1 4 5 

Orzechy włoskie 6 6 12 15 

Leszczyna 3 4 3 3 

Owoce jagodowe 503 429 550 543 

Truskawki 194 175 201 195 

Maliny 53 56 82 78 

Porzeczki 195 140 197 197 

Agrest 16 14 16 16 

Aronia 40 37 45 45 

Borówka wysoka 5 5 8 9 

Inne 2 2 2 2 

Źródło: IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009, *wstępny szacunek GUS 

4.13.1.2. Baza surowcowa w Europie 

Według IERiGŻ w 2009 r. produkcja warzyw w UE27 wyniosła ok. 67 mln ton, wobec 65 mln ton w roku 
poprzednim. Zbiory wzrosły w większości krajów Wspólnoty.  

Tabela 10. Ogólna produkcja warzyw w krajach UE, mln ton 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

UE-15 56,0 56,0 56,7 57,8 53,8 51,4 52,5 53,5 

UE-12 13,1 15,1 15,0 13,2 14,1 13,0 13,0 13,5 

UE-27 69,1 71,1 71,7 71,0 67,9 64,4 65,5 67,0 

Polska 4,9 5,3 5,8 5,6 5,3 5,9 5,4 5,7 

Udział Polski w UE-27 7,1% 7,5% 8,1% 7,9% 8,0% 9,1% 8,0% 8,0% 

Źródło: IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009, *wstępny szacunek GUS 

Łączny eksport świeżych warzyw w UE-27 wyniósł w I poł. 2009 roku ponad 6 870 tys. ton (w tym 6 144 tys. ton 
eksport wewnętrzny). Głównymi eksporterami świeżych warzyw w UE-27 są: Hiszpania (2 091 tys. ton w I poł. 2009 
roku), Holandia (1 666 tys. ton w I poł. 2009 roku) oraz Francja (611 tys. ton w I poł. 2009 roku). Łączny import 
świeżych warzyw w UE-27 wyniósł w I poł. 2009 roku ponad 7 812 tys. ton (w tym 6 404 tys. ton import 
wewnętrzny). Wśród największych importerów znajdują się Niemcy (1 933 tys. ton w I poł. 2009 roku), Wielka 
Brytania (921 tys. ton w I poł. 2009 roku) oraz Holandia (489 tys. ton w I poł. 2009 roku). 

Szacuje się, że w 2009 r. produkcja owoców w UE27 była większa niż w roku poprzednim o ok. 0,5% i wyniosła 40 
mln ton. Również zbiory w krajach UE15 ukształtowały się na bardzo zbliżonym poziomie w stosunku do roku 2008 
i wyniosły około 32,5 mln ton (32,0 mln ton w 2008). Spadła natomiast o ok. 4% - do 7,5 mln ton - produkcja 
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owoców w nowych krajach członkowskich. Najbardziej, w stosunku do bardzo w 2008 r., zwiększyły się zbiory w 
Włoszech i Grecji. Największy spadek odnotowano w Hiszpanii, Polsce i na Węgrzech.  

Tabela 11. Produkcja owoców w krajach UE, mln ton 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

UE-15 33,2 30,1 32,4 31,8 32,6 31,4 32,0 32,5 

UE-12 6,2 7,5 7,7 6,6 7,0 4,7 7,8 7,5 

UE-27 39,4 37,6 40,1 38,4 39,6 36,1 39,8 40,0 

Polska 3,0 3,3 3,5 2,9 3,2 1,7 3,8 3,6 

Udział Polski w UE-27 7,1% 7,5% 8,1% 7,9% 8,0% 9,1% 8,0% 8,0% 

Źródło:  IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009, *wstępny szacunek GUS 

Zbiory jabłek w paostwach UE27 spadły do poziomu 10,8 mln ton (spadek o 3%), na co znaczny wpływ miał spadek 
produkcji w Polsce (-8%), na Węgrzech (-15%) oraz W Hiszpanii (-15%). Niższe zbiory jabłek odnotowano także w 
Belgii, Czechach, Słowacji, Rumunii oraz we Włoszech. Produkcja w Niemczech - u głównego importera jabłek i ich 
przetworów utrzymała się na zbliżonym do 2008 roku poziomie. Wzrost produkcji jabłek nastąpił m.in. w Austrii 
(+9%), Grecji (+8%) oraz Francji (+5%).  W 2009 roku w krajach UE-27 wzrosły zbiory gruszek, osiągając poziom 2,5 
mln ton (o ponad 17% więcej niż w 2008 roku). Największy wzrost produkcji odnotowano w Holandii (+80%), Belgii 
(+65%) i Francji (+23%). Niższe zbiory odnotowano jedynie w Hiszpanii, natomiast w Portugalii utrzymały się na 
poziomie z roku poprzedniego. 

W roku 2009 odnotowano wzrost zbiorów wiśni, czereśni, śliwek i porzeczek. Produkcja wiśni zwiększyła się w 
krajach starej Unii Europejskiej, spadła natomiast w nowych krajach członkowskich. Produkcja malin utrzymała się 
na poziomie zbliżonym do roku 2008, spadła natomiast produkcja truskawek. 

4.13.1.3. Produkcja mrożonek 

Znaczna częśd produkowanych w Europie warzyw i owoców jest poddawana przetwarzaniu. Produkcja mrożonych 
warzyw stanowi około 52% łącznej produkcji przetworów warzywnych, natomiast mrożone owoce stanowią około 
38% przetworów owocowych.  

W wyniku mniejszego zapotrzebowania na mrożonki warzywne na zagranicznych rynkach zbytu, obserwowane jest 
zahamowanie wzrostowej tendencji. Produkcja mrożonek warzywnych w Polsce w sezonie 2009 pozostała na 
poziomie zbliżonym do roku poprzedniego i wyniosła około 495 tys. ton (wzrost o ponad 100% na przestrzeni 
ostatnich lat). Pozwoliło to zachowanie drugiej pozycji w Unii Europejskiej (po Belgii) wśród producentów warzyw 
mrożonych. 

Obniżyła się produkcja mieszanek warzywnych (przede wszystkim dwu- i wieloskładnikowych sałatek warzywnych), 
co spowodowało spadek udziału mieszanek w ogóle warzyw mrożonych do poziomu 13% (z wcześniejszych 15%). 
Ograniczona została również produkcja mrożonych kalafiorów i brokułów, których łączny udział w warzywach 
mrożonych obniżył się do około 7-8% (z 10% w roku poprzednim). Na zbliżonym poziomie pozostała produkcja 
mrożonych warzyw strączkowych (12% wśród warzyw mrożonych), wzrosła natomiast produkcja mrożonej cebuli 
(z 19% na 20%) i marchwi (z 10% na 12%).  

W wyniku spadku zapotrzebowania zakładów przetwórczych na owoce obserwowany jest spadek produkcji 
mrożonych owoców. Produkcja mrożonych owoców ukształtowała się na poziomie około 310 tys. ton, co oznacza 
spadek o ponad 11% w stosunku do sezonu poprzedniego.  

Obniżyła się produkcja większości mrożonych owoców, m.in. truskawki (-5,9%), wiśni (-25,0%), porzeczki (-15,9%), 
malin (-8,0%). Na stałym poziomie utrzymała się produkcja porzeczki i agrestu, wzrosła natomiast produkcja 
mrożonych śliwek (20,0%). 
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Rysunek 17. Produkcja mrożonych warzyw i owoców w Polsce, tys. ton 

 

Źródło:  IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009 

Polska jest jednym z największych producentów mrożonych warzyw i owoców w Europie. Według IERiGŻ zajmuje 
pierwsze miejsce w produkcji i eksporcie owoców mrożonych oraz drugie miejsce, po Belgii, wśród producentów i 
eksporterów mrożonych warzyw (głównie marchwi, kalafiorów, cebuli i pomidorów). Główną częśd produkcji 
mrożonych owoców obejmują mrożone truskawki (drugie miejsce po Hiszpanii), maliny, wiśnie, czerwone i czarne 
porzeczki (pierwsze miejsce w UE) oraz aronie. W obecnej dekadzie dostawy z Polski to 20-25% globalnego, 
unijnego importu mrożonych owoców i 8-9% importu mrożonych warzyw. W miarę stabilny – na poziomie ok. 30% 
– jest w ostatnich latach udział mrożonek w łącznych wpływach z eksportu owoców, warzyw i ich przetworów. Do 
krajów UE Polska eksportuje głównie mrożonki przeznaczone do dalszego przetwórstwa. Najwięcej polskich 
mrożonych truskawek trafiło na rynek niemiecki, holenderski i francuski

9
. 

Rysunek 18. Średni udział poszczególnych owoców w produkcji mrożonych owoców w sezonie 2009/2010, Polska, tys. ton 

 

Źródło: IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009 

                                                                 

 

9
 Bożena Nosecka, Podaż i popyt mrożonych owoców i warzyw na polskim rynku, Portal Spożywczy, 9.2009 
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4.13.1.4. Rynek zbytu 

Sezon na mrożonki obejmuje późną jesieo, zimę i wczesną wiosnę. Rozpoczyna się w chwili, gdy warzywa i owoce z 
danego sezonu przestają byd wartościowe, a kooczy się wraz z pojawianiem się świeżych produktów w kolejnym 
sezonie.  

Zamrażanie jest najlepszą forma przechowywania żywności, ze względu na relatywnie najmniejszą utratę witamin i 
innych ważnych składników odżywczych w porównaniu do innych metod konserwacji (np. w formie kompotów, 
dżemów czy syropów). Produkty mrożone bardzo dobrze zachowują także aromat i smak, a także nie zawierają 
konserwantów, bowiem sam proces mrożenia jest metodą utrwalania żywności, co dodatkowo podnosi ich walory. 

Spożycie owoców i warzyw, zarówno świeżych, jak i przetworzonych, stale rośnie. Poza wspomnianymi zaletami 
zamrażania jako zdrowej formy przechowywania żywności, wzrost spożycia mrożonek związany jest także ze 
wzrostem dochodów realnych oraz zmianami w stylu życia i odżywiania związanymi z obserwowanym spadkiem 
ilości czasu, który nie jest poświęcany przez społeczeostwo na działalnośd zarobkową. Upodabnia to konsumpcję w 
naszym kraju do wzorca znanego z paostw wysoko rozwiniętych. Zjawisko to sprzyja wzrostowi popytu na posiłki 
gotowe do spożycia, bowiem coraz więcej konsumentów przekonuje się, że mrożonki pozwalają łatwo, szybko oraz 
wygodnie przyrządzid ciekawe i wyszukane jedzenie. 

Dostępnośd owoców i warzyw w postaci mrożonej przez cały rok wpływa na redukcję zjawiska sezonowości. Ma to 
o tyle duże znaczenie, że spożywanie odpowiedniej ilości owoców i warzyw wpływa istotnie na zdrowie człowieka. 
Według raportu Joint FAO/WHO Expert Consultation na temat diety, żywienia i prewencji chorób przewlekłych - 
zdrowa dieta powinna zawierad nie mniej niż 400 g warzyw i owoców dziennie (bez ziemniaków). Aktualna 
rozpiętośd spożycia w Europie waha się od 200g w Wielkiej Brytanii do 500g dziennie w Grecji. W Polsce kształtuje 
się na poziomie około 290 g. W strukturze spożycia w Polsce, według gatunków, dominują jabłka, dalej owoce 
południowe oraz owoce jagodowe. 

Tabela 12. Spożycie warzyw i owoców oraz ich przetworów, Polska, kg/osobę 

  1970 1980 1990 1995 2000 2002 2003 2 004 2005 2006 2007 2008 2009* 

owoce 33 38 29 41 52 57 55 55 54 54 41 55 55 

warzywa 111 101 119 121 131 111 110 111 110 109 115 115 115 

Źródło: GUS, IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009 

W I poł. 2009 roku ceny warzyw świeżych, chłodzonych i mrożonych wzrosły o ponad 6,5% w porównaniu do 
analogicznego okresu roku poprzedniego. Ceny przetworów warzywnych wzrosły o 5,1%. Wśród warzyw świeżych 
największy wzrost cen odnotowano w przypadku: ogórków (+17,8%), kalafiorów i brokułów (+14,2%), pomidorów 
(+13,9%), sałaty (+11,5%), cebuli (+5,6%) i buraków (+0,5%). Spadły ceny kapusty (-24,8%) oraz marchwi (-3,4%). 

Rysunek 19. Średnie ceny skupu warzyw, Polska, PLN/kg 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

Kapusta 0,52 0,37 0,37 0,43 0,50 0,53 0,59 0,60 

Cebula 0,62 0,68 0,62 0,42 0,74 0,85 0,67 0,70 

Marchew 0,29 0,27 0,24 0,27 0,33 0,29 0,32 0,30 

Buraki 0,31 0,27 0,25 0,29 0,31 0,28 0,32 0,30 

Kalafiory 0,97 0,79 0,80 0,95 0,87 0,99 0,92 0,95 

Pomidory 0,63 0,57 0,54 0,50 0,59 0,60 0,73 0,75 

Ogórki 0,97 1,00 1,64 1,21 1,04 1,17 1,59 1,65 

Pieczarki 3,14 3,30 3,70 3,64 3,61 3,83 3,82 3,80 

Źródło: IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009 na podstawie „Skup i ceny produktów rolnych”, publikacje GUS z 
poszczególnych lat. 
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Popyt na mrożone warzywa jest bardzo znaczący. Ich spożycie w 2007 roku wyniosło ponad 6,0 kg/osobę, rok 
później 6,2 kg/osobę, a w 2009 roku spadło do poziom 5,7 kg/osobę. W analizowanym okresie największy wzrost 
konsumpcji dotyczył mieszkanek warzywnych. Średnie spożycie warzyw mrożonych w Polsce jest zbliżone do 
średniego spożycia w Europie, jednak spożycie w Polsce jest mniej zróżnicowane. Jest to jednak rynek 
perspektywiczny ze wskazaniem na segment mrożonych dao gotowych, innowacyjnych mrożonek do gotowania na 
parze, czy warzyw na patelnię. 

Rysunek 20. Spożycie mrożonek warzywnych, Polska, kg/osobę 

 

Źródło: IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009 

 

W I pół. 2009 zaobserwowano ponad 9% spadek cen owoców i ich przetworów w stosunku do analogicznego 
okresu roku poprzedniego. Największa obniżkę odnotowały ceny jabłek (-43,6%), wiśni i czereśni (-8,9%), śliwek (-
1%). Wzrosły natomiast ceny detaliczne gruszek (+15,3%) oraz owoców jagodowych (+2,3%) 

Rysunek 21. Średnie ceny skupu owoców, Polska, PLN/kg 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

Jabłka 0,20 0,23 0,49 0,33 0,52 0,48 1,00 0,41 0,45 

Gruszki 1,08 0,93 1,74 1,08 1,46 1,49 1,63 1,72 1,40 

Śliwki 0,44 0,86 0,96 0,46 1,02 0,64 1,28 0,73 0,70 

Wiśnie 0,90 1,96 1,96 0,99 2,62 1,39 2,04 0,88 0,85 

Czereśnie 1,44 1,89 1,64 2,38 2,36 2,72 3,31 3,90 3,30 

Truskawki 0,96 2,02 4,57 1,64 1,13 1,83 2,93 2,60 1,20 

Maliny 2,29 3,31 3,56 1,63 2,28 2,46 4,41 4,18 3,40 

Porzeczki 1,95 181,00 1,88 0,62 0,75 0,79 3,33 1,85 1,90 

Agrest 0,32 2,73 4,55 4,57 1,50 1,86 2,29 2,10 2,15 

Źródło: IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009 na podstawie „Skup i ceny produktów rolnych”, publikacje GUS z 
poszczególnych lat. 

W analizowanym okresie popyt na mrożone owoce cechował się dużą zmiennością. Szacuje się, że w 2009 roku 
nastąpił ponad 23% spadek spożycia mrożonek owocowych i ukształtował się na poziomie około 1,0 kg na osobę. 
Najwyższe spożycie mrożonek owocowych odnotowano w 2004 roku, kiedy to kształtowało się na poziomie 1,8 kg 
na osobę. Wahania spożycia związane są z podażą owoców na rynku oraz ich cenami. 
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Rysunek 22. Spożycie mrożonek owocowych, Polska, kg/osobę 

 

Źródło: IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009 

Polska jest jednym z czołowych producentów mrożonych warzyw i owoców. Według danych Bożeny Noseckiej
10

 
średni udział Polski w unijnej produkcji mrożonych owoców w latach 2006-2008 wynosił ok. 40%, natomiast 
mrożonych warzyw 20%. Udział eksportu w łącznej produkcji mrożonych owoców kształtuje się na poziomie 70-
85%. Największe wahania związane są z tynkiem mrożonych truskawek i wiśni. W wyniku rosnącego popytu w 
kraju, w ostatnich latach obserwowane jest obniżenie udziału eksportu w produkcji mrożonych warzyw (w latach 
2006-2008 eksport stanowił około. 63% produkcji, podczas gdy w latach 2003-2005 ponad 75%). 

Tabela 13. Eksport warzyw i ich przetworów, tys. ton 

  2006 2007 2008 2009*   2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Cebula 39,7 45,2 42,8 30,5   42,2 46,6 36,1 40,5 

Kapusta biała i czerwona 7,1 9,9 15,2 9 
 

8,3 16,8 8,3 12 

Ogórki 8,2 8,9 9,2 9,5   10,1 7,6 10,5 9,5 

Marchew 2.4 3.6 7 5 
 

2,2 7,7 3,3 5 

Kalafiory 5,3 8,7 11,8 8   6,3 10,1 10,4 9 

Pomidory 44,9 65,6 65,3 53 
 

55 65,7 60,1 55 

Buraki i inne korzeniowe 3 3,5 5,4 4,5 
 

2,9 5,3 4 3,5 

Papryka 9,9 8,9 7,5 7,5   11,3 8,3 8 7,5 

Inne warzywa kapustne 11,3 14,5 19,7 19,5 
 

13 18,4 13,6 20 

Pozostałe 13,7 16,8 17,3 16,5   15 17,9 17,4 18 

Razem warzywa 145,5 185,6 201,2 163 
 

166,3 204,4 176,7 180 

Pieczarki 135,9 181,5 189,1 180   158,7 188,6 176,1 165 

Mrożonki 144,7 156,5 167,1 153 
 

150,2 167,8 161,3 155 

Mrożone przetwory gotowe 6,8 8,7 10,8 11   7,5 9,9 11,4 12 

Susze 28,7 17,8 33,2 31,5 
 

28,2 32,7 29,4 29,5 

Marynaty, w tym: 23,8 29,6 33,7 30 
 

26,5 30,5 31,3 29 

 - ogórki konserwowe 11,7 12,5 14,9 13,5   12,2 12,5 14,5 13,5 

Kwaszona kapusta 3,9 5,2 4,9 4,5 
 

5 5 4,2 4 

Konserwy 17,9 21,3 35,7 35,5   18,7 25,5 37,5 38 
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  2006 2007 2008 2009*   2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Keczup i sosy  11,7 14,7 20 24 
 

11,7 17,7 23,3 25 

Koncentrat pomidorowy i 
pomidory w puszkach 

1,9 6,1 4,4 5   5,3 6,7 4,7 5 

Warzywa tymczasowo 
zakonserwowane 

1 1 2,2 2,5 
 

1 1,8 2,1 2,5 

Razem przetwory 240,4 270,9 312 297   251,1 297,6 305,2 300 

Przetwory z pieczarek 53,2 65,5 73,8 63 
 

60,4 74,3 59,9 55 

Źródło: IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009 

Tabela 14. Eksport owoców i ich przetworów, tys. ton 

  2006 2007 2008 2009*   2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Jabłka  398 449,7 407,3 750   538,8 232,1 830,6 650 

Truskawki  24,1 16,6 13,2 14 
 

22,8 12 13,4 14,5 

Porzeczki czarne  6,4 3,1 7,6 1,5   6 3 7,6 1,5 

Porzeczki kolorowe i agrest  1,9 1,2 1,6 2 
 

2,3 1 1,2 2 

Maliny  20,8 24,7 31,8 20   22,4 22,7 32,1 21 

Wiśnie 9,2 4,5 12,4 9,5 
 

10,1 4,4 12,4 10 

Czereśnie 12 1,5 11,3 11 
 

11,4 1,8 11,8 11,5 

Śliwki  10,5 7,5 22,8 18   10,7 7,5 22,8 18,5 

Gruszki  3,2 3,3 9,3 12 
 

3,9 4 9,3 14 

Owoce płd. (reeksport)  90,3 121,3 117,4 108   99 128 111,3 98 

Pozostałe owoce  6,2 8,5 10 9 
 

6,4 8,7 11,1 9 

Razem owoce  583 641,9 644,7 955   733,8 425,2 1063,6 850 

Soki zagęszczone  249,6 188,8 247,3 265 
 

272 157,1 292,1 253 

-sok jabłkowy 206,2 144 207,6 225   221,7 119,9 250,9 215 

Soki pitne, nektary i napoje  137,4 106,7 109,6 105 
 

129,4 103,5 109,2 105 

Mrożonki  287,6 273,7 255,5 235   306,7 245,2 274,1 242 

Susze  2,9 3,7 3,7 3 
 

3 3,8 3 2,5 

Dżemy, marmolady, 
przeciery  

29,3 36,6 27,5 29   36 29,5 28,6 29 

Przetwory w puszkach  45,9 56,7 59,1 52 
 

52,7 56,5 56 52,5 

Owoce tymczasowo 
zakonserwowane  

1,6 0,9 0,7 1   1,5 0,5 0,8 1 

Razem przetwory  754,3 667,1 703,4 690   801,3 596,1 763,8 685 

Źródło: IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009, na podstawie danych CAAC 

Eksport warzyw i owoców do krajów WNP (przede wszystkim Rosji) cechuje się dynamicznie wzrasta w ostatnich 
latach, jednak w 2009 roku zaobserwowano zahamowanie tego trendu. Wielkośd eksportu mrożonych warzyw w I 
poł. 2009 roku do krajów WNP wyniosła około 43,2 tys. ton (przy 56,5 tys. ton w analogicznym okresie roku 
poprzedniego). Import mrożonych owoców osiągnął poziom 16,4 w I poł. 2009, co również jest spadkiem w 
stosunku do 17,7 z okresu poprzedniego. Największy udział w eksporcie mrożonych warzyw i owoców mają kraje 
UE-15. Łączna wielkośd eksportu warzyw mrożonych w I poł. 2009 roku wyniosła 163,7 (-12,5% w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego) a wartośd mrożonych owoców 132,8 (+16,3% w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego). 

Do krajów tych Polska eksportuje głównie mrożone warzywa i owoce przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji 
(mrożone truskawki, wiśnie, mrożone kalafiory i mieszkanki warzywne).  



Dokument Informacyjny  Eskimos S.A. 

 

   

  strona 71 z 215 

 

Tabela 15. Eksport warzyw i owoców oraz ich przetworów wg kierunków geograficznych, Polska, tys. ton 

  2007 2008 I pół. 2008 I pół 2009* 

Owoce świeże 641,9 644,7 246,0 664,9 

UE-15 85,3 118,9 18,2 35,6 

UE-12 212,3 229,0 103,4 93,0 

WNP 341,3 294,9 124,1 530,7 

Pozostałe kraje 3,0 1,9 0,3 5,6 

Przetwory owocowe 667,1 703,4 283,0 343,4 

UE-15 469,4 513,4 188,2 255,0 

UE-12 100,9 97,4 48,6 43,6 

WNP 64,2 61,7 31,6 29,1 

Pozostałe kraje 32,6 30,9 14,6 15,7 

Mrożone owoce 273,7 255,5 114,2 132,8 

UE-15 217,1 203,8 88,4 106,9 

UE-12 6,6 5,2 2,4 2,3 

WNP 37,8 33,3 17,7 16,4 

Pozostałe kraje 12,2 13,2 5,7 7,2 

Soki 295,5 356,9 125,3 169,7 

UE-15 202,0 268,0 79,0 128,3 

UE-12 73,9 70,4 37,1 31,9 

WNP 7,6 8,7 4,1 4,0 

Pozostałe kraje 12,0 9,8 5,1 5,5 

Dżemy 36,6 27,5 12,9 14,0 

UE-15 24,2 13,7 6,5 7,6 

UE-12 4,9 4,6 2,2 2,6 

WNP 2,2 4,1 1,6 2,1 

Pozostałe kraje 5,3 5,1 2,6 1,7 

Warzywa świeże2 403,3 467,4 258,0 182,7 

UE-15 164,6 152,5 69,8 56,6 

UE-12 166,2 202,3 92,9 63,4 

WNP 69,7 110,5 94,0 61,7 

Pozostałe kraje 2,8 2,1 1,3 1,0 

Przetwory warzywne2 431,2 465,2 258,0 232,2 

UE-15 240,3 269,7 142,6 132,9 

UE-12 67,8 69,1 36,1 36,0 

WNP 95,4 100,9 65,5 52,4 

Pozostałe kraje 27,2 25,5 13,3 10,9 

Mrożone warzywa 307,7 324,4 187,0 163,7 

UE-15 185,6 200,6 108,4 100,6 

UE-12 33,0 31,1 17,3 15,8 

WNP 78,6 83,1 56,5 43,2 

Pozostałe kraje 10,5 9,6 5,7 4,1 

Źródło: IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009 

Według przewidywao popyt na mrożone warzywa wzrośnie zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym
11

. 
Największy wzrost popytu na te produkty nastąpi w Rosji, ponieważ tamtejszy rynek mrożonych warzyw i owoców 
odnotowuje gwałtowny rozwój. Wiele krajów europejskich systematycznie ogranicza powierzchnie upraw warzyw 
na rzecz zbóż i roślin oleistych, dzięki czemu tendencja wzrostu cen mrożonek powinna się utrzymywad. 
Konsekwencją może byd jednak także ograniczenie sprzedaży warzyw do przetwórstwa. Przewiduje się, że spożycie 
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mrożonych owoców w Polsce utrzyma się na stałym poziomie. Może wzrastad jednak zapotrzebowanie na 
mrożonki krajowych zakładów wytwarzających dżemy czy konfitury oraz produkty mleczarskie. Przewiduje się 
również wzrost eksportu polskich malin i truskawek.  

Tabela 16. Eksport mrożonych owoców i warzyw z Polski, tys. ton 

  2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Mrożone owoce  281,1 255,1 306,7 245,2 274,1 

Truskawki  121,8 105,2 128,7 87,2 96,3 

Maliny  29 29,8 30,3 32,7 47,4 

Porzeczki czarne  17 16,7 18,7 18,6 20 

Porzeczki czerwone  8,9 10,8 11,4 13 12,6 

Agrest  3,7 3,9 3,4 3 3,7 

Jagody  10,4 11,8 9,8 10 7,5 

Wiśnie  67,1 53,2 72,8 55,5 63,1 

Pozostałe  23,2 23,7 31,6 25,2 23,5 

Mrożone warzywa  327,6 316,9 294,7 342,1 300,2 

Fasola  23,9 22,7 17,8 28,2 25,5 

Groszek  11,1 7,6 9,5 9,6 7,2 

Inne warzywa strączkowe  4 8,4 9 16 9,8 

Kukurydza 3,4 4,4 4,5 5,1 3,4 

Papryka 1,2 1,1 2,3 3,8 2,5 

Pomidory  7,2 12 9,7 11,5 10,1 

Inne warzywa jednogatunkowe  230,6 211 193,3 210,7 202,4 

Mieszanki  46,2 49,7 48,6 57,2 39,3 

Źródło: IERiGŻ - Rynek warzyw i owoców - Analizy rynkowe - listopad 2009 

W najbliższym okresie nie należy oczekiwad wzrostu zapotrzebowania na mrożone wiśnie, porzeczki, agrest i śliwki. 
Konieczne w tym względzie są skuteczne działania promocyjne, które mogą zmienid istniejące tendencje. Według 
szacunków nastąpi także pewne nasycenie rynku rosyjskiego. Jeśli więc nie poprawi się organizacja bazy 
surowcowej prawdopodobnie można będzie zaobserwowad zmniejszenie podaży niektórych owoców do 
przetwórstwa (m.in. truskawek). Dodatkowo z powodu wzrostu kosztów pracy w naszym kraju, zmniejszad się 
będzie przewaga komparatywna polskich produktów. Przewiduje się niższe ceny detaliczne owoców mrożonych na 
rynku krajowym oraz zmniejszenie produkcji.  

Wartośd eksportu mrożonych warzyw ukształtowała się na poziomie ponad 162 mln EUR, z największym udziałem 
mieszanek warzywnych (15%) i fasoli (8%). Najwyższą cenę płacono za kg kukurydzy (0,73 EUR), papryki (0,73 EUR) 
oraz groszku (0,69 EUR). 

Wpływy z eksportu mrożonych owoców w sezonie 2008/09 szacuje się na ponad 351 mln EUR, w czym największy 
udział osiągnęły mrożone truskawki (32%), maliny (30%) oraz wiśnie (14%). Najwyższą cenę za kg płacono za jagody 
(2,56 EUR) i maliny (2,19 EUR).  

Według szacunków IERiGŻ import warzyw świeżych w sezonie 2009/10 obniży się o około 2-4% i wyniesie 318-325 
tys. ton. Obniżka ta będzie wynikiem zwiększonej podaży ze zbiorów krajowych oraz niekorzystnego kursu PLN. 
Niższy import obejmie m.in. pomidorów, kalafiorów i cebuli. Na stałym poziomie utrzyma się przywóz kapusty, 
porów oraz innych warzyw cebulowych. Szacuje się, iż wyższy niż w sezonie poprzednim będzie import przetworów 
warzywnych, przede wszystkim pomidorowych. Niższy będzie natomiast import warzyw mrożonych, głównie 
kukurydzy i oliwek. Na stałym poziomie utrzyma się import mrożonych warzyw strączkowych. 

Również import większości owoców świeżych i ich przetworów w sezonie 2009/10 obniży się. Będzie to wynikiem 
niższego popytu oraz niekorzystnego kursu PLN. Import owoców strefy umiarkowanej ukształtuje się na poziomie 
około 40 tys. ton (przy 45 tys. ton w sezonie poprzednim). Obniży się import jabłek, gruszek, śliwek. Szacuje się 
nieznaczny wzrost importu truskawek. 



Dokument Informacyjny  Eskimos S.A. 

 

   

  strona 73 z 215 

 

 

4.14. Strategia rozwoju Spółki 

Strategia Spółki – zgodnie z klasyfikacją Michaela Portera – to strategia dywersyfikacji, przy czym czynnikiem 
odróżniającym Spółkę od konkurencji jest jakośd produkcji i procedury jej zapewnienia, przy jednoczesnym 
utrzymywaniu kosztów na poziomie średnim dla branży. Spółka nie prowadzi działalności bezpośrednio na rynku 
odbiorcy koocowego, działając w segmencie B2B. 

Strategia rozwoju Eskimos S.A. przewiduje silniejszy nacisk na wzrost egzogeniczny, wiążący się z docelowym 
przejęciem zakładu produkcyjnego w innej części kraju. Jest to związane z dostępną na terenie województwa 
podlaskiego bazą surowcową. Zarząd Spółki wyselekcjonował potencjalne cele akwizycyjne, z którymi prowadzone 
są wstępne rozmowy mające na celu wzajemne zapoznanie się stron oraz oszacowanie efektów synergii.  

Aktualny model biznesowy w zakresie zaopatrzenia Spółki przewiduje budowanie długoterminowych, bliskich 
relacji z dostawcami, także poprzez zainicjowaną przez Eskimos Grupę Producencką. Współpraca obejmuje 
wsparcie producentów owoców i warzyw w zakresie dostawy sadzonek i środków ochrony roślin, a także ścisłą 
kontrolę dostarczanego surowca. Eskimos pomimo ścisłej współpracy z producentami rolnymi oraz ze względu na 
duże wahania cen i kursów walut, nie dąży do podpisywania kontraktów długoterminowych, a raczej 
dostosowywania płatności do bieżących warunków rynkowych. Celem Spółki jest także jak największe uzależnienie 
cen płaconych producentom od aktualnego kursu euro.  

Eskimos opiera swoją działalnośd produkcyjną na surowcach dostępnych w promieniu ok. 100 km oraz surowcach 
popularyzowanych przez Eskimos S.A. w regionie (np. brokułach). Celem Spółki jest zapewnienie bardzo wysokiej 
jakości produktów umożliwiającego prowadzenie sprzedaży do najbardziej wymagających klientów, w tym 
producentów artykułów spożywczych dla dzieci (np. Nutricia Polska). 

Ze względu na ograniczone zdolności magazynowania, Eskimos współpracuje z innymi chłodniami w regionie oraz 
na terenie Polski. Chłodnie te świadczą usługi związane z czasowym przechowaniem wyrobów innego producenta 
w oparciu o uzgodnioną stawkę dzienną. 

Działalnośd Eskimos S.A. charakteryzuje się przesunięciem czasowym w zakresie momentu w którym rozpoczyna 
się cykl produkcyjny (moment ten jest uzależniony od dostępności na rynku świeżego surowca) oraz uzyskania na 
jego bazie przychodów. Z tego względu produkcja w danym sezonie opiera się na prognozie Zarządu w zakresie 
zapotrzebowania na konkretne asortymenty w kolejnym roku. Z definicji prognoza ta nigdy nie będzie do kooca 
trafna i mogą wystąpid niedobry niektórych asortymentów powodujące problemy z realizacją kontraktów. Eskimos 
uzupełnia wówczas niedobory poprzez współpracę z innymi producentami. Nabyty produkt może byd 
bezpośrednio dostarczony do klienta lub np. konfekcjonowany lub pakowany. 

Strategia Zarządu Eskimos przewiduje generowanie ok. 80% swojej sprzedaży z tytułu działalności eksportowej. 
Polski rynek zbytu nie jest na tyle głęboki, aby była możliwośd lokowania na nim produkcji wszystkich zakładów.  

Odbiorcami Eskimos są wyłącznie inne firmy – Eskimos ogranicza się do działalności B2B. Zarząd stosuje jednak 
strategię dywersyfikacji bazy odbiorców i stara się nie dopuszczad, aby udział pojedynczego klienta w przychodach 
ze sprzedaży przekraczał 10% (warunek ten nie był spełniony na dzieo sporządzenia niniejszego Memorandum).  

Ze względu na istotne niedopasowanie walut, w których ponoszone są koszty i generowane przychody a także 
przesunięcie czasowe momentu ponoszenia kosztów i generowania przychodów (skup od maja do listopada a 
sprzedaż w głównej mierze od listopada do maja kolejnego roku) Zarząd stara się ograniczad ryzyko walutowe 
poprzez stosowanie częściowego hedgingu w oparciu o instrumenty pochodne. 

4.15. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji 

kapitałowych za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym 
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Z uwagi na fakt, że Emitent poniósł znaczące nakłady inwestycyjne w latach 2003-2006 na rozbudowę zakładu 
produkcyjnego oraz powierzchni magazynowej w Sokółce, inwestycje zrealizowane w roku 2009 miały charakter 
przede wszystkim odtworzeniowy i wyniosły 0,6 mln PLN.  

4.16. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 

układowym, likwidacyjnym 

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

4.17. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym 

lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowao ma lub może mied istotne znaczenie dla 

działalności Emitenta 

Emitent nie jest uczestnikiem żadnego postępowania ugodowego, arbitrażowego ani nie jest wobec niego 
prowadzone postępowanie egzekucyjne. Emitent nie prowadzi też jako wierzyciel postępowao egzekucyjnych 
wobec podmiotów trzecich. 

4.18. Informacja na temat wszystkich innych postępowao przed organami rządowymi, 

postępowao sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za 

okres obejmujący, co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpid według 

wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mied lub miały w niedawnej przeszłości, lub 

mogą mied istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej 

informacji o braku takich postępowao 

Aktualnie wobec Emitenta nie toczą się żadne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe 
lub arbitrażowe. 

Według najlepszej wiedzy Emitenta nie ma również żadnych podstaw prawnych i faktycznych, aby wystąpiły 
jakiekolwiek postępowania, które mogłyby mied istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 

4.19. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązao wobec 

posiadaczy instrumentów Finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem 

się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Emitent nie ma żadnych zobowiązao wobec posiadaczy swych instrumentów finansowych, poza typowymi 
zobowiązaniami wynikającymi z wyemitowanych przez Emitenta akcji serii A i B. 

Nie istnieją inne zobowiązania Emitenta, które byłyby istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązao wobec 
posiadaczy jego instrumentów finansowych, a które związane byłyby w szczególności z kształtowaniem się sytuacji 
ekonomicznej i finansowej Emitenta. 
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4.20. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki 

z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie 

Informacyjnym 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, nie 
wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej 
Emitenta. 

4.21. Wskazanie istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta 

i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po 

sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w §11 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO 

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego częśd niniejszego Dokumentu Informacyjnego, nie 
wystąpiły istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta, ani nie ujawniły się 
informacje istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta. 

4.22. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostały 

powołane osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta 

4.22.1. Zarząd Spółki 

Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd składa się z od 1 do 5 członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na 3-
letnią wspólną kadencję. Uchwałą nr 12/05/2010 z dnia 12 maja 2010 roku Rada Nadzorcza ustaliła liczbę członków 
Zarządu na trzy osoby. 

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/05/2010 roku z dnia 12 maja 2010 roku w skład Zarządu zostali powołani:   

 Stanisław Sulima – Prezes Zarządu,  

 Marek Kaniewski – Wiceprezes Zarządu  

 Rafał Wójcik – Członek Zarządu.  

Kadencja wszystkich członków Zarządu upłynie w związku z powyższym w dniu 12 maja 2013 roku. 

Zgodnie z treścią art. 369 §1 KSH ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu dopuszczalne na 
kadencje nie dłuższe niż pięd lat każda. Powołanie może nastąpid nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej 
kadencji członka zarządu. 

Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu (art. 369 
§5 KSH).  

4.22.2. Rada Nadzorcza Spółki 

Statut Spółki przewiduje funkcjonowanie Rady Nadzorczej składającej się z nie mniej niż pięciu Członków, w tym 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 lat 
na wspólną kadencję. Zgodnie z decyzjami podjętymi podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
z dnia 12 maja 2010 roku, Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób. 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:  

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - Leszek Słabooski 

b) Członkowie Rady Nadzorczej: 
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 Urszula Obarzanek, 

 Mirosława Sulima, 

 Ewa Wójcik, 

 Bożenna Kaniewska. 

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na nową trzyletnią kadencję na mocy uchwał Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 12 maja 2010 roku. Oznacza to, że kadencja wszystkich członków 
Rady Nadzorczej upłynie w dniu 12 maja 2013 roku. 

Zgodnie z treścią art. 386 §2 KSH w zw. z art. 369 §1 KSH ponowne powołania tej samej osoby na członka Rady 
Nadzorczej są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięd lat każda. Powołanie może nastąpid nie wcześniej niż 
na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej nie może spaśd 
poniżej ustawowego minimum, tj. 5 członków. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, 
rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. 

4.23. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających 

co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Na dzieo sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, tj. to jest przed rejestracją w rejestrze 
przedsiębiorców KRS zmian związanych z emisją akcji serii C kapitał zakładowy Spółki składa się emisja dwóch serii 
akcji: akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii B. 

Tabela 17. Emisje serii akcji Eskimos S.A. 

Nazwa serii akcji Liczba akcji w serii Rodzaj uprzywilejowania 

A 16 020 000 
16 020 000 akcji uprzywilejowanych co do prawa głosu tak że na jedną akcję 

przypadają dwa głosy 

B 4 000 000 akcje nie są uprzywilejowane 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eskimos S.A. 

Akcjonariuszami posiadającymi na dzieo sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, a przed rejestracją w rejestrze 
przedsiębiorców KRS emisji akcji serii C, co najmniej 10 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta są:  

 Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o. (w trakcie zmiany nazwy na FI Rubikon Sp. z o.o.) – 55,60 % głosów na 
Walnym Zgromadzeniu, 

 Janina Wiśniewska – 11,10 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

 Marek Kaniewski – 11,10 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

 Stanisław Sulima – 11,10 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Poniżej znajduje się struktura akcjonariatu Spółki przed rejestracją w rejestrze przedsiębiorców KRS emisji akcji 
serii C z wyszczególnioną serią, liczbą akcji oraz liczbą głosów akcjonariuszy, jak również procentowym udziałem 
poszczególnych pozycji. 

Tabela 18. Struktura akcjonariatu Eskimos S.A. przed rejestracją akcji serii C 

Nazwa Seria Liczba akcji Proc. akcji Liczba głosów Proc. głosów 

Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o. A 10 020 000 50,05% 20 040 000 55,60% 

Janina Wiśniewska A 2 000 000 9,99% 4 000 000 11,10% 

Marek Kaniewski A 2 000 000 9,99% 4 000 000 11,10% 

Stanisław Sulima A 2 000 000 9,99% 4 000 000 11,10% 

Tomasz Rydzek B 2 000 000 9,99% 2 000 000 5,55% 

Kazimierz Szymaoski B 2 000 000 9,99% 2 000 000 5,55% 

Łącznie - 20 020 000 100,00% 36 040 000 100,00% 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eskimos S.A. 

Emitent informuje, że na podstawie umów zbywalnośd akcji serii B Emitenta jest ograniczona. Akcjonariusze: 
Tomasz Rydzek i Kazimierz Szymaoski w umowach typu lock-up dotyczących ograniczenia zbywalności akcji serii B 
Emitenta zobowiązali się wobec Emitenta do nie zbywania wszystkich posiadanych przez każdego z nich akcji serii B 
Emitenta do chwili rozpoczęcia notowao akcji serii B w obrocie giełdowym na rynku regulowanym prowadzonym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. Na Datę Dokumentu 
Informacyjnego Tomasz Rydzek i Kazimierz Szymaoski posiadają po 2 000 000 akcji serii B.Po zakooczeniu oferty 
prywatnej Akcji serii C, która odbyła się z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, pod 
warunkiem zarejestrowania Akcji serii C w rejestrze przedsiębiorców KRS, udział akcjonariuszy w kapitale 
zakładowym przedstawiad się będzie następująco: 

Tabela 19. Struktura własnościowa Eskimos S.A. po rejestracji akcji serii C 

Nazwa Seria Liczba akcji Proc. akcji Liczba głosów Proc. głosów 

Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o. A 10 020 000 48,48% 20 040 000 54,62% 

Janina Wiśniewska A 2 000 000 9,68% 4 000 000 10,90% 

Marek Kaniewski A 2 000 000 9,68% 4 000 000 10,90% 

Stanisław Sulima A 2 000 000 9,68% 4 000 000 10,90% 

Tomasz Rydzek B 2 000 000 9,68% 2 000 000 5,45% 

Kazimierz Szymaoski B 2 000 000 9,68% 2 000 000 5,45% 

Nowa Emisja C 647 197 3,13% 647 197 1,76% 

Łącznie A, B, C 20 667 197 100,00% 36 687 197 100,00% 

Źródło: Opracowanie Capital One Advisers  

Dotychczasowi akcjonariusze tj. posiadający 16.020.000 sztuk akcji serii A i 4.000.000 sztuk akcji serii B nie 
informowali Spółki o zamiarze zbycia posiadanych akcji. Akcje serii A są akcjami imiennymi i nie będą przedmiotem 
obrotu na rynku NewConnect. Ich zbywanie będzie możliwe jedynie w drodze umów cywilnoprawnych 
zawieranych poza obrotem giełdowym. Zgodnie z § 9 statutu emitenta zbywalnośd akcji imiennych jest 
ograniczona w ten sposób, że w przypadku sprzedaży przez akcjonariusza akcji imiennych, pozostałym 
akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługuje prawo pierwokupu wykonywane na zasadach opisanych w 
statucie Spółki za pośrednictwem Zarządu. W przypadku, jeśli żaden z pozostałych akcjonariuszy akcji imiennych 
nie skorzysta z przysługującego prawa pierwokupu, akcje mogą byd zbywane bez ograniczeo. Spółka nie otrzymała 
od żadnego z akcjonariuszy akcji imiennych, tj. akcji serii A informacji o zamiarze zbycia całości lub części 
posiadanych przez niego akcji. Odnośnie akcji serii B Emitent informuje, że na podstawie umów zbywalnośd akcji 
serii B Emitenta jest ograniczona. Akcjonariusze: Tomasz Rydzek i Kazimierz Szymaoski (jedyni posiadacze akcji serii 
B w ilości 4.000.000) w umowach typu lock-up dotyczących ograniczenia zbywalności akcji serii B Emitenta 
zobowiązali się wobec Emitenta do nie zbywania posiadanych przez każdego z nich akcji serii B Emitenta do chwili 
rozpoczęcia notowao akcji serii B w obrocie giełdowym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. 
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5. ROZDZIAŁ: SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

 

W niniejszym rozdziale zamieszczone zostało, sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o 
rachunkowości, sprawozdanie finansowe Emitenta za pierwszy rok obrotowy, liczony zgodnie z art. 29 Statutu 
Emitenta oraz zgodnie art. 12 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, jako okres od dnia 1 stycznia 
2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta i 
uzyskało opinię bez zastrzeżeo, z uzupełniającym objaśnieniem. 
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Niezbadane wyniki finansowe Eskimos SA 

 za pierwsze półrocze 2010 r. i dane porównywalne za pierwsze półrocze 2009 r. 

BILANS  

  
AKTYWA 

Stan na dzień       
30.06.2010r. 

Stan na dzień       
30.06.2009r. 

A. Aktywa trwałe 15215245 16173498 

I. Wartości niematerialne i prawne 8405 10838 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 

2. Wartość firmy 0 0 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 8405 10838 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 15087490 15666285 

1. Środki trwałe 14943510 15514768 

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 291250 291250 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10282309 10597292 

c) urządzenia techniczne i maszyny 2451005 2888513 

d) środki transportu 768914 465789 

e) inne środki trwałe 1150032 1271924 

2. Środki trwałe w budowie 143980 151516 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 

III. Należności długoterminowe 0 0 

1. Od jednostek powiązanych 0 0 

2. Od pozostałych jednostek 0 0 

IV. Inwestycje długoterminowe 0 0 

1. Nieruchomości 0 0 

2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 

a) w jednostkach powiązanych 0 0 

- udziały lub akcje 0 0 

- inne papiery wartościowe 0 0 

- udzielone pożyczki 0 0 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 

b) w pozostałych jednostkach 0 0 

- udziały lub akcje 0 0 

- inne papiery wartościowe 0 0 

- udzielone pożyczki 0 0 

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 

4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 119350 496376 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 34421 102668 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 84930 393708 

B. Aktywa obrotowe 18132511 15121894 

I. Zapasy 10047812 7176102 

1. Materiały  1274404 1414047 

2. Półprodukty i produkty w toku 17107 218984 

3. Produkty gotowe 7791370 5155882 

4. Towary 775761 201082 

5. Zaliczki na dostawy 189170 186107 

II. Należności krótkoterminowe 5521359 4766804 
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1. Należności od jednostek powiązanych 0 0 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 

- do 12 miesięcy 0 0 

-powyżej 12 miesięcy 0 0 

b) inne  0 0 

2. Należności od pozostałych jednostek 5521359 4766804 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4512398 3955683 

- do 12 miesięcy 4512398 3955683 

-powyżej 12 miesięcy 0 0 

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych  
496780 438606 

i zdrowotnych oraz innych świadczeń 

c) inne  512181 372515 

d) dochodzone na drodze sądowej 0 0 

III. Inwestycje krótkoterminowe 1696159 2673906 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1696159 2673906 

a) w jednostkach powiązanych 0 0 

- udziały lub akcje 0 0 

- inne papiery wartościowe 0 0 

- udzielone pożyczki 0 0 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 

b) w pozostałych jednostkach 0 0 

- udziały lub akcje 0 0 

- inne papiery wartościowe 0 0 

- udzielone pożyczki 0 0 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1696159 2673906 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1696159 2673906 

- inne środki pieniężne 0 0 

- inne aktywa pieniężne 0 0 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 867181 505082 

    
 A K T Y W A  R A Z E M 33347756 31295393 

 

 

PASYWA 
Stan na dzień       
30.06.2010r. 

Stan na dzień       
30.06.2009r. 

A. Kapitał (fundusz) własny 12399356 11242076 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10010000 10010000 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 2312842 1278394 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 673419 

VIII. Zysk (strata) netto 76514 -719738 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 0 0 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20948400 20053317 

I. Rezerwy na zobowiązania 449296 329704 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 393469 329704 
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2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 55827 0 

- długoterminowa 55057 0 

- krótkoterminowa 769 0 

3. Pozostałe rezerwy 0 0 

- długoterminowe 0 0 

- krótkoterminowe 0 0 

II. Zobowiązania długoterminowe 929481 6249053 

1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 

2. Wobec pozostałych jednostek 929481 6249053 

a) kredyty i pożyczki 565072 5961008 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 

c) inne zobowiązania finansowe 0 0 

d) inne 364410 288045 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 15085471 8158945 

1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 

- do 12 miesięcy 0 0 

- powyżej 12 miesięcy 0 0 

b) inne 0 0 

2. Wobec pozostałych jednostek 15085061 8158534 

a) kredyty i pożyczki 7297075 2366403 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 

c) inne zobowiązania finansowe 0 0 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6620043 5135115 

- do 12 miesięcy 6620043 5135115 

- powyżej 12 miesięcy 0 0 

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 

f) zobowiązania wekslowe 0 0 

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 421844 398617 

h) z tytułu wynagrodzeń 189721 120197 

i) inne 556377 138202 

3. Fundusze specjalne 411 411 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 4484151 5315615 

1. Ujemna wartość firmy 0 0 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4484151 5315615 

- długoterminowe 4484151 4781420 

- krótkoterminowe 0 534195 

    
 P A S Y W A   R A Z E M 33347756 31295393 

 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
(wariant porównawczy) 
 

   Stan na Stan na 

  30.06.2010r. 30.06.2009r. 

 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w 
tym: 

21005047 17465355 

- od jednostek powiązanych 0 0 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21768793 20250897 
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II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) -5247968 -7265089 

    

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki 

115164 11609 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4369058 4467937 

 B. Koszty działalności operacyjnej 20581039 16962227 

I. Amortyzacja 606992 599206 

II. Zużycie materiałów i energii 11120467 7434615 

III. Usługi obce 1199600 1300348 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 346457 345734 

-podatek akcyzowy 0 0 

V. Wynagrodzenia 2718576 2658046 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 531662 506240 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 102035 111911 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3955251 4006127 

 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 424008 503129 

 D. Pozostałe przychody operacyjne 184470 292053 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2459 0 

II. Dotacje 148644 148487 

III. Inne przychody operacyjne 33367 143566 

 E. Pozostałe koszty operacyjne 44036 40256 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 

III. Inne koszty operacyjne 44036 40256 

 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 564442 754925 

 G. Przychody finansowe 112373 4026 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 

- od jednostek powiązanych 0 0 

II. Odsetki, w tym: 1405 2160 

- od jednostek powiązanych 0 0 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 

V. Inne 110969 1866 

 H. Koszty finansowe 576783 1392161 

I. Odsetki, w tym: 251823 299699 

- dla jednostek powiązanych 0 0 

II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 

IV. Inne 324961 1092462 

  I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 100032 -633209 

 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) 0 0 

I. Zyski nadzwyczajne 0 0 

II. Straty nadzwyczajne   0 

 K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) 100032 -633209 
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 L. Podatek dochodowy 23518 86529 

     a) część bieżąca   23518 86529 

     b) część odroczona   0 0 

 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku 
(zwiększenie straty) 

0 0 

 N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 76514 -719738 
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6. ROZDZIAŁ: ZAŁĄCZNIKI 

6.1. Odpis aktualny Emitenta z rejestru przedsiębiorców KRS 
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6.2. Uchwała nr 04/05/2010 ZWZ Eskimos SA z dnia 12.05.2010 r 

 

 

6.3. Statut Spółki – tekst jednolity 

 

STATUT SPÓŁKI ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA 

TEKST JEDNOLITY 

(uwzględnia zmiany uchwalone w dniu 12 maja 2010 roku) 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. Firma Spółki brzmi: Eskimos Spółka Akcyjna. Spółka może używad w obrocie skrótu: Eskimos S.A. 
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2. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwad się odpowiednimi w danym języku pełnymi lub skróconymi 
określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, na obszarze którego będzie 
prowadzona działalnośd. 

3. Spółka może używad wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 

§2 

Siedzibą Spółki jest miasto Konstancin-Jeziorna. 

 

§3 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 
2. Spółka może nabywad i zbywad udziały i akcje w innych spółkach, nabywad, zbywad, dzierżawid i wynajmowad 

przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywad i zbywad tytuły 
uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyd spółki prawa handlowego i cywilne, 
przystępowad do wspólnych przedsięwzięd, powoływad oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki 
organizacyjne, a także dokonywad wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego 
przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo. 

 

§4 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

§5 

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: Eskimos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
2. Spółce przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki pod firmą: Eskimos Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 
3. Założycielami Spółki są: 

1) Fundusz Inwestycyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Krakowie, 
2) Marek Kaniewski, 
3) Tomasz Rydzek, 
4) Kazimierz Szymaoski, 
5) Stanisław Sulima, 
6) Janina Wiśniewska. 
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II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  

§6 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

a. Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków -10.31.Z, 

b. Produkcja soków z owoców i warzyw - 10.32.Z, 

c. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - 10.39.Z, 

d. Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych - 01.13.Z, 

e. Rozmnażanie roślin - 01.30.Z, 

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów - 01.25.Z, 

f. Działalnośd usługowa wspomagająca produkcję roślinną - 01.61.Z, 

g. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu - 10.11.Z, 

h. Działalnośd agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla 
przemysłu tekstylnego i półproduktów - 46.11.Z, 

i. Działalnośd agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 46.17.Z, 

j. Działalnośd  agentów  specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - 46.18.Z, 

k. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw - 46.31.Z, 

l. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa - 46.32.Z, 

m. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - 46.34.B, 

n. Sprzedaż  hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki - 46.38.Z, 

o. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 46.39.Z, 

p. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeo rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia - 46.61.Z, 

q. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - 46.90.Z, 

r. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.21.Z, 

s. Transport drogowy towarów - 49.41.Z, 

t. Leasing finansowy - 64.91.Z, 

u. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z, 

v. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z, 

w. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeo rolniczych - 77.31.Z, 

x. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeo oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane - 77.39.Z, 

y. Działalnośd związana z pakowaniem - 82.92.Z, 

z. ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW - 37.00.Z, 

aa. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.11.Z. 

2. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa 
wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów paostwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej 
koncesji, zezwolenia lub zgody. 
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III KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

§7 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 11.010.000 zł (jedenaście milionów dziesięd tysięcy złotych) i 
dzieli się na nie więcej niż 22.020.000 (dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości 
nominalnej 0,50 zł (pięddziesiąt groszy) każda, z czego:  
a) 16.020.000 (szesnaście milionów dwadzieścia) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 

16020000, 
b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 16020001 do 20020000, 
c) nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 20020001 do nie więcej 

niż 22020000”. 
2. Akcje serii A i B objęte są przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki pod firmą; Eskimos Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 
3. Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym 

Zgromadzeniu.  
4. Akcje mogą byd pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 
5. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 

 

§8 

1. Kapitał zakładowy może byd podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w kodeksie spółek 
handlowych, jak również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych.  

2. Podwyższanie kapitału zakładowego może byd dokonane poprzez emisję nowych akcji bądź poprzez 
zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.  

3. Akcje mogą byd obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 
4. Objęcie nowych akcji może nastąpid w drodze subskrypcji prywatnej (tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej 

przyjęcia przez oznaczonego adresata), subskrypcji zamkniętej (tj. zaoferowania akcji wyłącznie 
Akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) oraz subskrypcji otwartej (tj. zaoferowania akcji w drodze 
ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1 kodeksu spółek handlowych, skierowanego do osób, którym nie służy prawo 
poboru), jak również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych, O wyborze sposobu objęcia nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki 
zdecyduje uchwała Walnego Zgromadzenia. 

5. Dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeostwa przy obejmowaniu akcji w 
podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji („Prawo poboru"). 

6. Wyłączenie Prawa poboru może nastąpid w trybie określonym w art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych. 
7. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podwyższyd kapitał 

zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z 
zysku, jeżeli mogą byd one użyte na ten cel („Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki"). 

8. Nowe akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki (akcje gratisowe) przysługują 
Akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym. 

9. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższonego 
kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem 
kapitału zakładowego czy też tylko w części. 

10. Spółka może emitowad papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem 
pierwszeostwa do objęcia akcji Spółki. 
 

§9 

1. Zbycie akcji imiennych jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz pozostałych 
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne. 

2. Akcjonariusz zamierzający zbyd akcje imienne („Zbywca") składa je w Spółce i informuje na piśmie Zarząd 
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Spółki o swym zamiarze. Uzyskaną od Zbywcy informację Zarząd przekazuje na piśmie pozostałym 
Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, w terminie 7 (siedmiu) dni od jej uzyskania. Cena zbycia 1 
(jednej) akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny. 

3. Informację, o której mowa w ust. 1 powyżej, uważa się za ofertę zbycia akcji kierowaną przez Zbywcę do 
pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne. 

4. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przekazanej przez Zarząd informacji, każdy z Akcjonariuszy 
posiadających akcje imienne może przyjąd ofertę zbycia akcji w całości lub w części, składając odpowiednie 
oświadczenia Zarządowi Spółki. Oświadczenie o przyjęciu oferty Zbywcy ze zmianami (nie dotyczy to liczby 
zbywanych akcji) oraz oświadczenie o przyjęciu oferty złażone po upływie terminu, są bezskuteczne. 

5. Zarząd dokonuje przydziału akcji na rzecz zainteresowanych Akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych 
przez nich akcji Spółki. Jeśli z uwagi na liczbę zbywanych akcji, niepodzielnośd jednej akcji oraz liczbę 
przyjmujących ofertę Akcjonariuszy i ich udział w kapitale zakładowym, proporcjonalne nabycie nie jest 
możliwe, Zarząd przydziela największą w danych okolicznościach liczbę akcji poddającą się proporcjonalnemu 
nabyciu. W terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w postanowieniu ust. 4, Zarząd 
przekazuje Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom oświadczenie o przydziale akcji. 

6. Każdy z Akcjonariuszy, którzy mogą nabyd akcje w trybie postanowieo ust. 1-5 powyżej, obowiązany jest uiścid 
na rzecz Zbywcy cenę za akcje w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o przydziale akcji. Własnośd 
akcji przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty ceny. 

7. W przypadku gdy wszystkie akcje nie zostaną nabyte przez Akcjonariuszy w trybie określonym w ust. 2-6 
powyżej, Zarząd może wskazad innego nabywcę tych akcji, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia 
zgłoszenia Spółce informacji o zamiarze zbycia akcji przez Zbywcę, przekazując Zbywcy oraz nabywcy lub 
nabywcom oświadczenie o przydziale akcji. Cena zbycia 1 (jednej) akcji ustalona zostaje według wartości 
bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny, a termin zapłaty na rzecz Zbywcy ceny za akcje wynosi 
7 (siedem) dni od otrzymania informacji o przydziale akcji, 

8. Zbycie akcji, które nie zostały zbyte w trybie opisanym w ust. 2-7 powyżej, może nastąpid bez ograniczeo. 
9. Zastawienie akcji imiennych bądź ustanowienie prawa użytkowania akcji imiennych wymaga pisemnej zgody 

Zarządu Spółki. Zastaw lub użytkowanie mogą byd ustanowione bez ograniczeo, jeśli Spółka nie odmówi zgody 
w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia przez Akcjonariusza do Zarządu z wnioskiem o udzielenie 
zgody. 

10. Prawo głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie może byd przyznane 
zastawnikowi lub użytkownikowi akcji tylko za uprzednią zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie pisemnej. 

 

§ 10 

1. Akcje mogą byd umarzane z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału 
zakładowego. 

2. Umorzenie akcji może nastąpid za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostad umorzone, w drodze 
nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne 
Zgromadzenie, zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

3. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest, co najmniej według wartości bilansowej 
obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny. 

4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój rachunek 
nabywad ani przyjmowad w zastaw własnych akcji. 

 

§11 

1. Spółka może nabywad własne akcje w przypadkach, o których mowa w art. 362 kodeksu spółek handlowych, 
po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia. 

2. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu 
powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego. 
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IV. ORGANY SPÓŁKI 

§12 

Organami Spółki są: 

1) Walne Zgromadzenie, 
2) Rada Nadzorcza, 
3) Zarząd. 

 

Walne Zgromadzenie 

§13 

1. Walne Zgromadzenie może byd zwyczajne albo nadzwyczajne. 
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane 

przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia. 
3. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może byd zwołane za 

pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie 
przed terminem Walnego Zgromadzenia, 

4. Uchwała może byd powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał 
zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego 
Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 

5. Walne Zgromadzenie zwołuje się na dzieo uznawany w Polsce za dzieo roboczy. 
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Sokółce lub w Warszawie. 

 

 

§14 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakooczeniu roku 
obrotowego. 

 

§15 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki; 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, 
3) na pisemne żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego. 
2. Zarząd powinien zwoład Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od dat zgłoszenia żądania, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2-3 powyżej. 
3. W przypadku gdy z żądaniem zwołania wystąpił Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym 
w ust. 2, sąd rejestrowy może upoważnid do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza 
lub Akcjonariuszy, którzy wystąpili z tym żądaniem. 

4. Rada Nadzorcza może zwoład zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie 
określonym w kodeksie spółek handlowych lub Statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli 
zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 
najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwoład nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze 
wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 

 

§16 

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów 
umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą 
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wnioskodawców.  
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaśd jedynie w 

przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostad szczegółowo 
umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku 
obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej 
zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego-
Zgromadzenia, 

 

§17 

1. Walne Zgromadzenie może podejmowad uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z 
zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek handlowych. 

2. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny 
byd przedstawiane Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym 
Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. 

3. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyd i wykonywad na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub 
przez swych pełnomocników. 

 

§18 

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowieo kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego 
Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", 
"przeciw" i "wstrzymujące się". 

 

§19 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, po czym spośród osób 
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia. 

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów 
wszystkich Akcjonariuszy. 

3. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je Prezes Zarządu 
lub osoba wyznaczona przez Zarząd. 

 

§ 20 

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także 
sprawozdania z działalności Spółki; 

2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich 
obowiązków; 

3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy 
utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb 
wykorzystania takich funduszy; 

4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków 
Rady Nadzorczej; 

5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu 
nie stanowią inaczej; 

6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeo o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki 
oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu; 

7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

8) zmiana Statutu; 
9) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki; 
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10) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich 
umorzenia; 

11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeostwa; 
12) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką; 
13) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia; 
14) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, 
15) inne sprawy, dla których kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, 

 

§21 

1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu zobowiązani są do obecności na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
2. Biegły rewident powinien byd obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają byd sprawy finansowe Spółki. 
3. Wyjaśnienie nieobecności Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga 

przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki 
powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez 
Walne Zgromadzenie, udzielad uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnieo i informacji dotyczących Spółki. 

 

§22 

1. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały 
Walnego Zgromadzenia. 

2. Z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa 
Spółki może nastąpid bez wykupu akcji. 

 

Rada Nadzorcza 

§23 

W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż pięciu członków, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący. 

 

§24 

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na okres; kadencji, która trwa trzy lata. 
2. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostad w każdym czasie przed upływem 

kadencji. 

 

§25 

Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady, 
w głosowaniu tajnym. 

 

§26 

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

 

§27 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z 
innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji - Wiceprzewodniczący Rady, z 
własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. 

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji, a w 
przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego 
jego funkcji - Wiceprzewodniczący Rady minionej kadencji. 



Dokument Informacyjny  Eskimos S.A. 

 

   

  strona 209 z 215 

 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeo, które powinny byd wysłane 
członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz 
proponowany porządek obrad posiedzenia. Wysyłanie zaproszeo nie jest konieczne, jeżeli o miejscu, terminie i 
porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na poprzednim posiedzeniu Rady 
Nadzorczej. 

4. Zaproszenie można przesład również za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, poczty kurierskiej albo w inny 
sposób (o ile ta forma została pisemnie wskazane przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem osobistego 
potwierdzenia odbioru i z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zaproszenia 
wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W przypadku 
odbioru zaproszenia przez inną osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie 
otrzymania przez członka Rady Nadzorczej. 

 

§28 

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywad, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. 

 

§29 

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej 
połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

2. Z zastrzeżeniem postanowieo kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może byd podjęta w 
trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległośd. 

3. Rada Nadzorcza uchwala regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, a także 
sposób głosowania w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległośd. 

 

§30 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 
2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta 

powinna byd udostępniona wszystkim Akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznad przed 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. 

 

§31 

1. Do uprawnieo Rady Nadzorczej należy ponadto: 
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu; 
2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków 

zatrudniania członków Zarządu; 
3) zawieszanie, z ważnych  powodów, w czynnościach poszczególni wszystkich członków Zarządu, a także 

delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących 
sprawowad swych czynności; 

4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; 
5) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdao finansowych Spółki; 
6) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 

faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty 
oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny; 

7) wyrażanie zgody na nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości, 

8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeo lub gwarancji, 
9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązao z tytułu pożyczek lub kredytów o wartości 

przekraczającej jednorazowo wartośd kapitału zakładowego, 
10) zatwierdzanie planów wieloletnich Spółki. 

2. Podmiot, który ma pełnid funkcję biegłego rewidenta w Spółce wybierany będzie w taki sposób, aby 
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zapewniona była niezależnośd przy realizacji powierzonych mu zadao. Zmiana biegłego rewidenta dokonywana 
będzie co najmniej raz na pięd lat. 

3. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala się uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz mając na uwadze 
koniecznośd zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadad 
wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawad w stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązad się z 
zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji. 
 

§32 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno byd godziwe, lecz nie powinno stanowid istotnej pozycji 

kosztów działalności Spółki ani wpływad w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawad w 
rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu. 

 

Zarząd 

§33 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 

 

§34 

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż dwóch 
Wiceprezesów. 

2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. 
3. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają 

najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni 
pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. 

4. Mandat członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem 
mandatów pozostałych członków Zarządu. 

5. Członkowie Zarządu mogą byd powoływani spoza grona Akcjonariuszy. 

 

§35 

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa każdy z członków Zarządu samodzielnie. 

 

§36 

1. Zarząd uchwala Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia 
przezeo spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą 
zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu Zarządu, Zarząd działa w oparciu o 
przepisy kodeksu spółek handlowych i niniejszego statutu. 

2. Zarząd działa kolegialnie. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały Zarządu mogą 
byd powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc. 

 

§37 

1. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu działad w granicach uzasadnionego ryzyka 
gospodarczego, po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu 
powinny byd w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu 
Spółki brane są pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy Akcjonariuszy, wierzycieli, 
pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności 
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gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych. 
2. Członek Zarządu powinien zachowywad pełną lojalnośd wobec Spółki i uchylad się od działao, które mogłyby 

prowadzid wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o 
możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, 
członek Zarządu powinien przedstawid Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości 
jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej 
osobie trzeciej może nastąpid tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki. 

 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 

§38 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 
2. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi do badania 

wyznaczonemu biegłemu rewidentowi roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, a 
następnie wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania oraz z wnioskami w 
sprawie podziału zysku bądź pokrycia straty - Radzie Nadzorczej, celem wyrażenia przez nią oceny, o której 
mowa w art 382 § 3 kodeksu spółek handlowych. Odpisy sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki, wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz odpisem opinii biegłego rewidenta, są 
wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia. 

 

§39 

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstad w związku z działalnością Spółki. 
Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosid co najmniej 8 % zysku za każdy rok obrotowy i powinny 
byd dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokośd 
odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki 
osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji. O użyciu 
kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 
jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyd jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu 
finansowym. 

2. Ponadto Spółka może tworzyd uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze przewidziane w przepisach 
prawa, na początku i w trakcie roku obrotowego. 

 

§40 

Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach 
określanych przez Walne Zgromadzenie. 

 

 

§41 

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. 
Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

2. Spółka  może wypłacid zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie 
finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowid może najwyżej połowę zysku 
osiągniętego od kooca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym; zbadanym 
przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty 
zaliczek może dysponowad zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 
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VI. POSTANOWIENIA KOOCOWE 

§42 

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób prawem przewidziany 
następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki. 

2. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji". 
3. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów. 
4. Akcjonariusze uczestniczą w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 

wierzycieli proporcjonalnie do posiadanych akcji. 

 

§43 

Ogłoszenia Spółki publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 

§44 

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek 
handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

6.4. Zmiany statutu Spółki niezarejestrowane przez sąd 

Na dzieo sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego jedyną niezarejestrowaną zmianą statutu Spółki 
jest zmiana § 7 ust. 1 statutu Spółki wynikająca ze złożenia przez Zarząd Spółki w dniu 16 lipca 2010 r. oświadczenia 
o dookreśleniu kapitału zakładowego. Oświadczenie zostało objęte aktem notarialnym Rep A 
725/2010sporządzonym przez notariusza Anitę Wielopolską-Fonfara, prowadzącą Kancelarię Notarialną w 
Warszawie przy ul. Chłodnej 48 lok. 105. Poniżej znajduje się treśd oświadczenia Zarządu zawierająca ww. zmianę.  

 

OŚWIADCZENIE 

 

1. „Stanisław Sulima, Marek Kaniewski i Rafał Wójcik działający w imieniu i na rzecz Eskimos S.A. z siedzibą w 
Warszawie oświadczają, że Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie uchwały z dnia 12 maja 2010 roku 
zaprotokołowanej przez notariusza Anitę Wielopolską – Fonfara prowadzącą Kancelarię Notarialną w 
Warszawie, przy ul. Chłodnej 48 lok. 105, objętej aktem notarialnym  Rep. A nr 439/2010, podjęło decyzję 
o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion 
złotych), tj. z kwoty 10.010.000 zł (słownie: dziesięd milionów dziesięd tysięcy złotych) do kwoty nie 
większej niż 11.010.000 zł (słownie: jedenaście milionów dziesięd tysięcy złotych) to jest o w drodze emisji 
nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 
zł (słownie: pięddziesiąt) każda akcja.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Uchwałą nr 12/05/2010 z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie zmian statutu Spółki, Walne Zgromadzenie 
postanowiło dokonad zmiany statutu Spółki w ten sposób, że kapitał zakładowy Spółki określono 
widełkowo, tzn. że wynosi nie więcej niż 11.010.000 zł (słownie: jedenaście milionów dziesięd tysięcy 
złotych) i dzieli się na nie więcej niż 22.020.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia tysięcy) 
akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięddziesiąt groszy) każda, z czego:----------------------------------- 

a) 16.020.000 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, serii A o numerach od 
0000001 do 16020000,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 16020001 do 20020000,--- 

c) nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela, serii C, o numerach od 20020001 do 
22020000.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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4. Stanisław Sulima, Marek Kaniewski i Rafał Wójcik działając na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 
k.s.h. oświadcza, że do dnia zakooczenia subskrypcji tj. do dnia 12 lipca 2010 roku zawarto 17 (słownie: 
siedemnaście) umów objęcia akcji serii C, łącznie na 647.197 (słownie: sześdset czterdzieści siedem tysięcy 
sto dziewięddziesiąt siedem) sztuk akcji serii C. Biorąc to pod uwagę Zarząd oświadcza, że łączna liczba 
akcji serii C objętych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały objętej Rep. A 
439/2010 wynosi 647.197 (słownie: sześdset czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięddziesiąt siedem) sztuk 
akcji a wysokośd objętego w związku z przedmiotowym podwyższeniem kapitału zakładowego wynosi 
323.598,50 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące piędset dziewięddziesiąt osiem złotych pięddziesiąt 
groszy).----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Stanisław Sulima, Marek Kaniewski i Rafał Wójcik działając na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 4 
k.s.h. dookreślają wysokośd kapitału zakładowego wskazanego w § 7 ust. 1 Statutu Spółki na kwotę 
10.333.598,5 zł (słownie: dziesięd milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące piędset dziewięddziesiąt osiem 
złotych pięddziesiąt groszy), który po podwyższeniu dzieli się na 20.667.197 (słownie: dwadzieścia 
milionów sześdset sześddziesiąt siedem tysięcy sto dziewięddziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 
0,50 zł (słownie: pięddziesiąt groszy) każda, z czego:------------------------------------------------------------------------ 

a) 16.020.000 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, serii A o numerach od 
0000001 do 16020000,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 16020001 do 20020000,--- 

c) 647.197 (słownie: sześdset czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięddziesiąt siedem) akcji na okaziciela 
serii C, o numerach od 20020001 do 20667197.------------------------------------------------------------------------------ 

6. Zarząd Spółki oświadcza, że określony w pkt 5 kapitał zakładowy w wysokości 10.333.598,50 został w 
całości objęty.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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7. ROZDZIAŁ: OBJAŚNIENIA TERMINÓW I SKRÓTÓW 

Tabela 20. Definicje i skróty 

Skrót Definicja i objaśnienie 

Akcje serii A 16 020 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 

Akcje serii B 4 000 000 akcji na okaziciela zwykłych serii B 

Akcje serii C 647 197 akcji zwykłych na okaziciela serii C 

Prawa do akcji serii C 647 197 praw do akcji na okaziciela serii C 

ASO/ Alternatywny System Obrotu/ New 
Connect 

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) ustawy o obrocie, 
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Autoryzowany Doradca Capital One Advisers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Dokument Informacyjny/ Dokument 
Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i 
finansowej Emitenta oraz o instrumentach finansowych 

Doradca Prawny Kurek, Kościółek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. 

Dz.U. Dziennik Ustaw 

Emitent/ Spółka Eskimos Spółka Akcyjna 

Giełda/ GPW/ GPW SA 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie 

Instrumenty finansowe Emitenta Akcje serii A, Akcje serii B, Akcje serii C, Prawa do akcji serii C 

kc Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 z późn. zm.) 

KDPW/ KDPW SA/ Depozyt/ Krajowy 
Depozyt 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna 

Komisja/ KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

kpc 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U.64.43.296 z późn zm.) 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

KSH/ k.s.h. 
Ustawa z dnia 15 września 2000 roku - kodeks spółek handlowych 
(Dz.U.00.94.1037 z późn. zm.) 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

NWZ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Ordynacja podatkowa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.05.8.60 z późn. zm.) 

Organizator 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKD 
Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 20 stycznia 2004 roku (Dz.U.04.33.289. z późn. zm.) 

PLN/ zł 
Złoty- prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu 
publicznym od dnia 1 stycznia 1995 roku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku 
o denominacji złotego (Dz.U.94.84.383 z późn. zm.) 

RN/ Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 

Regulamin ASO 
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 
roku (z późn. zm.) 

Rozporządzenie 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie 
wzorów wezwao do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki 
publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji 
w wyniku tych wezwao (Dz.U.05.207.1729) 

Rozporządzenie dotyczące Koncentracji 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorców 



Dokument Informacyjny  Eskimos S.A. 

 

   

  strona 215 z 215 

 

Skrót Definicja i objaśnienie 

spółka publiczna 
Spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej (art. 4 pkt. 20), czyli 
spółka, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu 
przepisów Ustawy o obrocie instrumentami 

UE Unia Europejska 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

ustawa o nadzorze 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 
(Dz.U.05.183 .1537 z późn. zm.) 

ustawa o obrocie instrumentami 
finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz.U.05.183.1538 z późn. zm.)  

ustawa o ochronie konkurencji i 
konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz.U.07.50.331 z późn. zm.) 

ustawa o ofercie publicznej 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz.U.2009.185.1439 - j.t.) 

ustawa o podatku dochodowym od osób 
fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U.00.14.176 z późn. zm.) 

ustawa o podatku dochodowym od osób 
prawnych 

Ustawia z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz.U.00.54.654 z późn. zm.) 

ustawa o podatku od czynności 
cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(Dz.U.07.68.450 z późn. zm.) 

ustawa o podatku od spadków i darowizn 
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn 
(Dz.U.04.142.1514 z późn. zm.)  

Ustawa o pomocy społecznej 
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2004r. nr 64 poz. 593 z późn. zm.) 

ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.02.76.694 z późn. zm.) 

VAT 
Podatek od towarów i usług regulowany ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o 
podatku od towarów i usług (Dz.U.04.54.535 z późn. zm.) 

z późn. zm. z późniejszymi zmianami 

Zarząd Zarząd Emitenta 

Źródło: Opracowanie własne 
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