
 
Prospekt Emisyjny PATENTUS S.A. 

z siedzibą w Pszczynie 
 

 
 

 
Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 3.000.000 akcji zwykłych na 
okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,40 zł kaŜda oraz w związku z zamiarem ubiegania się o 
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. 5.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 3.125.000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii E, nie więcej niŜ 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz nie więcej niŜ  
3.000.000 Praw do Akcji Serii F.  
 
Akcje Serii F zaoferowane zostaną do objęcia w dwóch transzach: Transzy Małych Inwestorów i 
Transzy DuŜych Inwestorów. Cena emisyjna Akcji Serii F zostanie ustalona m.in. w oparciu o wyniki 
procesu budowy Księgi Popytu, będzie jednakowa dla wszystkich transz i zostanie podana do 
publicznej wiadomości przed rozpoczęciem subskrypcji w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie.  
 
Maksymalna Cena Emisyjna Akcji Serii F wynosi 3,00 zł.  
 
Szczegółowe zasady i terminy przeprowadzenia Oferty Publicznej zawarte zostały w punkcie 5 Części 
IV „Część Ofertowa” Prospektu.  
 
Zwraca się uwagę inwestorów, Ŝe nabywanie Akcji Serii F wiąŜe się z określonymi ryzykami 
właściwymi dla tego rodzaju inwestycji i instrumentów finansowych, jak równieŜ z ryzykami 
związanymi z działalnością Emitenta i jego otoczeniem. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane 
w Części II „Czynniki Ryzyka” Prospektu.  
 
Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na podstawie niniejszego Prospektu.  
 
Zarówno Emitent jak i Oferujący oświadczają, Ŝe nie zamierzają podejmować Ŝadnych działań 
dotyczących stabilizacji kursu papierów wartościowych objętych niniejszym Prospektem przed, w 
trakcie oraz po przeprowadzeniu oferty.  
 
Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii F Emitenta na terenie 
Polski oraz ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A., a takŜe w związku z dopuszczeniem do obrotu na rynku 
regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii D, E i F oraz praw 
do Akcji Serii F. Osoby, które uzyskały dostęp do niniejszego Prospektu bądź jego treści zobowiązane 
są do przestrzegania wszelkich ograniczeń prawnych dotyczących rozpowszechniania dokumentów 
poza terytorium Polski oraz udziału w Ofercie Publicznej. 
 

Oferujący Doradca Finansowy 

 

 

 

 



 

Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Prospekcie oraz innymi 
przepisami regulującymi rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie.  
 
Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2009 r. 
Termin waŜności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia po raz pierwszy do 
publicznej wiadomości.  
 
Prospekt będzie udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta 
www.patentus.pl oraz Oferującego (http://bossa.pl) co najmniej na sześć dni roboczych przed dniem 
zakończenia subskrypcji, nie później jednak niŜ w dniu rozpoczęcia subskrypcji. Ewentualne 
informacje aktualizujące treści Prospektu będą przekazywane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 
51 i 52 Ustawy o Ofercie. 
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I. PODSUMOWANIE 
 
Niniejsze podsumowanie jest traktowane jako wprowadzenie do Prospektu. KaŜda decyzja dotycząca 
inwestycji w papiery wartościowe Emitenta powinna być podejmowana w oparciu o treść całego 
Prospektu. W przypadku wystąpienia do sądu inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści 
Prospektu ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania 
sądowego. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie, łącznie z kaŜdym jego tłumaczeniem, 
ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie 
wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z pozostałymi częściami Prospektu. 

1.1 Podstawowe informacje o Emitencie  
 
Dane teleadresowe, osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie oraz 
wysokość i struktura kapitału zakładowego 
 
Nazwa (firma): PATENTUS Spółka Akcyjna  
Forma prawna: Spółka akcyjna 
Kraj siedziby: Polska 
Siedziba: Pszczyna 
Adres: ul. Górnośląska 11 ,  

43-200 Pszczyna 
Telefon: 032 210 00 78, 210 11 00, 210 11 16 
Telefaks: 032 210 12 14 
Adres poczty elektronicznej: biuro@patentus.pl 
Adres głównej strony internetowej: www.patentus.pl 
 
W imieniu Emitenta, jako podmiotu sporządzającego Prospekt i odpowiadającego za wszystkie 
informacje w nim zamieszczone, działa Zarząd, tj.: 
 
Józef Duda – Prezes Zarządu 
Henryk Gotz – Wiceprezes Zarządu 
Stanisław Duda - Wiceprezes Zarządu 
 
 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.600.000,00 zł (dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych) i 
dzieli się na:  
� 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,40 zł 

(czterdzieści groszy) kaŜda o numerach od A0000001 do A 5000000; 
� 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 

0,40 zł (czterdzieści groszy) kaŜda o numerach od B0000001 do B7500000; 
� 5.625.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji imiennych serii C o 

wartości nominalnej  0,40 zł (czterdzieści groszy) kaŜda o numerach od C0000001 do C5625000; 
� 5.250.000 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D wartości 

nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) kaŜda o numerach od D0000001 do D 5250000; 
� 3.125.000 (trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E wartości 

nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) kaŜda o numerach od E0000001 do E 3125000; 
 
Akcje serii A, B i C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, Ŝe na kaŜdą 
akcję przypada po 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Akcje serii D i E są akcjami zwykłymi na 
okaziciela. 
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Wszystkie wyemitowane akcje zostały w pełni opłacone. Zarząd Emitenta nie jest upowaŜniony do 
podwyŜszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Akcje Emitenta nie znajdują się 
w obrocie na rynku regulowanym. 

1.2 Podstawowe informacje o działalności Emitenta 
 
Obecnie PATENTUS S.A. prowadzi działalność w zakresie: 
 
1) Remontów maszyn i urządzeń górniczych; 
2) Produkcji specjalistycznych urządzeń dla górnictwa własnej konstrukcji lub wytwarzanych na 

zamówienie klienta; 
3) Wykonawstwa konstrukcji stalowych; 
4) Handlu wyrobami hutniczymi i stalą;  
5) Handlu hurtowego materiałami biurowymi i sprzętem komputerowym, chemią gospodarczą, 

opakowaniami jednorazowymi;  
6) Handlu sprzętem spawalniczym i odzieŜą ochronną, akcesoriami i sprzętem BHP; 
7) Obróbki skrawaniem; 
8) Usług cyfrową wypalarką numeryczną; 
9) Spawania na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym. 
 
Emitent prowadzi oddziały: 
 
� PATENTUS S.A. Oddział Pierwszy z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Bielskiej 21; 
� PATENTUS S.A. Oddział Drugi z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Złote Łany 52 B, 
� PATENTUS S.A. Oddział Trzeci z siedzibą w śorach, przy ul. śwaka 2. 
� PATENTUS S.A. Oddział Czwarty z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Złote Łany 52. 

1.3 Historia i rozwój Emitenta 
 
PATENTUS Spółka Akcyjna została zawiązana przez dotychczasowych wspólników (i ich 
małŜonków) PATENTUS Spółka cywilna z siedzibą w Pszczynie. W dniu 26 maja 1997 r. przed 
notariuszem Benjaminem Skabą prowadzącym kancelarię notarialną w Tychach stawili się Urszula 
Gotz, Józef Duda, Jan Duda, Stanisław Duda i Stanisław Polak, którzy jako załoŜyciela PATENTUS 
Spółka Akcyjna ustalili Statut Spółki (Akt Notarialny Rep. A numer 7751/97).  
 
Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony. 
 
Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo – Rejestrowy  
z dnia 3 czerwca 1997 r. Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem RHB 
14340. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego z dnia 18 lutego 2002 r. Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez ten Sąd pod nr KRS: 0000092392.  

1.4 Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta. 
 
W dotychczasowej działalności Emitenta nastąpiły następujące istotne wydarzenia: 
 
� Firma usługowa PATENTUS rozpoczęła swoją działalność w październiku 1992 roku jako 

jednoosobowa działalność gospodarcza. Nazwa firmy wywodzi się od słowa "patent", poniewaŜ 
początkowo zajmowała się Ochroną Własności Przemysłowej. Przedsiębiorstwo reprezentowała 
jedna osoba fizyczna. Pod koniec 1994 roku, firma poza w/w działalnością zajęła się takŜe 
obrotem wierzytelnościami spółek węglowych oraz rozpoczęła przygotowania do 
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przeprowadzania remontów maszyn i urządzeń górniczych, a takŜe do dostaw towarów na 
kopalnie węgla kamiennego na terenie Śląska. 

 
� W maju 1995 roku Firma Usługowa PATENTUS została przekształcona w PATENTUS Spółka 

cywilna. Oprócz dostaw na kopalnie, Spółka zajęła się hurtowym handlem wyrobami hutniczymi. 
Dynamiczny wzrost sprzedaŜy towarów i usług spowodował konieczność zatrudnienia osób 
zajmujących się zaopatrzeniem Zakładu Produkcyjnego we wszystkie materiały niezbędne do 
cyklu produkcyjnego. W ten sposób stworzono dział handlowy, który przy okazji zaopatrzenia 
Zakładu Produkcyjnego, zajmował się takŜe handlem tymi materiałami. Oferta asortymentowa 
systematycznie wzbogacała się o coraz to nowe towary.  

 
� W dniu 26 maja 1997 roku została zawiązana PATENTUS Spółka Akcyjna. Kontynuuje ona 

działalność PATENTUS Spółka cywilna.   
 
� W roku 2000 Emitentowi został przyznany certyfikat jakości ISO 9001 System Zarządzania 

Jakością świadczący o wysokiej i powtarzalnej jakości oferowanych produktów i usług.  
 
� W 2003 roku Emitent został poddany audytowi przez GSI SLV Hannover i otrzymał certyfikaty: 

DIN EN 729-2 regulujący pełne wymagania w spawalnictwie oraz DIN 18 800-7 regulujący 
spawanie stali standartowych, które nadal obowiązują. RównieŜ w 2003 roku Emitent został 
zakwalifikowany do I Grupy Zakładów DuŜych, wskutek czego moŜe prowadzić prace 
spawalnicze wg norm PN – M – 69009. 

 
� PATENTUS S.A. otrzymała prestiŜowy tytuł Gazeli Biznesu 2006 roku – co pozwoliło 

popularyzować i ugruntować Spółkę w społeczności polskich firm. Tym bardziej, iŜ jest to jedyny 
ranking, który uwzględnia nie tylko ostatni rok działalności przedsiębiorstwa, ale bada dynamikę 
rozwoju firmy i premiuje jej szybki i stabilny rozwój na przestrzeni kolejnych 3 lat. 

 
� W dniu 20 lutego 2008 r. Klub Gepardów Biznesu wyróŜnił Emitenta w II edycji Konkursu 

Gepardy Biznesu 2007 w kategorii „Najdynamiczniejszej firmy województwa śląskiego”. 
 
� W dniu 19 czerwca 2008 r. Emitent otrzymał wyróŜnienie „Polski Sukces 2007” -  w 

ogólnopolskim konkursie promującym polskie firmy sukcesu gospodarczego pod honorowym 
patronatem Ministerstwa Gospodarki. 

 
� W październiku 2008 r. Emitentowi został przyznany przez Dun and Bradsteet Poland Spółka  

z o.o. z siedzibą w Warszawie Certyfikat Przejrzysta Firma nadawany za publikację sprawozdań 
finansowych i przekazanie ich Dun and Bradstreet Poland (Numer DUNS: 422479969). 

 
� W dniu 5 listopada 2008 r. Emitent został poddany kolejnemu auditowi nadzoru ISO 9001:2000, 

który zakończył się wynikiem pozytywnym.  
 
� W dniu 20 stycznia 2009 r. Emitent podpisał z Poland for Trading z siedzibą w Tripoli umowę 

współpracy w zakresie sprzedaŜy maszyn i urządzeń górniczych na rynek krajów arabskich. 
 
� W dniu 19 marca 2009 r. Emitent podpisał z Tongmei Coal Group list intencyjny w przedmiocie 

utworzenia spółki joint venture z siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej produkującej maszyny 
i urządzenia wykorzystywane w górnictwie w oparciu o rozwiązania techniczne PATENTUS 
S.A. 
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1.5 Czynniki ryzyka 
 
1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego otoczeniem 
 
1) Ryzyko związane z uzaleŜnieniem wartości przychodów od koniunktury w branŜy górniczej 
2) Ryzyko związane z jednostkową produkcją  
3) Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczanych urządzeń i terminowość wykonywanych usług 
4) Ryzyko utraty wykwalifikowanych pracowników 
5) Ryzyko zatrzymania produkcji w wyniku awarii lub zniszczenia majątku produkcyjnego 
6) Ryzyko związane z nieterminowymi zapłatami 
7) Ryzyko związane z przetargami publicznymi 
8) Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym 
9) Ryzyko kursowe 
10) Ryzyko wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym 
11) Ryzyko wzrostu cen materiałów uŜywanych do produkcji 
12) Ryzyko wynikające z udzielonych przez Spółkę zabezpieczeń na majątku  
13) Ryzyko wynikające z uzyskanych dotacji unijnych na zakup nowych maszyn i urządzeń  
14) Ryzyko uzaleŜnienia od znaczących odbiorców i dostawców 
15) Ryzyko związane z planowanymi akwizycjami     
16) Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu  
17) Ryzyko związane  z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organów Emitenta 
18) Ryzyko zmian regulacji prawnych  
19) Ryzyko stosowania prawa podatkowego  
20) Ryzyko związane z zastosowaniem wobec Emitenta sankcji administracyjnych wynikających z 

niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przez Emitenta obowiązków określonych w Ustawie o 
Ofercie  

21) Ryzyko nie zarejestrowania podwyŜszenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy  
 
2. Czynniki ryzyka związane z Publiczną Ofertą i wprowadzeniem Akcji Emitenta do obrotu na 
rynku regulowanym 
 
1) Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od Oferty Publicznej 
2) Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii F do skutku 
3) Ryzyko związane z zasadami dystrybucji Akcji Serii F 
4) Ryzyko związane z notowaniem PDA  
5) Ryzyko związane z notowaniami Akcji Emitenta na GPW 
6) Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu 
7) Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego 
8) Ryzyko wynikające z naruszenia przepisów prawa przez Emitenta w trakcie trwania Oferty 

Publicznej 
9) Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań wynikające z art. 20 

Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi 
10) Ryzyko związane z uchyleniem uchwały o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego 
11) Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami 
12) Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu giełdowego 
13) Ryzyko związane z odmową dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu 
14) Ryzyko dotyczące moŜliwości skorzystania przez Komisję z uprawnień określonych w art. 51 ust. 

4Ustawy o Ofercie 
15) Ryzyko dotyczące moŜliwości nałoŜenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 

niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 
16) Ryzyko wynikające ze Stanowiska Zarządu Giełdy w sprawie szczegółowych warunków 

dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych. 
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1.6 Informacje o osobach zarządzających oraz nadzorujących 
 
Do organów Emitenta naleŜą: Zarząd, jako organ zarządzający oraz Rada Nadzorcza, jako organ 
nadzorujący. Do osób zarządzających wyŜszego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, Ŝe 
Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością zaliczono 
Dyrektora ds. Finansowych, Prokurenta, oraz Główną Księgową. 
 
W skład Zarządu wchodzą: 
 
Józef Duda - Prezes Zarządu; 
Henryk Gotz - Wiceprezes Zarządu 
Stanisław Duda - Wiceprezes Zarządu 
 
Józef Duda, Prezes Zarządu, powołany został na obecną kadencję Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z 
dnia 20 czerwca 2007 r. 
Henryk Gotz, Wiceprezes Zarządu, powołany został na obecną kadencję Uchwałą Rady Nadzorczej nr 
1 z dnia 20 czerwca 2007 r. 
Stanisław Duda, Wiceprezes Zarządu powołany został na obecną kadencję Uchwałą Rady Nadzorczej 
nr 1 z dnia 29 sierpnia 2009 r. 
 
Mandaty członków Zarządu wygasną w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2011 r. 
 
W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 
 
Maciej Markiel  Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
Urszula Gotz  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
Joanna Duda  Członek Rady Nadzorczej - Sekretarz, 
Łukasz Duda*  Członek Rady Nadzorczej, 
Anna Gotz  Członek Rady Nadzorczej, 
Mateusz Duda** Członek Rady Nadzorczej. 
 
* Pan Łukasz Duda na mocy uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. 
powziętej w dniu 4 czerwca 2009 r.  został odwołany z funkcji członka Rady Nadzorcze Spółki. 
** Pan Mateusz Duda na mocy uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. 
powziętej w dniu 4 czerwca 2009 r. został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki.  
 
Maciej Markiel, powołany został w skład Rady Nadzorczej na obecną kadencję Uchwałą 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 28 grudnia 2007 r.   
Urszula Gotz powołana została w skład Rady Nadzorczej na obecną kadencję Uchwałą 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 28 grudnia 2007 r.   
Joanna Duda powołana została w skład Rady Nadzorczej na obecną kadencję Uchwałą 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 28 grudnia 2007 r.   
Łukasz Duda, powołany został w skład Rady Nadzorczej na obecną kadencję Uchwałą Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki nr 11 z dnia 20 czerwca 2007 r. Uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia podjętą w dniu 4 czerwca 2009 r. Łukasz Duda został odwołany z funkcji członka Rady 
Nadzorczej. 
Anna Gotz powołana została w skład Rady Nadzorczej na obecną kadencję Uchwałą Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki nr 11 z dnia 20 czerwca 2007 r.   
Mateusz Duda powołany został do składu Rady Nadzorczej na obecną kadencję Uchwałą 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 12 z dnia 4 czerwca 2009 r. 
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Mandaty członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zapisami Statutu Spółki, wygasną w dniu 
zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 r. 

1.7 Znaczący akcjonariusze i transakcje z podmiotami powiązanymi 
 
Podmiotem dominującym względem Emitenta są, działający na podstawie porozumienia, Józef Duda, 
Małgorzata Duda (Ŝona) i Małgorzata Duda (bratowa) posiadający łącznie 62 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu oraz Urszula Gotz i Henryk Gotz posiadający łącznie 31 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu.  
 
W świetle zapisów art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust 4 Ustawy o Ofercie domniemywa się, na potrzeby 
znacznych pakietów akcji spółek publicznych, iŜ wymienione podmioty (małŜonkowie Małgorzata i 
Józef Duda oraz Małgorzata Duda oraz małŜonkowie Urszula Gotz i Henryk Gotz) łączy 
porozumienie dotyczące nabywania przez nie akcji Emitenta lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki. 
 
Posiadane akcje i opcje na akcje 
 
Zarząd Emitenta 
 
Zgodnie ze złoŜonymi oświadczeniami członkowie Zarządu Emitenta są w posiadaniu akcji Emitenta. 
Józef Duda pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta posiada łącznie 4.179.175 akcji Emitenta, 
stanowiących 15,77 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 16,88 % głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Henryk Gotz pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta 
posiada łącznie 2.962.500 akcji Emitenta, stanowiących 11,18 % udziału w kapitale zakładowym i 
uprawniających do 12,66 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
 
Rada Nadzorcza Emitenta 
 
Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta posiadają 
następujące ilości akcji Spółki: 
 
Tabela nr 1. Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta 

Osoba Pełniona funkcja w 
organach Spółki 

Łączna liczba 
posiadanych akcji (szt.) 

Udział w kapitale 
zakładowym/ Udział w 

ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu (%) 

Maciej Markiel Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 

27.500 0,10 % / 0,06 % 

Urszula Gotz 
Członek Rady 

Nadzorczej 
4.829.150 18,22 % / 18,33 % 

Źródło: Emitent 
 
Zgodnie z posiadanymi przez Emitenta informacjami, według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu 
Emisyjnego akcjonariuszami Emitenta, innymi niŜ członkowie organów zarządzających, nadzorczych 
Emitenta, posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio udział w kapitale Emitenta, podlegający 
zgłoszeniu na mocy obowiązujących przepisów prawa są:  Małgorzata Duda – Dyrektor ds. 
Finansowych, Prokurent, Małgorzata Duda (z domu Wiktor) – Prokurent. 
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Tabela nr 2. Liczba akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyŜszego szczebla 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale 
zakładowym 

Udział w liczbie głosów 
na WZA 

Małgorzata Duda 7.791.675 29,40 % 31 % 

Małgorzata Duda 

(z domu Wiktor) 3.612.500 13,63 % 14,12 % 

Źródło: Emitent 
 
Znaczni akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu w odniesieniu do Emitenta niŜ wynikające z 
posiadanych przez nich akcji. Statut Emitenta nie przyznaje znaczącym akcjonariuszom Ŝadnych 
uprawnień osobistych w stosunku do Emitenta. 
 
Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do daty zatwierdzenia Prospektu 
Emisyjnego Emitent dokonywał transakcji z podmiotami powiązanymi, w rozumieniu 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR 24) przyjętych zgodnie z Rozporządzeniem 
(WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania 
międzynarodowych standardów rachunkowości, o charakterze wynikającym z bieŜącej działalności, 
którymi byli: 
 
1) Józef Duda – Prezes Zarządu – pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, znaczący akcjonariusz 

– posiadający 4.179.175 akcji Emitenta, stanowiących 15,77 % udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta; 

2) Henryk Gotz - pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, znaczący akcjonariusz – 
posiadający 2.962.500 akcji Emitenta, stanowiących 11,18 % udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta; 

3) Małgorzata Duda z domu Wiktor – prokurent, znaczący akcjonariusz – posiadający 3.612.500 
akcji Emitenta, stanowiących 13,63 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta; 

4) Urszula Gotz – pełniąca funkcję członka Rady Nadzorczej, znaczący akcjonariusz – posiadający 
4.829.150 akcje Emitenta, stanowiących 18,22 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta; 

5) Małgorzata Duda – Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent, znaczący akcjonariusz – posiadający 
7.791.675 akcje Emitenta, stanowiących 29,40 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta; 

6) Stanisław Duda – pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 maja 1997 r. do 
dnia 12 kwietnia 2002 r., znaczący akcjonariusz posiadający do dnia 30 listopada 2007 r. 179.167 
akcji Emitenta, stanowiących 19,62 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, od 1 września 
2009 r. pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta;  

7) ElŜbieta Polak – znaczący akcjonariusz posiadający do dnia 14 kwietnia 2006 r. 47.500 akcji 
Emitenta, stanowiących 9,5 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w okresie od 1 czerwca 
2001 r. do 31 stycznia 2006 r. zatrudniona u Emitenta na stanowisku pracownika biurowego na ½ 
etatu; 

8) Stanisław Polak – pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 maja 1997 r., 
do dnia 2 czerwca 2005 r., akcjonariusz posiadający do dnia 14 kwietnia 2006 r. 77.500 akcji 
Emitenta, stanowiących 15,5 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w okresie od 3 czerwca 
2005 r. do 31 stycznia 2006 r. zatrudniony u Emitenta na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych; 

9) Tomasz Polak – pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 14 grudnia 2002 r. do 
dnia 29 grudnia 2005 r., pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 kwietnia 
2001 r. do dnia 12 kwietnia 2002 r., w okresie od 1 stycznia 2001 r. zatrudniony u Emitenta na 
stanowisku Młodszego Inspektora Technicznego ds. Remontowo – Budowlanych, a od 1 lutego 
2002 r. do 14 grudnia 2002r. oraz od 29 grudnia 2005r. do 31 stycznia 2006 r. – na stanowisku 
Specjalisty ds. Handlu; 
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10) Krystyna Ligas –  Główna Księgowa, siostra znaczącego akcjonariusza, prokurenta Małgorzaty 
Duda; 

11) Joanna Ligas – córka Krystyny Ligas – Głównej Księgowej, siostry znaczącego akcjonariusza, 
prokurenta Małgorzaty Duda (ciotka); 

12) Stanisław Goc – ojciec Henryka Gotz – Wiceprezesa Zarządu, znaczącego akcjonariusza; 
13) Sławomir Polak - w okresie od 1 maja 2003 r. do 28 stycznia 2006 r. zatrudniony u Emitenta na 

stanowisku Specjalisty ds. Handlu, bratanek Stanisława Polak – pełniącego funkcję członka Rady 
Nadzorczej, w okresie od dnia 26 maja 1997 r. do dnia 2 czerwca 2005 r.; 

14) Tomasz Duda – członek Rady Nadzorczej w okresie od 26 kwietnia 2001 r. do 21 czerwca 2006 r., 
zatrudniony u Emitenta w okresie od 18 września 2006 r. na stanowisku staŜysty, od 1 listopada 
2006 r. – na stanowisku InŜyniera Produkcji, od 1 kwietnia 2008 r. – na stanowisku MenadŜera, 
syn Józefa Duda pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, znaczącego akcjonariusza – 
posiadającego 4.179.175 akcji Emitenta, stanowiących 15,77 % udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta oraz pasierb Małgorzaty Duda – Prokurenta, znaczącego akcjonariusza, posiadającego 
3.612.500 akcji Emitenta, stanowiących 13,63 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta; 
bratanek Stanisława Duda od 1 września 2009 r. pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu 
Emitenta. 

15) PATENTUS M. Duda i Spółka Spółka jawna z siedzibą w Pszczynie – wspólnicy w osobach 
Małgorzata Duda (z domu Wiktor), Małgorzata Duda, Urszula Gotz są znaczącymi 
akcjonariuszami Emitenta; 

16) HELF Spółka cywilna z siedzibą w Pszczynie – wspólnicy w osobach Janusz Herman, Marek 
Folwarczny i Wiesław Ligas – szwagier prokurenta, znaczącego akcjonariusza Małgorzaty Duda; 

17) M – profil Magdalena Polak z siedzibą w Ciscu– jednoosobowa działalność gospodarcza  
prowadzona przez Magdalenę Polak - Ŝonę Tomasza Polaka; 

18) PROFI – WENT Spółka z o.o. z siedzibą w Mikołowie – właścicielem firmy jest Tomasz Polak 
pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 14 grudnia 2002 r. do dnia 29 grudnia 
2005 r., pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 kwietnia 2001 r. do dnia 
12 kwietnia 2002 r.; 

19) Asima Piotr Duda – jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez Piotra Duda z 
siedzibą w Strumieniu pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 12 kwietnia 
2002 r. do dnia 28 grudnia 2007 r. - syna Małgorzaty Duda, Dyrektora ds. Finansowych, 
znaczącego akcjonariusza; syn Stanisława Duda od 1 września 2009 r. pełniącego funkcję 
Wiceprezesa Zarządu Emitenta. 

20) Konkar Spółka z o.o. z siedzibą w Wiśle Wielkiej - udziałowcem jest Piotr Duda pełniący funkcję 
członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 12 kwietnia 2002 r. do dnia 28 grudnia 2007 r. - syn 
Małgorzaty Duda, Dyrektora ds. Finansowych,  znaczącego akcjonariusza; syn Stanisława Duda 
od 1 września 2009 r. pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta. 

21) Rutkowski Securite Magdalena Rutkowska z siedzibą w Garwolinie – jednoosobowa działalność 
gospodarcza prowadzona przez Magdalenę Rutkowską, od 17 października 2007 roku, synową 
Małgorzaty Duda, Dyrektora ds. Finansowych, znaczącego akcjonariusza;synowa Stanisława 
Duda od 1 września 2009 r. pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta 

22) Joanna Duda – zatrudniona u Emitenta od 1 czerwca 2009 r. na stanowisku asystenta, córka, 
akcjonariusza Małgorzaty Duda Dyrektor ds. Finansowych, Prokurenta, znaczący akcjonariusz – 
posiadający 7.791.675 akcje Emitenta, stanowiących 29,40 % udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta, bratanica Józefa Duda Prezesa Zarząd Emitenta, znaczący akcjonariusz – posiadający 
4.179.175 akcji Emitenta, stanowiących 15,77 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta; córka  
Stanisława Duda od 1 września 2009 r. pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta;  

 
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionymi podmiotami 
powiązanymi w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do daty zatwierdzenia 
Prospektu, miały zawsze charakter rynkowy i były dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
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1.8 Dyrektorzy, osoby zarządzające wyŜszego szczebla oraz pracownicy 
 
Osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla są: 
 
Osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla są: 
Małgorzata Duda  Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent 
Małgorzata Duda Prokurent 
Krystyna Ligas              Główna księgowa 
 
Osoby zarządzające wyŜszego szczebla 
 
Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu osoby zarządzające wyŜszego szczebla posiadają 
następujące ilości akcji Spółki: 
 
Tabela nr 3. Liczba akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyŜszego szczebla 

Osoba Pełniona funkcja w 
organach Spółki 

Łączna liczba 
posiadanych akcji  

(szt.) 

Udział w kapitale 
zakładowym/ Udział w 

ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu  

(%) 

Małgorzata Duda 
Dyrektor ds. 
Finansowych 

7.791.675 29,40 % / 31 % 

Małgorzata Duda 
(z domu Wiktor) 

Prokurent 3.612.500 13,63 % / 14,12 % 

Źródło: Emitent 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego u Emitenta zatrudnionych było  74 pracowników.  
 
Tabela nr 4. Liczba pracowników Emitenta 

Okres Stan zatrudnienia na koniec okresu 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu 74 

2008 77 
2007 76 
2006 62 

Źródło: Emitent 

1.9 Dane biegłych i doradców 
 
1. W imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych BUFIKS Biuro Usług 

Finansowo-Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółka z o.o. Grupa Finans-Servis 
z siedzibą 40-084 Katowice, ul. Sokolska 3 działa  Pan Piotr Kołodziejczyk – Prezes Zarządu oraz 
Pan Marian Jagiełło – Wiceprezes Zarządu. 
Osobą dokonującą badania historycznych informacji finansowych Emitenta za okresy od 1 
stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., od 1 stycznia 
2006 r. do 31 grudnia 2006 r oraz od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. dla potrzeb 
niniejszego Prospektu jest Biegły Rewident Piotr Kołodziejczyk. Podstawą uprawnień Biegłego 
Rewidenta Piotra Kołodziejczyka dokonującego badania historycznych informacji finansowych 
jest wpis na listę biegłych rewidentów pod numerem 9324/6998. 

2. Doradcą finansowym Spółki jest Corvus Corporate Finance Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Józefosławiu gm. Piaseczno; adres: ul. Cyprysowa 23, 05-500 
Józefosław Gm. Piaseczno.  
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3. Doradcą prawnym Spółki jest „D. Cyran, R. Sasiak i Wspólnicy” Spółka Komandytowa z siedzibą 
w Katowicach, adres: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29. 

1.10 Wybrane informacje finansowe 

Prezentowane w Prospekcie sprawozdania finansowe PATENTUS S.A. za roczne okresy 
sprawozdawcze zakończone 31 grudnia 2008 roku, 31 grudnia 2007 roku, 31 grudnia 2006 roku 
zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami 
ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej MSSF). Na podstawie art. 
5 rozporządzenia nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2002 roku w sprawie 
stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości sprawozdania finansowe Emitenta za 
powyŜsze okresy sprawozdawcze zostały sporządzone zgodnie z MSSF, czyli zgodnie z formą, jaka 
zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta. 

Zgodnie z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 29 
listopada 2007 roku - dniem przejścia na MSSF jest dzień 1 stycznia 2004 r. i na ten dzień Emitent 
sporządził bilans otwarcia. Dla celów niniejszego dokumentu rejestracyjnego przekształcono na 
zasady zgodne z MSSF sprawozdania finansowe Emitenta obejmujące okresy roczne zakończone 31 
grudnia 2004 roku, 31 grudnia 2005 roku, a takŜe 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2007 roku, które 
były pierwotnie sporządzono zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy o 
rachunkowości. Sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości 
podlegały badaniu przez niezaleŜnego biegłego rewidenta i uzyskały opinie bez zastrzeŜeń oraz 
zostały złoŜone do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Ponadto, sprawozdania finansowe za lata 
2004, 2005, 2006 i 2007 zostały opublikowane w Monitorze Polskim „B”. 

W dniu 02 września 2008 roku podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych „BUFIKS” 
Biuro Usług Finansowo-Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółka z o.o. Grupa 
Finans-Servis wydał odrębną opinię, w której potwierdzono, iŜ informacje finansowe za okresy od 01 
stycznia do 31 grudnia 2007 roku, od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, od 01 stycznia do 31 
grudnia 2005 roku oraz od 01 stycznia do 31 grudnia 2004 roku zostały sporządzone we wszystkich 
istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami 
ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie 
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych „BUFIKS” Biuro Usług Finansowo-
Księgowych Spółka z o.o. Grupa Finans-Servis w dniu 17 kwietnia  2009 roku wydał odrębną opinię 
bez zastrzeŜeń o zbadanym sprawozdaniu finansowym obejmującym okres od  01 stycznia do 
31 grudnia 2008 roku. W opinii stwierdzono, iŜ zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane 
liczbowe i objaśnienia słowne (i) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny 
sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku, jak teŜ jej wyniku 
finansowego oraz całkowitych dochodów ogółem za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 
31 grudnia 2008 roku; (ii) zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest 
zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz związanych z 
nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie 
nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do  wymogów ustawy o rachunkowości i 
wydanych  na jej podstawie przepisów  wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych oraz (iii) jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego 
przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. 

Skutki przejścia na MSSF zostały opisane w dalszej części dokumentu rejestracyjnego. W punkcie 20 
Części III „Część Rejestracyjna” Prospektu w Nocie 29  „Prezentacja oraz uzgodnienie róŜnic 



PODSUMOWANIE   

 19

pomiędzy sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, 
a historycznymi informacjami finansowymi sporządzonymi zgodnie z MSSF” przedstawiono 
syntetyczne wyniki przekształcenia sprawozdań finansowych za lata 2004-2007 na MSSF. 

Tabela nr 5. Wybrane dane finansowe (w tys. zł.) 

 1.01- 31.12.2008 1.01- 31.12.2007 1.01– 31.12.2006 

Przychody ze sprzedaŜy 68 113 51 448 46 913 
Zysk na działalności operacyjnej 8 179 6 951 7 927 
Zysk przed opodatkowaniem 7 853 5 901 6 817 
Zysk netto 6 449 4 595 5 394 
 

 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Aktywa razem 69 917 61 218 51 850 
Zobowiązania długoterminowe 7 285 7 406 9 519 
Zobowiązania krótkoterminowe 14 943 15 996 13 965 
Kapitał własny 47 689 37 816 28 366 
Kapitał zakładowy 10 600 9 350 5 000 
Źródło: sprawozdania finansowe Emitenta 

1.11 Tendencje w produkcji, sprzedaŜy i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaŜy  
 
Emitent stale poszerza asortyment oferowanych produktów i usług. W 2007 i 2008 roku PATENTUS 
S.A. rozszerzyła ofertę produkowanych maszyn i urządzeń oraz świadczonych usług, między innymi 
o:  

� zespół złoŜony z przenośnika taśmowego wraz z urządzeniem do przekładki maszyn i 
urządzeń górniczych; 

� urządzenie przesuwające umoŜliwiające przesuwanie w całości maszyn i urządzeń; 
� hydrauliczny napinacz łańcucha słuŜący do łatwego napinania łańcucha w przenośnikach 

zgrzebłowych ścianowych oraz odstawczych w podziemnych wyrobiskach górniczych lub na 
powierzchni oraz umoŜliwia jego spinanie ogniwami złącznymi; 

� kruszarkę, która w zaleŜności od przystosowania moŜe być przeznaczona do kruszenia urobku 
do wymiarów nadających się do dalszego transportu w zakładach wydobywczych lub 
rozdrabniania kruszyw w przemyśle budowlanym; 

� maszyny i urządzenia produkowane na indywidualne zamówienia krajowych i zagranicznych 
kontrahentów 

� usługi regeneracji rolek tocznych, kół jezdnych suwnicy, kół zębatych, wałów zębatych 
� usługi śrutowania przy pomocy śrutownicy przelotowej blach, kształtowników, profili oraz 

pozostałych elementów o gabarytach do 2000mm x1000mm 
� usługi śrutowania w śrutownicy komorowej elementów o gabarytach 3000mm x1500mm 

x1000mm.  
 
W analizowanym okresie (lata 2006 – 2008) nie jest moŜliwe wyodrębnienie stałej tendencji w 
przychodach, kosztach i zyskach. W roku 2006 przychody ze sprzedaŜy osiągnęły poziom 46.913 tys. 
zł. Ze względu na znaczący udział przychodów uzyskiwanych ze sprzedaŜy i remontów maszyn i 
urządzeń górniczych w przychodach ze sprzedaŜy ogółem, duŜy wpływ na wyniki roku 2006 miały 
czynniki zewnętrzne takie jak zmniejszenie zapotrzebowanie spółek węglowych na maszyny i 
urządzenia oraz ich remonty. Dodatkowo w przetargach publicznych decydującym kryterium jest 
cena, dlatego teŜ przy rosnącej konkurencji i coraz niŜszych cenach wygrywanie przetargów stało się 
coraz trudniejsze. Przez cały 2006 rok i część roku 2007 istniała konieczność sprzedaŜy wyrobów po 
niskich marŜach. Sytuacja zaczęła się poprawiać pod koniec trzeciego kwartału 2007 roku.  
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Znaczący wpływ na wyniki osiągnięte w 2006 roku miała budowa od podstaw zespołu pracowników 
na drugim zakładzie w Pszczynie. Przyjmowani byli pracownicy o niskich kwalifikacjach, którzy 
następnie przyuczani byli do zawodu. Miało to znaczący wpływ na wydajność oraz spowodowało 
wzrost kosztów. Jednocześnie jak w wielu innych przedsiębiorstwach, równieŜ z innych branŜ 
waŜnym czynnikiem kosztowym była konieczność znaczących podwyŜek wynagrodzeń z uwagi na 
brak kadr na rynku pracy. PowyŜsze czynniki wpływały równieŜ na wyniki w roku 2007. 
 
W 2007 roku przychody ze sprzedaŜy wzrosły w stosunku do przychodów osiągniętych w 2006 roku o 
blisko 10% i wyniosły 51.448 tys. zł. Koszty w 2007 roku osiągnęły poziom wyŜszy od kosztów w 
roku 2006 o 16%, przede wszystkim w wyniku wzrostu kosztów usług obcych i kosztów 
pracowniczych oraz kosztów materiałów i energii.  
 
W roku 2008 nastąpił dalszy wzrost przychodów ze sprzedaŜy do poziomu 68.113 tys. zł., tj. o 32%. 
Koszty wzrosły o 36% do poziomu 55.918 tys. zł. Wzrost kosztów wynikał, przede wszystkim, ze 
wzrostu kosztów zuŜycia materiałów i energii 
 
Zapasy wykazywały tendencję zgodą z tendencjami występującymi w poszczególnych okresach w 
przychodach ze sprzedaŜy.  
 
Od końca 2008 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu nie uległy zmianie tendencje występujące w 
przychodach, kosztach sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz zapasach Emitenta. 
 
Zdaniem Zarządu w analizowanym okresie, poza opisanymi powyŜej nie wystąpiły istotne tendencje 
w cenach oferowanych produktów.   

1.12  Badania i rozwój, patenty i licencje 
 
Badania i rozwój 
 
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie prowadził prac 
badawczych. 
 
Patenty, licencje, znaki towarowe 
 
Emitent korzystając z cudzych utworów (w szczególności z oprogramowania komputerowego) ma 
zawarte umowy dające prawo do wykorzystywania programów na właściwych polach eksploatacji i 
nie wykorzystuje utworów poza zakresem wynikającym z tychŜe umów. 
 
Emitent w dniu 2 sierpnia 2004 r. złoŜył do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w 
Warszawie podanie o udzielenie patentu na wynalazek odcinek rynnociągu przenośnika zgrzebłowego 
(numer zgłoszenia Z – 369373). Odcinek rynnociągu z cięgnem jedno lub dwułańcuchowym, 
usytuowanym we wzdłuŜnej osi rynnociągu, składa się z dwóch bocznych ścianek (1) wzajemnie 
równoległych w lustrzanym odbiciu i ślizgowej blachy (2) usytuowanej poprzecznie do bocznych 
ścianek (1) i złączonej z nimi spoinami (14). Boczne ścianki (1) mają środniki (5) zakończone od 
wewnątrz płaszczyznami (6) równoległymi do wzdłuŜnej osi rynnociągu  i prostopadłymi do ślizgowej 
powierzchni (12) górnych półek (3) bocznych ścianek (1). Typ klasyfikacji: (51) MPK. 
 
W dniu 26 czerwca 2005 r. Emitent złoŜył do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w 
Warszawie podanie o udzielenie patentu na wynalazek urządzenie do schładzania powietrza w 
podziemnych wyrobiskach górniczych (numer zgłoszenia Z – 375904). Urządzenie wyposaŜone jest w 
ciśnieniowy zbiornik (4), którego boczna cylindryczna powierzchnia płaszcza zewnętrznego (2) ma co 
najmniej jeden górny króciec (7) i jeden dolny króciec (8). Z kolei na wlocie do urządzenia 
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przymocowany jest trwale do cylindrycznej powierzchni płaszcza wewnętrznego (1) co najmniej jeden 
rząd obwodowych kierownic (11). Typ klasyfikacji: (51) MPK. 
 
Emitent w dniu 26 czerwca 2005 r. złoŜył do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej  
w Warszawie podanie o udzielenie prawa ochronnego na wzór przemysłowy urządzenia do 
schładzania powietrza (numer zgłoszenia PRZ – 8078). Urząd Patentowy przyznał Emitentowi prawo 
wyłączne do wzoru przemysłowego urządzenia do schładzania powietrza o numerze 9427. 
 
W dniu 29 sierpnia 2008 r. Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) z siedzibą w 
Hiszpanii zarejestrował pod numerem 000993829-0001 wspólnotowy wzór przemysłowy na 
urządzenie przesuwające. Wspólnotowy wzór przemysłowy został objęty ochroną na okres pięciu lat, 
tj. do dnia 20 sierpnia 2013 r.  
 
Emitentowi nie przysługują prawa z rejestracji wzorów uŜytkowych, oznaczeń geograficznych ani 
topografii układów scalonych.  
 
Emitentowi przysługuje prawo ochronne na wspólnotowy wzór przemysłowy, zgłoszony w dniu 25 
grudnia 2005 r. zarejestrowany w rejestrze wspólnotowych znaków towarowych prowadzonym przez 
Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania) w dniu 30 stycznia 2006 r. 
Prawo ochronne zostało przyznane na czas określony, wygasa w dniu 25 grudnia 2010 r. 
 
Emitentowi przysługuje prawo ochronne na znak towarowy słowno – graficzny PATENTUS, 
zgłoszony w dniu 15 czerwca 2005 r. zarejestrowany, pod numerem 004446969, w rejestrze 
wspólnotowych znaków towarowych prowadzonym przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania) w dniu 2 kwietnia 2007 r. Prawo ochronne zostało przyznane 
na czas określony, wygasa w dniu 15 czerwca 2015 r. 

1.13 Podstawowe elementy strategii Emitenta oraz cele emisji 
 
Strategicznym celem Spółki na najbliŜsze lata jest zwiększanie wartości przedsiębiorstwa przede 
wszystkim poprzez wzmocnienie pozycji Spółki na rynku i rozwój eksportu. Strategia Spółki zakłada 
osiągnięcie wyŜej wymienionych celów przede wszystkim poprzez: 
 
1) Poszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez rozbudowanie wydziału obróbki skrawaniem w 

zakładzie przy ul. Górnośląskiej i wyposaŜenie go dodatkowo w maszyny skrawające sterowane 
numerycznie, co pozwoli na podjęcie współpracy z innymi sektorami przemysłu, np. energetyką.  

2) Usprawnienie procesu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez zakup i wdroŜenie zintegrowanego 
systemu zarządzania. 

3) Zbudowanie grupy ze średnich firm o wartości sprzedaŜy zbliŜonej do osiąganej przez Emitenta, 
produkujących maszyny i urządzenia oraz dla przemysłu. Zarząd zamierza budować grupę 
poprzez przejęcie pakietów kontrolnych 2-3 firm. Budowa takiej grupy umoŜliwi Emitentowi 
samodzielną realizację duŜych kontraktów. 

4) Rozwój działalności eksportowej poprzez nawiązanie współpracy z firmami chińskimi, a 
szczególnie z China Shanxi Paitesen Trade Co., Ltd (z siedzibą w Taiyuan, Shanxi Province, 
Chiny), z którą Spółka zawarła list intencyjny w celu sprzedaŜy maszyn i urządzeń dla górnictwa. 
W dniu 02.06.2008r. podpisano z w/w firmą umowę dotyczącą przedstawicielstwa na terenie 
ChrL. W przypadku udanej współpracy z firmą China Shanxi Paitesen moŜliwe będzie powołanie 
spółki joint venture, która produkowałaby maszyny i urządzenia dla górnictwa na terenie Chin w 
oparciu o rozwiązania techniczne PATENTUS S.A., które sprzedawane będą na rynek Dalekiego 
Wschodu tj. Chiny, Indie, Wietnam, Korea, Rosja.  

 
Realizacja przedstawionej powyŜej strategii planowana jest na najbliŜsze 2-3 lata.  
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Maksymalna cena emisyjna Akcji Serii F została ustalona na 3,00 zł.  
 
W związku z powyŜszym Emitent, w przypadku ustalenia Ceny Emisyjnej na poziomie 
maksymalnym, pozyska z emisji Akcji Serii F 7,76  mln złotych netto. 
 
PoniŜej zaprezentowane zostały najwaŜniejsze zamierzenia inwestycyjne, które jednocześnie stanowią 
cele emisji Akcji Serii F. Planowane inwestycje dotyczą zakupów środków trwałych niezbędnych dla 
obecnie prowadzonej działalności jak i planowanych nowych rodzajów i obszarów działalności.  
 
 
Tabela nr 6. Cele emisji 
Lp. Cel emisji kwota  

[mln złotych] 
1. Zakup obrabiarek do obróbki skrawaniem  2,52  
2. Zakup urządzeń spawalniczych 0,57  
3. Zakup urządzeń wspomagających produkcję 0,36  
4. Zakup urządzeń pozytywnie oddziałujących na środowisko oraz 

poprawiających BHP 
1,00  

5. Inwestycje w stworzenie profesjonalnego laboratorium pomiarowego 0,79  
6. Zakup i wdroŜenie zintegrowanego systemu zarządzania 0,36  
7. Przejęcie pakietów kontrolnych w firmach o działalności zbieŜnej z 

działalnością Emitenta 
 2,16 

 Razem 7,76  
 
Cele emisji zostały przedstawione w kolejności priorytetów ich wykorzystania. Jako priorytetowy 
Spółka uznaje cel związany z poszerzeniem zakresu świadczonych usług poprzez rozbudowanie 
wydziału obróbki skrawaniem w zakładzie przy ul. Górnośląskiej. Jednocześnie w przypadku 
zaistnienia korzystnej dla Spółki moŜliwości przejęcia pakietu kontrolnego innego podmiotu, którego 
działalność będzie zbieŜna z działalnością Emitenta, zmieni się kolejność realizacji celów tzn. zakupy 
inwestycyjne zostaną ograniczone do tych najbardziej potrzebnych. Do dnia zatwierdzenia Prospektu 
Emitent przeprowadził rozpoznanie rynku, jednak nie podjął wiąŜących decyzji dotyczących przejęcia 
pakietu kontrolnego innego podmiotu. Emitent od strony technicznej i kadrowej jest przygotowany do 
przeprowadzenia inwestycji wskazanych w celach emisji.  
 
Spółka dopuszcza przesunięcie środków pomiędzy celami przedstawionymi w powyŜszych punktach. 
Emitent zamierza sfinansować wyŜej wymienione inwestycje przede wszystkim ze środków 
pozyskanych z emisji Akcji Serii F. W przypadku, gdy środki pozyskane z emisji Akcji Serii F okaŜą 
się niewystarczające dla realizacji celów emisji, Spółka zrealizuje cele ze środków pochodzących, 
między innymi, z wypracowanych zysków, poŜyczek lub kredytów bankowych.  
 
Spółka wystąpiła z wnioskami o dofinansowanie ze środków unijnych części inwestycji będących 
jednocześnie celami emisji (pozycje w tabeli 4, 5 oraz 6). Cel wskazany w punkcie 6 jest objęty 
dwoma wnioskami. Jeden z nich dotyczy dofinansowania usług doradczych związanych z wdroŜeniem 
zintegrowanego systemu informatycznego, drugi natomiast dofinansowanie kosztów zakupu systemu. 
Po rozstrzygnięciu konkursów, zgodnie z informacją podaną przez jednostkę wdraŜającą program w 
regionie śląskim, wnioski Emitenta o dofinansowanie części inwestycji będących celem emisji 
wskazanym w punkcie 4 oraz wniosek o dofinansowanie usług doradczych związanych z wdroŜeniem 
zintegrowanego systemu informatycznego zostały oceniony pozytywnie. Wnioski dotyczące: 
dofinansowania zakupu zintegrowanego systemu informatycznego oraz inwestycji wskazanej w 
punkcie 5 zakwalifikowane zostały na listę rezerwową. W przypadku niezakwalifikowania się do 
dotacji z listy rezerwowej Emitent zamierza ponownie wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie w 
kolejnych konkursach. Kwoty z emisji Akcji Serii F pozostałe po dofinansowaniu inwestycji 
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wskazanych powyŜej środkami unijnymi zostaną przeznaczone na ewentualne przejęcie pakietów 
kontrolnych firm w celu budowy grupy kapitałowej. 
 
Zamiarem Emitenta jest realizacja celów emisji przedstawionych powyŜej. W przypadku zaistnienia 
konieczności zmiany przeznaczenia środków pozyskanych z emisji Akcji Serii F, Zarząd Spółki 
będzie uprawniony do zmiany celów emisji. Emitent poinformuje o zmianie celów emisji raportem 
bieŜącym z podaniem przyczyny takiej zmiany. JeŜeli taka zmiana nastąpi przed dniem dopuszczenia  
Praw do Akcji Serii F lub Akcji Serii F do obrotu na GPW, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie, 
Emitent przekaŜe taką informację Komisji niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 2 dni 
roboczych, w formie aneksu do Prospektu, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie.  
 
Zwraca się jednocześnie inwestorom uwagę, iŜ w przypadku gdy po rozpoczęciu subskrypcji lub 
sprzedaŜy, do publicznej wiadomości zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub 
okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, o których Emitent 
lub wprowadzający powziął wiadomość przed tym przydziałem, osoba, która złoŜyła zapis przed 
udostępnieniem aneksu, moŜe uchylić się od skutków prawnych złoŜonego zapisu, składając 
Oferującemu oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. 
Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału papierów wartościowych w celu 
umoŜliwienia  inwestorowi uchylenia się od tych skutków prawnych. 
 
W okresie pomiędzy pozyskaniem środków z emisji a realizacją celów emisji, środki te zostaną 
ulokowane w bezpieczne instrumenty finansowe, tj. papiery wartościowe emitowane przez Skarb 
Państwa lub lokaty bankowe. Środki pochodzące z emisji mogą równieŜ częściowo lub w całości w 
okresie pomiędzy ich  pozyskaniem, a realizacją celów inwestycyjnych zostać czasowo przeznaczone 
na kapitał obrotowy.  
 
Środki pochodzące z emisji nie zostaną przeznaczone na spłatę zadłuŜenia Emitenta ani na nabycie 
składników majątkowych na warunkach istotnie odbiegających od warunków rynkowych.   

1.14 Podstawowe informacje dotyczące Oferty Publicznej i dopuszczenia papierów 
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 
 
W ramach Publicznej Oferty oferowanych jest 3.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki 
PATENTUS S.A.  
 
Na podstawie niniejszego Prospektu do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych 
dopuszczonych będzie łącznie nie więcej niŜ 11.375.000 Akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,40 zł 
kaŜda, w tym: 
� 5.250.000 Akcji Serii D, 
� 3.125 000 Akcji Serii E, 
� do 3.000.000 Akcji Serii F, 
� do 3.000.000 Praw do Akcji Serii F, 
 
Akcje Serii F zostaną zaoferowane inwestorom w następujących transzach: 
� Transza DuŜych Inwestorów (TDI) - 2.700.000 sztuk, 
� Transza Małych Inwestorów (TMI) - 300.000 sztuk. 
 
Ostateczna liczba Akcji, która jest oferowana w poszczególnych transzach zostanie podana po 
przeprowadzeniu procesu tworzenia Księgi Popytu i przekazana do publicznej wiadomości w trybie 
art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Serii F. 
 
Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Serii F w Transzy DuŜych Inwestorów zostanie 
przeprowadzona budowa Księgi Popytu na Akcje Serii F, tzw. book building. 
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W Deklaracjach Zainteresowania Akcji Serii F inwestorzy zobowiązani będą wskazać liczbę Akcji 
Serii F, którą chcą nabyć oraz limit ceny, za jaką zadeklarują się nabyć ww. akcje. 
 
Przedział cenowy, w ramach którego przyjmowane będą Deklaracje Zainteresowania zostanie podany 
aneksem do Prospektu najpóźniej w dniu rozpoczęcia budowy Księgi Popytu. 
 
Maksymalna Cena Akcji Serii F wynosi 3,00 zł za sztukę. 
 
W trakcie trwania procesu budowy Księgi Popytu na Akcje Oferowane Zarząd Emitenta moŜe 
postanowić o zmianie przedziału cenowego oraz wartości maksymalnej Ceny Emisyjnej. PowyŜsza 
zmiana wymagać będzie zatwierdzenia aneksu do Prospektu i przekazania jego treści w trybie art. 51 
ust. 5 Ustawy o Ofercie.  
 
Cena Emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po przeprowadzeniu procesu tworzenia Księgi 
Popytu i przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, przed 
rozpoczęciem zapisów na Akcje Serii F. 
 
Cena Emisyjna Akcji Serii F będzie stała i jednakowa dla obydwu transz. 
 
Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Serii F w Transzy Małych Inwestorów są: 
� osoby fizyczne i osoby prawne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa 

Dewizowego, 
� jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci 

w rozumieniu Prawa Dewizowego. 
 
Podmiotami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Serii F w Transzy DuŜych Inwestorów są: 
� osoby fizyczne i osoby prawne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa 

Dewizowego; 
� jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci 

w rozumieniu Prawa Dewizowego; 
� zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu osób, których rachunkami 

zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Akcje Serii F. 
 
Inwestorzy mogą składać zapisy na Akcje Serii F według następujących zasad:  
� TMI – minimalny zapis wynosi 10 sztuk Akcji Serii F, maksymalny jest równy liczbie Akcji Serii 

F zaoferowanych do objęcia w tej transzy, 
� TDI - minimalny zapis składany poza procesem budowania Księgi Popytu wynosi 15.000 Akcji 

Serii F, maksymalny zapis jest równy liczbie Akcji Serii F zaoferowanych do objęcia w tej 
transzy. 

� W przypadku inwestorów, którzy zostaną umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału, zapis 
moŜe opiewać na liczbę Akcji Serii F mniejszą niŜ 15.000 (zgodnie z Listą Wstępnego 
Przydziału). 

� w Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Serii F inwestor musi wskazać liczbę nie mniejszą 
niŜ 15.000 akcji i nie większą niŜ liczba Akcji Serii F oferowanych w TDI. 

 
Przydział Akcji Serii F w Transzy Małych Inwestorów będzie miał charakter proporcjonalny, z 
uwzględnieniem ewentualnych zaokrągleń. Stopa alokacji będzie wyraŜona w procentach z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Inwestorowi, któremu zostały przyznane Akcje Serii F, 
na rachunku papierów wartościowych zostaną zapisane Prawa do Akcji Serii F.  
 
Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Giełdy z dnia 12 września 2006 r. Akcje Serii D i E będą notowane 
po zarejestrowaniu przez sąd emisji Akcji Serii F.  
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Akcje Serii F nie są uprzywilejowane, nie istnieją ograniczenia w ich zbywalności.  
 
Z Akcjami Serii F  nie są związane obowiązki świadczeń dodatkowych. 
 
Terminy Publicznej Oferty i moŜliwe ich zmiany 
 
Czynność Termin 
Otwarcie Oferty Publicznej Termin otwarcia Publicznej Oferty jest toŜsamy z 

terminem publikacji Prospektu 
Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w 
Transzy DuŜych Inwestorów  

28-30 września 2009 r. 

Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do 
publicznej wiadomości 

30 września 2009 r. 

Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych 
Inwestorów 

1-8 października 2009 r. 

Przyjmowanie zapisów w Transzy DuŜych 
Inwestorów 

1-8 października 2009 r. 

Planowany termin przydziału Akcji Serii F 9 października 2009 r. 
 
Terminy realizacji Publicznej Oferty mogą ulec zmianie. Nowe terminy zostaną podane do publicznej 
wiadomości nie później niŜ w dniu upływu danego terminu w formie komunikatu aktualizującego 
Prospekt, zgodnie z postanowieniami art. 52 ust.2 Ustawy o Ofercie Publicznej.  
 
Zmiany terminów realizacji Publicznej Oferty mogą odbywać się tylko w okresie waŜności Prospektu. 
 
W przypadku udostępnienia przez Spółkę, po rozpoczęciu subskrypcji, aneksu do Prospektu 
dotyczącego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Serii F, o 
których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka dokona odpowiedniej zmiany 
terminu przydziału Akcji tak, aby inwestorzy, którzy złoŜyli zapisy na Akcje Serii F bądź Deklarację 
Zainteresowania nabyciem Akcji Serii F przed udostępnieniem aneksu, mogli uchylić się od skutków 
prawnych złoŜonych zapisów bądź Deklaracji w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia 
aneksu. 
 
W związku z ustaleniem ceny maksymalnej Akcji Serii F na poziomie 3,00 zł, w przypadku, gdy 
emisja dojdzie do skutku wpływy pienięŜne netto z jej realizacji wyniosą 7,76 mln zł. Szacunkowe 
koszty emisji przy załoŜeniu ustalenia Ceny Emisyjnej na poziomie maksymalnym wynoszą 1.240 tys. 
zł.  
 
PoniŜej podana została wielkość i wartość procentowa rozwodnienia spowodowanego ofertą Akcji 
Serii F : 

Liczba akcji 
Udział w kapitale zakładowym 

po ofercie 
 minimalna maksymalna minimalna maksymalna 

Akcje serii A –E 26.500.000 26.500.000 99,99% 89,83% 
Akcje Serii F 1 3.000.000 0,01% 10,17% 

 
Zamiarem Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać objętymi Akcjami Serii F. W 
tym celu planowane jest dopuszczenie i wprowadzenie do notowań Praw do Akcji Serii F 
niezwłocznie po spełnieniu odpowiednich przesłanek przewidzianych prawem. Emitent dołoŜy 
wszelkich starań, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii F na rachunkach w KDPW 
zostały zapisane PDA w liczbie odpowiadającej liczbie przydzielonych Akcji Serii F. PDA zostaną 
zapisane na rachunkach inwestorów.  
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Jednocześnie Emitent nie wyklucza moŜliwości rezygnacji z notowania PDA w przypadku 
wcześniejszej  rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F.  
 
Zarząd Emitenta będzie ubiegał się o równoczesne dopuszczenie i wprowadzenie akcji istniejących 
Serii D, E oraz Akcji Serii F, objętych Ofertą Publiczną, do obrotu giełdowego na rynku 
podstawowym GPW. Wprowadzenie Akcji będzie miało miejsce po rejestracji podwyŜszenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F.  
 
Termin pierwszego notowania Akcji Emitenta zaleŜy jednak głównie od terminu rejestracji sądowej 
Akcji Serii F. Z tego względu Emitent ma ograniczony wpływ na termin notowania Akcji na GPW. 
 
Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego zaleŜy od spełnienia przez Emitenta 
warunków określonych w Regulaminie Giełdy. Zdaniem Emitenta nie istnieją przeszkody w 
dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji istniejących Serii D, E oraz objętych Publiczną Ofertą Akcji Serii 
F do obrotu regulowanego na rynku podstawowym. W przypadku niespełnienia wymogów 
Regulaminu GPW, Emitent będzie ubiegać się o dopuszczenie akcji istniejących Serii D, E oraz 
objętych Publiczną Ofertą Akcji Serii F do obrotu na rynku równoległym. Emitent dołoŜy wszelkich 
starań, aby rozpoczęcie notowań Akcji D, E i F mogło nastąpić w IV kwartale 2009  r. 

1.15 Informacje dodatkowe 
 
W okresie waŜności Prospektu w siedzibie Emitenta moŜna zapoznawać się z następującymi 
dokumentami lub ich kopiami: 
1) Statutem Emitenta, 
2) Historycznymi informacjami finansowymi Emitenta za lata obrotowe 2006 – 2008, 
3) Regulaminami Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu, 
4) Odpisem z KRS. 
 
Ponadto moŜna się zapoznawać ze wskazanymi wyŜej dokumentami w formie elektronicznej na 
stronie internetowej Emitenta www.patentus.pl. 
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II. CZYNNIKI RYZYKA 
 
1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego otoczeniem 
 
Ryzyko związane z uzaleŜnieniem wartości przychodów od koniunktury w branŜy górniczej 
Wysokość przychodów PATENTUS S.A. uzaleŜniona jest w znacznym stopniu od bieŜącej 
koniunktury w branŜy węgla kamiennego w Polsce. Historycznie około 80% przychodów Spółki 
pochodzi z tej właśnie branŜy. Pogorszenie sytuacji finansowej głównych klientów w tej branŜy 
skutkować moŜe pogorszeniem się wyników finansowych Spółki. Realizowanym przez ostatnie lata 
celem Zarządu jest dywersyfikacja źródeł przychodów, między innymi, poprzez rozpoczęcie dostaw 
maszyn i urządzeń do innych niŜ górnictwo sektorów, dostaw maszyn i urządzeń na rynki wschodnie i 
dalekowschodnie, a takŜe eksport konstrukcji spawanych i urządzeń na rynki Unii Europejskiej. 
 
Ryzyko związane z jednostkową produkcją  
Spółka produkuje maszyny i urządzenia głównie w oparciu o jednostkowe zamówienie dla danego 
klienta. W związku z brakiem seryjnej produkcji typowe procesy przygotowania produkcji, proces 
zaopatrzenia w materiały, harmonogram konserwacji i remontów parku maszynowego są trudniejsze 
do zaplanowania i realizacji. Zjawisko to moŜe krótkookresowo wpływać na wyniki finansowe 
Emitenta. 
 
Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczanych urządzeń i terminowość wykonywanych usług 
Ryzyko odpowiedzialności za jakość dostarczanych urządzeń i terminowość wykonywanych usług jest 
integralnym elementem zawieranego przez PATENTUS S.A. kontraktu. Spółka moŜe być naraŜona na 
konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z ewentualnymi reklamacjami. Jednak w 
ocenie Zarządu ryzyko występowania częstych czy teŜ znacząco obciąŜających wynik finansowy 
reklamacji jest niewielkie z uwagi na wieloletnie doświadczenie załogi. 
 
Ryzyko utraty wykwalifikowanych pracowników 
W działalności Emitenta kwalifikacje pracowników stanowią jedną z wyŜszych wartości. Emitent 
zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inŜynierską, ekonomiczną i finansową, która stanowi kluczową 
grupę pracowników. Emitent współpracuje z PPHU MIRPOL Mirosław Kobiór z siedzibą w 
Pszczynie,  firmą prywatną posiadającą wykwalifikowaną kadrę produkcyjną świadczącą usługi pracy 
na maszynach i urządzeniach Emitenta, pod nadzorem kadry inŜynieryjnej Emitenta oraz w oparciu o 
patenty, rozwiązania oraz dokumentację Emitenta. W ocenie Zarządu istnieje niewielkie ryzyko 
zakończenia trwającej kilkanaście lat współpracy. Rozwiązanie umowy mogłoby spowodować 
okresowe trudności w produkcji. JednakŜe w takim przypadku, Emitent dąŜyć będzie do  przejęcia 
większości pracowników kontrahenta, dla którego jest znaczącym odbiorcą usług.  
 
Ryzyko zatrzymania produkcji w wyniku awarii lub zniszczenia majątku produkcyjnego 
Działalność PATENTUS S.A. opiera się w znacznym stopniu na wykorzystaniu majątku 
produkcyjnego. Zniszczenie trwałego majątku rzeczowego posiadanego przez Spółkę moŜe skutkować 
czasowym wstrzymaniem realizacji kontraktów, a w skrajnym przypadku brakiem zdolności do 
realizacji podpisanych umów, co moŜe skutkować pogorszeniem poziomu sprzedaŜy. 
 
Ryzyko związane z nieterminowymi zapłatami 
PATENTUS S.A. realizuje dla odbiorców krajowych szereg projektów związanych z produkcją 
maszyn i urządzeń oraz z usługami remontowymi tych urządzeń. Ewentualne opóźnienia płatności 
przez kontrahenta mogą negatywnie oddziaływać na wskaźniki płynności finansowej Emitenta oraz 
mogą prowadzić do wzrostu kosztów finansowych ponoszonych w związku z wykorzystaniem obcych 
źródeł finansowania. 
 
Ryzyko związane z przetargami publicznymi 
Znaczna część przychodów PATENTUS S.A. pochodzi z realizacji wygranych przetargów 
publicznych, w których podstawowy wpływ na końcowy rezultat ma oferowana cena. Obecnie Spółka 
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kalkuluje oferty cenowe na poziomie zapewniającym godziwą marŜę, co nie zawsze moŜe 
występować w przyszłości. Dodatkowym elementem zwiększającym ryzyko uzyskania ewentualnie 
gorszych wyników finansowych jest oprotestowanie postanowień przetargowych przez konkurencję, 
co prowadzi do wydłuŜania czasu podpisania kontaktów lub w skrajnych przypadkach do anulowania 
przetargu. 
 
Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym 
Istotne znaczenie dla PATENTUS S.A. ma sytuacja makroekonomiczna, a zwłaszcza takie czynniki 
jak polityka gospodarcza rządu, w szczególności w zakresie górnictwa oraz jej wpływ na tempo 
wzrostu PKB, poziom inflacji, system podatkowy, wysokość obciąŜeń pracodawców wynikających z 
kosztów pracy. Dodatkowymi elementami wpływającymi na działalność Emitenta są polityka 
Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki PienięŜnej w zakresie wysokości stóp procentowych 
oraz kursów walut.  
 
Ryzyko kursowe 
Istnieje ryzyko niekorzystnych dla PATENTUS S.A. gwałtownych zmian kursu złotówki w stosunku 
do innych walut. Zjawisko to moŜe mieć wpływ (w świetle przyjętej przez Zarząd strategii) na 
kształtowanie się wyników Emitenta, w związku z załoŜeniem zwiększania eksportu towarów i usług. 
Znaczne umocnienie się złotówki moŜe spowodować spadek rentowności kontraktów eksportowych.  
 
Ryzyko kursowe, inne ryzyka wynikające z sytuacji finansowej oraz sposób zarządzania nimi przez 
Spółkę opisane zostały szczegółowo w nocie 20 w punkcie 20.4.9 Części III „Część Rejestracyjna” 
Prospektu.  
 
Ryzyko wzrostu konkurencyjności na rynku krajowym 
W ostatnim okresie notuje się wzrost aktywności konkurencji na krajowym rynku produkcji maszyn i 
urządzeń górniczych. Taka sytuacja zwiększa presję w kierunku zmniejszenia się marŜ na 
poszczególnych produktach, co w efekcie moŜe wpłynąć negatywnie na poziom wyników 
finansowych Spółki. Jednak w związku z podjętymi przez Zarząd działaniami w kierunku 
dywersyfikacji źródeł przychodów obniŜenie cen produktów wytwarzanych dla górnictwa nie będzie 
miało istotnego wpływu na działalność i przychody Spółki w przyszłości. 
 
Ryzyko zmiany cen materiałów uŜywanych do produkcji 
Zmiany cen na rynkach światowych podstawowych surowców uŜywanych przez PATENTUS S.A. do 
produkcji (stal, wyroby hutnicze) mogą znacznie wpływać na cenę wyrobu finalnego. Spółka 
kalkuluje ceny swoich wyrobów tak, aby efekt podwyŜki zawrzeć w cenie, jednak duŜe i nagłe 
wzrosty cen materiałów mogą w krótkim okresie odbić się negatywnie na wynikach finansowych 
Spółki. 
 
Ryzyko wynikające z udzielonych przez Spółkę zabezpieczeń na majątku  
Jedną z form zabezpieczenia udzielanych przez banki kredytów są hipoteki oraz zastawy rejestrowe na 
aktywach produkcyjnych. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Emitent nie regulowałaby 
zobowiązań wynikających z umów kredytowych banki mogą zaspokoić roszczenie przejmując 
przedmiot zastawu. Sytuacja taka moŜe wpłynąć na procesy produkcyjne, a co się z tym wiąŜe na 
wyniki finansowe Emitenta. Spółka reguluje swoje zobowiązania regularnie i w chwili obecnej takie 
zagroŜenie nie występuje.  
 
Ryzyko wynikające z uzyskanych dotacji unijnych na zakup nowych maszyn i urządzeń  
Spółka zawarła cztery umowy z jednostką zarządzającą funduszami strukturalnymi dotyczące 
dofinansowania z funduszy strukturalnych UE zakupu nowych urządzeń. W przypadku niewykonania 
wskaźników ujętych w umowach z jednostką zarządzającą danym funduszem strukturalnym, moŜe 
zaistnieć konieczność zwrotu części lub całości dotacji wraz z odsetkami. Maksymalna kwota zwrotu 
wynosi około 2.000.000 zł bez odsetek. Do dnia zatwierdzenia Prospektu w Spółce zostało 
przeprowadzonych juŜ kilka kontroli w tym zakresie, które zakończyły się pozytywnym wynikiem.  
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Ryzyko uzaleŜnienia od znaczących odbiorców i dostawców 
Ze względu na charakter prowadzonej działalności, obejmującej równieŜ działalność handlową, 
Spółka współpracuje z wieloma odbiorcami oraz dostawcami. Kilku współpracujących z Emitentem 
odbiorców, tj. kopalnie naleŜące do największych polskich spółek węglowych ma znaczący udział w 
przychodach. Zakupy produktów, towarów i usług zrealizowane w 2008 roku przez dwie kompanie 
węglowe (Jastrzębską Spółkę Węglową SA z siedzibą w Jastrzębiu Zdrój, Kompanię Węglową SA z 
siedzibą w Katowicach) przekroczyły kwotę 10% wartości sprzedaŜy zrealizowanej przez Emitenta w 
tym roku. Zakończenie przez te kopalnie współpracy z Emitentem, mogłoby w negatywnych sposób 
wpłynąć na poziom przychodów uzyskiwanych przez Emitenta w przyszłości. Spółka współpracuje z 
wieloma dostawcami surowców i towarów. Kilku współpracujących z Emitentem dostawców ma 
znaczący udział w dostawach, przy czym dostawy realizowane przez jednego z dostawców 
przekroczyły w 2008 roku kwotę równą 10% wartości przychodów ze sprzedaŜy zrealizowanych przez 
Emitenta. Znaczącym dostawcą jest firma świadcząca usługi pracy – PHU MIRPOL Mirosław Kobiór 
z siedzibą w Pszczynie. Rozwiązanie umowy z kontrahentem świadczącym usługi pracy mogłoby 
spowodować okresowe trudności w produkcji. JednakŜe w takim przypadku, Emitent dąŜyć będzie do 
przejęcia większości pracowników kontrahenta, dla którego jest znaczącym odbiorcą usług. 
 
Ryzyko związane z planowanymi akwizycjami     
Jednym z elementów strategii Emitenta jest rozwój poprzez fuzje i przejęcia. Istnieje jednak ryzyko, 
Ŝe Emitent będzie musiał zrezygnować z tego elementu strategii i celów emisji. Emitent na chwilę 
obecną jest w trakcie identyfikacji podmiotów, których przejęciem byłby zainteresowany.                    
W przypadku gdy nie zidentyfikuje takich podmiotów, środki przeznaczone na ten cel mogą zostać 
wykorzystane na inne cele emisji. Jednocześnie równieŜ w przypadku gdy, potencjalne cele przejęć 
zostaną zidentyfikowane, ten element strategii moŜe nie zostać zrealizowany. MoŜe to nastąpić gdy 
Emitent podejmie decyzję, Ŝe przejęcie zidentyfikowanych podmiotów będzie niosło za sobą zbyt 
duŜe ryzyko lub cena jaką naleŜałoby za nie zapłacić, nie będzie znajdowała ekonomicznego 
uzasadnienia. Ponadto, w przypadku realizacji potencjalnie interesujących transakcji kapitałowych 
moŜe okazać się, Ŝe przyszłe wyniki przejmowanych podmiotów oraz efekty synergii będą gorsze od 
oczekiwanych. W przypadku zaistnienia konieczności zmiany przeznaczenia środków pozyskanych z 
emisji Akcji Serii F, Zarząd Spółki będzie uprawniony do zmiany celów emisji. Emitent poinformuje 
o zmianie celów emisji raportem bieŜącym z podaniem przyczyny takiej zmiany. JeŜeli taka zmiana 
nastąpi przed dopuszczeniem Praw do Akcji Serii F lub Akcji Serii F do obrotu na GPW, zgodnie z 
art. 51 Ustawy o Ofercie, Emitent przekaŜe taką informację Komisji niezwłocznie, nie później jednak 
niŜ w terminie 2 dni roboczych, w formie aneksu do Prospektu, wraz z wnioskiem o jego 
zatwierdzenie.  
 
Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu  
Na dzień zatwierdzenia Prospektu większościowi akcjonariusze tj.: Pan Józef Duda Prezes Zarządu 
Emitenta wraz z rodziną oraz Pan Henryk Gotz Wiceprezes Zarządu wraz z rodziną posiadają akcje 
stanowiące ponad 88 % kapitału zakładowego oraz dające prawo do wykonywania 93% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przy załoŜeniu, Ŝe w Ofercie Publicznej objęte zostaną wszystkie 
oferowane akcje udział akcji posiadanych przez większościowych akcjonariuszy w kapitale 
zakładowym spadnie do 79% a w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu do 87 %. 
Znaczący udział w ogólnej liczbie głosów pozostawia tym akcjonariuszom faktyczną kontrolę nad 
decyzjami podejmowanymi w Spółce. 
 
Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organów Emitenta  
 
Pomiędzy członkami organów zarządzających Emitenta występują powiązania rodzinne. Pan Mateusz 
Duda, będący członkiem Rady Nadzorczej Emitenta jest synem Pana Józefa Dudy, pełniącego funkcję 
będącą członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Pani Urszula Gotz, będąca członkiem Rady Nadzorczej 
Emitenta oraz akcjonariuszem Spółki, posiadającym 4.829.150 akcji Emitenta, stanowiących 18,22 % 
udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 18,33 % głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta, pozostaje w związku małŜeńskim z Panem Henrykiem Gotz, pełniącym funkcję 
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Wiceprezesa Zarządu w Spółce. Członkiem Rady Nadzorczej pozostaje równieŜ Pani Anna Gotz – 
córka Pana Henryka Gotz. Członkiem Rady Nadzorczej jest równieŜ Pani Joanna Duda, córka Pana 
Stanisława Duda, Wiceprezesa Zarządu Spółki. Pan Józef Duda oraz Pan Henryk Gotz posiadają 
odpowiednio 15,77 %  i 11,18 % udziału w kapitale zakładowym Spółki,  uprawniających do 
wykonywania odpowiednio 16,88 % i 12,66 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Istniejące 
wyŜej powiązania rodzinne mogą rodzić ryzyka związane z negatywnym wpływem tych powiązań na 
podejmowane decyzje istotne dla działalności Emitenta. Dotyczy to zwłaszcza wpływu członków 
Rady Nadzorczej na decyzje podejmowane przez Zarząd Spółki. 
 
Ryzyko zmian regulacji prawnych  
Polski system prawny jest przedmiotem licznych zmian, które mogą mieć wpływ zarówno na 
Emitenta, jak i na podmioty nabywające Akcje Serii F. Wprowadzane zmiany prawne mogą 
potencjalnie rodzić ryzyko związane z problemami interpretacyjnymi, brakiem praktyki orzeczniczej, 
niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez sądy lub organy administracji publicznej. 
 
Ryzyko stosowania prawa podatkowego  
Polski system podatkowy charakteryzuje się brakiem stabilności. Przepisy podatkowe bywają 
zmieniane niezwykle często, wielokrotnie na niekorzyść podatników. Zmiany prawa podatkowego 
mogą takŜe wynikać z konieczności wdraŜania nowych rozwiązań przewidzianych w prawie Unii 
Europejskiej, wynikających z wprowadzenia nowych lub zmiany juŜ istniejących regulacji w zakresie 
podatków. W praktyce organy podatkowe stosują prawo opierając się nie tylko bezpośrednio na 
przepisach, ale takŜe na ich interpretacjach dokonywanych przez organy wyŜszej instancji oraz 
orzeczeniach sądów. Takie interpretacje ulegają równieŜ zmianom, są zastępowane innymi lub teŜ 
pozostają ze sobą w sprzeczności. W pewnym stopniu dotyczy to równieŜ orzecznictwa sądowego. 
Powoduje to brak pewności co do sposobu zastosowania prawa przez organy podatkowe albo 
automatycznego stosowania go zgodnie z posiadanymi w danej chwili interpretacjami, które mogą nie 
przystawać do róŜnorodnych, często skomplikowanych stanów faktycznych występujących w obrocie 
gospodarczym. Do zwiększenia tego ryzyka przyczynia się dodatkowo niejasność wielu przepisów 
składających się na polski system podatkowy. Z jednej strony wywołuje to wątpliwości co do 
właściwego stosowania przepisów, a z drugiej powoduje konieczność brania pod uwagę w większej 
mierze wyŜej wymienionych interpretacji. W przypadku regulacji podatkowych, które zostały oparte 
na przepisach, obowiązujących w Unii Europejskiej i powinny być z nimi w pełni zharmonizowane, 
naleŜy zwrócić uwagę na ryzyko ich stosowania związane z często niewystarczającym poziomem 
wiedzy na temat przepisów unijnych, do czego przyczynia się fakt, iŜ są one relatywnie nowe w 
polskim systemie prawnym. MoŜe to skutkować przyjęciem interpretacji przepisów prawa polskiego 
pozostającej w sprzeczności z regulacjami obowiązującymi na poziomie Unii Europejskiej. 
 
Ryzyko związane z zastosowaniem wobec Emitenta sankcji administracyjnych wynikających z 
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przez Emitenta obowiązków określonych w Ustawie o 
Ofercie  
Przepisy art. 96 i 97 Ustawy o Ofercie przewidują sankcje administracyjne związane  
z niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem przez emitenta obowiązków określonych  
w tej ustawie. Komisja moŜe wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, 
papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałoŜyć, biorąc pod uwagę  
w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pienięŜną do 
wysokości 1.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie w przypadku gdy emitent lub 
wprowadzający nie wykonuje albo wykonuje nienaleŜycie obowiązki, w szczególności związane  
z prowadzeniem oferty publicznej, publikacją prospektu emisyjnego, przekazywaniem do publicznej 
wiadomości informacji poufnych oraz raportów bieŜących i okresowych, lub narusza przepisy 
regulujące sposób prowadzenia oferty publicznej lub akcji promocyjnej, równieŜ zawarte  
w Rozporządzeniu, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 38a ust. 2, art. 42a ust. 2 i art. 51 ust. 
2, nie przekazuje w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego lub 
wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 38a ust. 3, art. 42a ust. 3 i art. 51 ust. 5, nie udostępnia do 
publicznej wiadomości w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego 
(art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie). W przypadku wydania decyzji stwierdzającej naruszenie przez 
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emitenta spoczywających na nim obowiązków Komisja moŜe dodatkowo zobowiązać emitenta do 
niezwłocznego opublikowania wymaganych informacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich lub 
przekazania ich do publicznej wiadomości w inny sposób (art. 97 ust. 3 Ustawy o Ofercie). Komisja 
moŜe przekazać do publicznej wiadomości treść decyzji stwierdzającej nie wywiązywanie się emitenta 
z obowiązków.  
 
Ryzyko nie zarejestrowania podwyŜszenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy  
Do czasu zarejestrowania podwyŜszenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy, a następnie 
stosownej operacji w KDPW, na rachunkach inwestorów biorących udział w Ofercie Publicznej będą 
zapisane PDA. W przypadku niezłoŜenia przez Emitenta do sądu rejestrowego wniosku o 
zarejestrowanie podwyŜszenia kapitału zakładowego w terminie dwunastu miesięcy od dnia 
odpowiednio zatwierdzenia prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego, albo 
stwierdzenia równowaŜności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami 
wymaganymi w prospekcie emisyjnym oraz nie później niŜ po upływie jednego miesiąca od dnia 
przydziały akcji, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo memorandum informacyjnego 
albo wniosek o stwierdzenie równowaŜności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z 
informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym nie moŜe zostać złoŜony po upływie czterech 
miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyŜszeniu kapitału zakładowego, tj. od dnia 12 sierpnia 
2008 roku lub w przypadku uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego 
zarejestrowania podwyŜszenia kapitału zakładowego drodze emisji Akcji Serii F, emisja Akcji Serii F 
nie dojdzie do skutku. Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, Ŝe posiadacze PDA otrzymają wówczas 
jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na koncie inwestora oraz 
Ceny Emisyjnej Akcji Serii F. JeŜeli sąd odmówi zarejestrowania podwyŜszenia kapitału zakładowego 
– w takim przypadku ogłoszenie o prawomocnej decyzji sądu ukaŜe się w ciągu 7 dni od 
uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego, odmawiającego zarejestrowania 
podwyŜszenia kapitału zakładowego. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań 
w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszenia, o którym mowa powyŜej. 
 
2. Czynniki ryzyka związane z Publiczną Ofertą i wprowadzeniem Akcji Emitenta do obrotu na 
rynku regulowanym 
 
Ryzyko związane z odwołaniem lub odstąpieniem od Oferty Publicznej 
Emitent moŜe podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Akcji Oferowanych lub o 
zawieszeniu Publicznej Oferty w kaŜdym czasie przed jej rozpoczęciem, bez podawania przyczyn. 
Emitent moŜe podjąć decyzję o odstąpieniu lub zawieszeniu Publicznej Oferty w trakcie trwania 
subskrypcji, w sytuacji gdy wystąpią nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zdarzenia, które mogą mieć 
istotny, negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Emitenta, w 
tym na powodzenie Publicznej Oferty lub powodować podwyŜszone ryzyko inwestycyjne dla 
nabywców Akcji Oferowanych. 
Ponadto Emitent moŜe podjąć decyzję o odwołaniu lub zawieszeniu Publicznej Oferty po 
przeprowadzeniu procesu budowania Księgi Popytu, gdy wynik tego procesu okaŜe się 
niesatysfakcjonujący, tj. w szczególności nie będzie gwarantował pozyskania wysokiej jakości 
inwestorów lub nie będzie gwarantował odpowiedniego poziomu płynności notowań na rynku 
wtórnym. 
 
W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty stosowna informacja zostanie podana do 
publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w sposób określony w art. 52 Ustawy o 
Ofercie. 
 
W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu Oferty stosowna informacja zostanie podana do 
publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu w terminie określonym w art. 51 ust. 1 i 5 
Ustawy o Ofercie . 
 
W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej w trakcie trwania subskrypcji złoŜone zapisy nie zostają 
przez Emitenta uznane za nie wiąŜące, a wpłaty na akcje nie podlegają automatycznemu zwrotowi 
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subskrybentom. Osoby, które złoŜyły zapis na Akcje Oferowane mają natomiast prawo uchylenia się 
od skutków prawnych złoŜonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu, na 
podstawie którego oferta jest zawieszana. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez 
oświadczenie na piśmie złoŜone w miejscu złoŜenia zapisu, od którego skutków dana osoba się 
uchyla. Środki pienięŜne przekazane tytułem wpłaty na akcje podlegają zwrotowi w sposób, o którym 
mowa w pkt. 5.1.4  Części IV „Część Ofertowa” Prospektu . 
W przypadku odwołania Oferty Publicznej w trakcie trwania subskrypcji, inwestorzy przestają być 
związani złoŜonymi zapisami na akcje, a środki pienięŜne przekazane tytułem wpłaty na akcje 
podlegają zwrotowi w sposób, o którym mowa w pkt. .5.1.4 Części IV „Część Ofertowa” Prospektu. 
W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa przez podmioty 
uczestniczące w Publicznej Ofercie, albo uzasadnionego podejrzenia, Ŝe takie naruszenie moŜe 
nastąpić Komisja moŜe zakazać w trybie art. 16i art. 18 Ustawy o Ofercie rozpoczęcia Publicznej 
Oferty, bądź wstrzymać jej rozpoczęcie na okres nie dłuŜszy niŜ 10 dni roboczych.  
 
Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii F do skutku 
Emisja Akcji Serii F moŜe nie dojść do skutku, w przypadku, gdy: 
� co najmniej jedna  Akcja Serii F nie zostanie objęta zapisem i naleŜycie opłacona, 
� Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyŜszenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu dwunastu 

miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu, 
� sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyŜszenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F. 
Zaistnienie powyŜszych okoliczności i przypadków moŜe spowodować ryzyko inwestorów, 
polegające na czasowym zamroŜeniu ich środków finansowych zadysponowanych na objęcie i 
opłacenie Akcji Serii F Emitenta, a tym samym moŜe powodować utratę potencjalnych korzyści przez 
inwestorów, bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone subskrybentom bez Ŝadnych odsetek i 
odszkodowań. 
 
Ryzyko związane z zasadami dystrybucji Akcji Serii F 
Zwraca się uwagę inwestorów na zasady obejmowania i przydziału Akcji Serii F w Transzy DuŜych 
Inwestorów. W procesie budowania Księgi Popytu inwestorzy inni niŜ: banki, domy maklerskie, 
fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne lub zakłady ubezpieczeń będą mogli brać udział jedynie 
po otrzymaniu zaproszenia od Oferującego. Udział w procesie budowania Księgi Popytu na Akcje 
Serii F będzie podstawowym czynnikiem branym pod uwagę przez Emitenta  przy przydziale Akcji 
Serii F w Transzy DuŜych Inwestorów. Inwestorom biorącym udział w procesie budowania Księgi 
Popytu przysługuje pierwszeństwo w przydziale Akcji Serii F. W sytuacji, gdy liczba Akcji Serii F 
objętych Deklaracjami z ceną nie niŜszą niŜ Cena Emisyjna będzie równa lub większa niŜ liczba 
oferowanych Akcji Serii F, to Akcje Serii F przydzielone zostaną wyłącznie inwestorom 
uczestniczącym w procesie budowania Księgi Popytu. 
 
Ryzyko związane z notowaniem PDA  
Ryzyko to związane jest zarówno z moŜliwością niedopuszczenia PDA do obrotu na GPW, jak 
równieŜ z charakterem obrotu PDA. Niedopuszczenie PDA do obrotu na GPW moŜe oznaczać dla 
inwestorów brak moŜliwości zbywania przydzielonych akcji do dnia pierwszego notowania Akcji 
Serii F na GPW. Jednocześnie w sytuacji niedojścia emisji Akcji Serii F do skutku, posiadacz PDA 
otrzyma zwrot środków pienięŜnych w wysokości iloczynu liczby PDA zapisanych na rachunku  
inwestora oraz Ceny Emisyjnej. Dla inwestorów, którzy nabędą PDA na GPW  moŜe to oznaczać 
poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacą na rynku wtórnym za PDA będzie wyŜsza od 
Ceny Emisyjnej. 
 
Ryzyko związane z notowaniami Akcji Emitenta na GPW 
Kursy na GPW są wypadkową popytu i podaŜy i podlegają wahaniom. Istnieje ryzyko zmian kursów 
akcji, które nie zawsze odzwierciedlają sytuację ekonomiczno-finansową spółek. Ryzyko to dotyczy 
kaŜdego inwestora uczestniczącego w obrocie papierami wartościowymi. Zbywanie w przyszłości 
akcji Spółki przez dotychczasowych znaczących akcjonariuszy moŜe mieć wpływ na kurs akcji na 
GPW. 
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Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu 
NaleŜy podkreślić, Ŝe wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza 
zapisu ponosi subskrybent. Ponadto niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkuje 
niewaŜnością zapisu. 
 
Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego 
Emitent podejmie wszelkie działania mające na celu szybkie wprowadzenie Akcji do obrotu 
giełdowego. Jednak Inwestorzy powinni mieć świadomość, Ŝe wskutek terminów obowiązujących w 
KRS, KDPW oraz GPW mogą powstać opóźnienia przy wprowadzaniu Akcji do obrotu giełdowego 
niezaleŜne od Emitenta. Zarząd Spółki nie moŜe zagwarantować, Ŝe Akcje zostaną wprowadzone do 
notowań w terminie podanym w Prospekcie. Jednocześnie w celu umoŜliwienia prowadzenia obrotu 
nabytymi papierami wartościowymi, zamiarem Emitenta jest wprowadzenie PDA do obrotu na GPW 
niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii F. 
 

Ryzyko wynikające z naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 16, art. 17  
i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej 

Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia 
naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedaŜą dokonywanymi 
na tej podstawie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub w związku z ubieganiem się o 
dopuszczenie lub wprowadzenie  papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym  na 
terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie w 
imieniu lub na zlecenie emitenta lub wprowadzającego albo uzasadnionego podejrzenia, Ŝe takie 
naruszenie moŜe nastąpić, KNF moŜe: 

� nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaŜy albo przerwanie jej 
przebiegu lub wstrzymanie dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym,, na okres nie 
dłuŜszy niŜ 10 dni roboczych, lub 

� zakazać rozpoczęcia oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub zakazać ubiegania się o 
dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku 
regulowanym lub 

� opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą 
publiczną, subskrypcją lub sprzedaŜą albo w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów 
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedaŜą albo w związku z danym ubieganiem 
się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym 
Komisja moŜe wielokrotnie zastosować środek przewidziany w punktach opisanych powyŜej. 

Nie ma pewności, Ŝe wymienione powyŜej sytuacje nie wystąpią w przyszłości w odniesieniu do Akcji 
Oferowanych. 

Ponadto, zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie KNF moŜe zastosować ww. środki w przypadku, gdy z 
treści prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego składanych do KNF lub 
przekazywanych do publicznej wiadomości wynika, Ŝe: 
 
1) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaŜ papierów wartościowych lub ich dopuszczenie do 

obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; 
2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego 

emitenta; 
3) działalność emitenta była lub jest prowadzona z raŜącym naruszeniem przepisów prawa, które  to 

naruszenie moŜe mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub teŜ w świetle 
przepisów prawa moŜe prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta;  
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4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych 
przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone 
wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę; 

 
W przypadku powiadomienia Komisji przez właściwy organ państwa przyjmującego, Ŝe emitent dla 
którego Rzeczpospolita jest państwem macierzystym, lub instytucja finansowa uczestnicząca w ofercie 
publicznej w mieniu lub na zlecenie takiego emitenta narusza w związku z ofertą publiczną lub 
dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego 
przez Komisję , przepisy prawa obowiązujące w tym państwie, Komisja moŜe: 

1) wezwać emitenta do zaprzestania naruszania przepisów prawa na terytorium, tego państwa lub 
2)  zastosować środki określone w art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie. 

W przypadku, gdy KNF zastosuje wobec Emitenta sankcje opisane powyŜej moŜe to spowodować 
zamroŜenie na pewien czas środków finansowych inwestorów, a w przypadku objęcia przez 
inwestorów Akcji Serii F i zakazaniu przez KNF dopuszczenia Akcji Serii F  do obrotu na rynku 
regulowanym ograniczy to znacząco moŜliwość zbywania nabytych przez inwestorów Akcji Serii F 
Emitenta 
 
Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań wynikające z art. 20 Ustawy o 
Obrocie Instrumentami Finansowymi 
Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdyby wymagało tego bezpieczeństwo obrotu na 
rynku regulowanym lub byłby zagroŜony interes inwestorów, GPW, na Ŝądanie KNF, wstrzyma 
dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań akcji emitenta, na okres nie dłuŜszy 
niŜ 10 dni. W przypadku gdyby obrót akcjami emitenta był dokonywany w okolicznościach 
wskazujących na moŜliwość zagroŜenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub 
bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na Ŝądanie KNF, GPW 
zawiesi obrót tymi papierami, na okres nie dłuŜszy niŜ miesiąc. Ponadto na Ŝądanie KNF, GPW 
wykluczy z obrotu akcje emitenta, w przypadku gdyby obrót nimi zagraŜał w sposób istotny 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo 
powodował naruszenie interesów inwestorów. 
 
Ryzyko związane z uchyleniem uchwały o dopuszczeniu akcji do obrotu giełdowego 
Zgodnie z § 11 Regulaminu GPW Zarządu Giełdy moŜe uchylić uchwałę o dopuszczeniu akcji do 
obrotu giełdowego, jeŜeli w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania nie zostanie złoŜony wniosek o 
wprowadzenie do obrotu giełdowego tych akcji. 
 
Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami 
Zgodnie z § 30 Regulaminu GPW Zarząd Giełdy moŜe zawiesić obrót papierami wartościowymi na 
okres do trzech miesięcy: 
� na wniosek emitenta, 
� jeŜeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
� jeŜeli emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie. 
Zarząd Giełdy zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuŜszy niŜ miesiąc na Ŝądanie 
KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. 
Nie ma podstaw do przypuszczeń, Ŝe taka sytuacja moŜe zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do 
Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na GPW. 
 
Ryzyko związane z odmową dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego 
Dopuszczenie Akcji do obrotu giełdowego wymaga spełnienia warunków określonych w Regulaminie 
Giełdy i uzyskania stosownej uchwały Zarządu Giełdy. Emitent zamierza złoŜyć wniosek o 
dopuszczenie do obrotu giełdowego Akcji Serii D, E, Akcji Serii F oraz Praw do Akcji Serii F. 
Ewentualna odmowa dopuszczenia tych  akcji do obrotu giełdowego miałaby negatywny wpływ na 
ich płynność. 
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Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu giełdowego 
1. Zgodnie z § 31 Regulaminu GPW Zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe z obrotu 
giełdowego: 
1) jeŜeli ich zbywalność stała się ograniczona, 
2) na Ŝądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, 
3) w przypadku zniesienia ich dematerializacji, 
4) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. 
 
2. Zarząd Giełdy moŜe wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: 
1) jeŜeli przestały spełniać inne niŜ określone w ust. 1., pkt.1), warunek dopuszczenia do obrotu 

giełdowego na danym rynku, 
2) jeŜeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie, 
3) na wniosek emitenta, 
4) 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, 

5) jeŜeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
6) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 

przekształceniu, 
7) jeŜeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano Ŝadnych transakcji giełdowych na danym 

instrumencie finansowym, 
8) wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, 
9) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 
 
Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, Ŝe taka sytuacja moŜe zdarzyć się w przyszłości w 
odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na GPW. 
 
Ryzyko dotyczące moŜliwości skorzystania przez Komisję z uprawnień określonych w art. 51 ust. 4 
Ustawy o Ofercie 
Zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie emitent jest obowiązany przekazywać Komisji w formie aneksu do 
prospektu  wraz z  wnioskiem o jego zatwierdzenie, informacje o istotnych błędach w treści prospektu 
emisyjnego oraz znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego 
zaistniałych po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego lub o których emitent powziął wiadomość po jego 
zatwierdzeniu do dnia: 
1) dokonania przydziału papierów wartościowych, ogłoszenia o niedojściu subskrypcji lub sprzedaŜy 

do skutku, ogłoszenia o odstąpieniu przez emitenta od przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaŜy 
albo o odwołaniu subskrypcji lub sprzedaŜy – w przypadku gdy emitentem jest podmiot 
podlegający obowiązkom informacyjnym, lub gdy papiery wartościowe nie będą podlegać 
dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym, albo; 

2) dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 
 

Przekazanie do Komisji przez emitenta lub wprowadzającego, aneksu do prospektu emisyjnego 
powinno nastąpić niezwłocznie po powzięciu informacji o błędach w treści prospektu emisyjnego lub 
znaczących czynnikach, które uzasadniają jego przekazanie, nie później jednak niŜ w terminie 2 dni 
roboczych. 
 
Treść aneksu podlega zatwierdzeniu przez Komisję w terminie nie dłuŜszym niŜ 7 dni roboczych od 
dnia złoŜenia wniosku o zatwierdzenie aneksu. Komisja moŜe odmówić zatwierdzenia aneksu w 
przypadku, gdy nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w 
przepisach prawa. Odmawiając zatwierdzenia aneksu, Komisja nakazuje wstrzymanie rozpoczęcia 
oferty publicznej, przerwanie jej przebiegu lub wstrzymanie dopuszczenia papierów wartościowych do 
obrotu na rynku regulowanym na podstawie prospektu emisyjnego dotyczącego papierów 
wartościowych będących przedmiotem tej oferty lub dopuszczenia do tego obrotu. 
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Ryzyko dotyczące moŜliwości nałoŜenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 
niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 
Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie, w sytuacji, gdy spółka publiczna nie dopełnia obowiązków 
wymaganych prawem, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o 
Ofercie, KNF moŜe nałoŜyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pienięŜną do wysokości 
1,0 mln zł albo wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych, na czas określony lub 
bezterminowo, z obrotu na rynku regulowanym, albo zastosować obie z powyŜszych sankcji łącznie. 
 
Ryzyko wynikające ze Stanowiska Zarządu Giełdy w sprawie szczegółowych warunków dopuszczania 
i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych. 
Mając na uwadze Stanowisko Zarządu Giełdy w sprawie szczegółowych warunków dopuszczania i 
wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych z dnia 12 września 2006 
r., zgodnie z którym decyzje w sprawie wniosków emitentów o dopuszczenie i wprowadzenie do 
obrotu giełdowego jednocześnie praw do akcji nowej emisji oraz akcji juŜ istniejących podejmowane 
są po analizie obejmującej w szczególności wysokość i strukturę oferty, strukturę własności, 
ewentualne umowne zakazy sprzedaŜy oraz inne okoliczności związane z wnioskiem, naleŜy liczyć się 
z moŜliwością wprowadzenia akcji istniejących do obrotu, nie wcześniej niŜ po sądowej rejestracji 
podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F. Dotyczy to istniejących Akcji  
Serii D i E. 
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III. CZ ĘŚĆ REJESTRACYJNA 

1.Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie  

1.1 Emitent 

 
Nazwa (firma): PATENTUS Spółka Akcyjna  
Forma prawna: Spółka Akcyjna 
Kraj siedziby: Polska 
Siedziba: Pszczyna 
Adres: ul. Górnośląska 11, 43-200 Pszczyna 
Telefon: 032 210 00 78, 210 11 00, 210 11 16 
Telefaks: 032 210 12 14 
Adres poczty elektronicznej: biuro@patentus.pl 
Adres głównej strony internetowej: www.patentus.pl 
 
W imieniu Emitenta odpowiadającego za wszystkie informacje zamieszczone w Prospekcie, działa 
Zarząd, tj.: 
Józef Duda – Prezes Zarządu 
Henryk Gotz – Wiceprezes Zarządu 
Stanisław Duda – Wiceprezes Zarządu 
 
1.2 Doradca Prawny 
 
Nazwa (firma): D. Cyran, R. Sasiak i Wspólnicy Spółka Komandytowa 
Siedziba: Katowice 
Adres: Ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice 
Telefon: (+48 32) 207 21 55 
Fax: (+48 32) 207 24 30 
Poczta elektroniczna: kancelaria@dcrs.pl 
 
W imieniu Doradcy Prawnego działają: 
Dariusz Cyran Adwokat 
Rafał Sasiak Radca Prawny 
 
1.3 Oferujący 
 
Nazwa (firma): Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA 
Siedziba: Warszawa 
Adres: ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa 
Telefon: (+48) 22 622 66 22 
Fax: (+48) 22 629 71 50 
Strona internetowa: www.bossa.pl 
 
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA sporządził następujące części Prospektu Emisyjnego 
PATENTUS S.A.: Część I „Podsumowanie” pkt. 1.14, Część II „Czynniki Ryzyka” pkt. 2, Część IV 
„Część Ofertowa” pkt. 2, 5, 6, 10.1., Część V„Definicje i Skróty”- elementy związane z powyŜszymi 
częściami Prospektu, Część VI „Załączniki” – załączniki 1, 2, 3. 
 
W imieniu Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA działa: 
 
Radosław Olszewski   -Prezes Zarządu 
Przemysław Sobotowski - Członek Zarządu 
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2. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie 
 
Oświadczenie Emitenta 
 
Oświadczamy, Ŝe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą  i przy dołoŜeniu naleŜytej staranności by 
zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 
faktycznym i Ŝe w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 
 
 
 
……………………………….. 
Józef Duda 
Prezes Zarządu 
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Oświadczenie Doradcy Prawnego 
 

D. Cyran, R. Sasiak i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach będąc 
odpowiedzialną za sporządzenie informacji zamieszczonych w Prospekcie Emisyjnym, niniejszym 
oświadcza, Ŝe zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej staranności, by zapewnić taki 
stan, informacje zawarte w Prospekcie w częściach, za których sporządzenie D. Cyran, R. Sasiak i 
Wspólnicy Spółka komandytowa ponosi odpowiedzialność są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 
faktycznym oraz Ŝe nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. Odpowiedzialność 
Doradcy – Prawnego D. Cyran, R. Sasiak i Wspólnicy Spółka komandytowa jest ograniczona do 
następujących części Prospektu: Część I „Podsumowanie” pkt. 1.9.3, Część II w zakresie ryzyk 
związanych z sytuacją prawną Emitenta, Część III „Część Rejestracyjna” 1.2, 5.1, 6.4, 7, 8, 11, 14-19, 
20.8, 20.9, 21, 22, 25, Część IV „Część Ofertowa” 1.2., 3.3.4, 4, 10.1.2. 

 
D. Cyran, R. Sasiak i Wspólnicy  
Spółka Komandytowa 
 
 

  
......................................................... 

Dariusz Cyran 
Adwokat 

................................................................. 
Rafał Sasiak  

Radca Prawny 
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Oświadczenie Oferującego 
 
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie, Polska, niniejszym 
oświadcza zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu naleŜytej staranności, by zapewnić taki stan, Ŝe 
informacje zawarte w częściach Prospektu emisyjnego PATENTUS S.A., w których sporządzeniu brał 
udział są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz Ŝe nie pominięto niczego, co 
mogłoby wpływać na ich znaczenie. 
 
 
 
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 
 
 
 
 

 
…………………………… 

Radosław Olszewski 
Prezes Zarządu 

 
…………………………… 
Przemysław Sobotowski  

Członek Zarządu 
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2. Biegli rewidenci 

2.1. Imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy biegłych rewidentów Emitenta w okresie objętym 
historycznymi informacjami finansowymi oraz ich przynaleŜność do organizacji zawodowych. 
 
Firma:    BUFIKS Biuro Usług Finansowo-Księgowych  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Grupa Finans-Servis 
Siedziba:   Katowice 
Adres:    40-084 Katowice, ul. Sokolska 3  
Telefon:   +48 (32) 2537475 
Fax:    +48 (32) 6098282 
Adres strony internetowej: www.bufiks.pl 
Adres poczty elektronicznej: biuro@bufiks.pl 
 
Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną 
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 660. 
 
Pomiędzy BUFIKS Biuro Usług Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. Grupa Finans-Servis i osobami 
działającymi w jego imieniu a Emitentem nie występują Ŝadne powiązania natury formalnej, 
nieformalnej bądź osobistej poza powiązaniami związanymi z pełnieniem roli Biegłego Rewidenta na 
potrzeby niniejszego Prospektu oraz Biegłego Rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki 
za 2007 i 2008 rok.. Osoby działające w jego imieniu nie mają Ŝadnych powiązań prawnych, 
organizacyjnych, finansowych z Emitentem, jak równieŜ osobami działającymi w jego imieniu oraz z 
podmiotami wprowadzającymi. 
W dniu 15 kwietnia 2009 roku została zarejestrowana w KRS zmiana firmy (nazwy) Biegłego 
Rewidenta. Do tego dnia Biegły Rewident działał pod firmą BUFIKS Biuro Usług Finansowo-
Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółka z o.o. Grupa Finans-Servis. Siedziba nie 
uległa zmianie. 
 
W imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych działa Pan Piotr 
Kołodziejczyk – Prezes Zarządu oraz Pan Marian Jagiełło – Wiceprezes Zarządu. 
 
Osobą dokonującą badania historycznych informacji finansowych Emitenta za okresy od 1 stycznia 
2006 r. do 31 grudnia 2006 r., od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. oraz od 1 stycznia 2008 r. 
do 31 grudnia 2008 r. dla potrzeb niniejszego Prospektu jest Biegły Rewident Piotr Kołodziejczyk. 
Podstawą uprawnień Biegłego Rewidenta Piotra Kołodziejczyka dokonującego badania historycznych 
informacji finansowych jest wpis na listę biegłych rewidentów pod numerem 9324/6998.  

2.2. Szczegóły rezygnacji, zwolnienia lub nie wybrania na kolejny rok biegłego rewidenta  
 
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi biegły rewident nie złoŜył rezygnacji 
Emitentowi, ani teŜ nie został zwolniony przez Emitenta. Badanie sprawozdania finansowego 
Emitenta za 2006 rok, które sporządzono zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości dokonała firma 
FINANSPOL Piotr Kołodziejczyk z siedzibą Katowice, ul. Ogrodowa 12. FINANSPOL Piotr 
Kołodziejczyk został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 2017.  
 
Badanie sprawozdania finansowego Emitenta za 2007 rok, które sporządzono zgodnie z polskimi 
zasadami rachunkowości dokonała firma BUFIKS Biuro Usług Finansowo-Księgowych 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Grupa Finans-Servis 
z siedzibą w  Katowicach, ul. Sokolska 3. BUFIKS Biuro Usług Finansowo-Księgowych 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółka z o.o. Grupa Finans-Servis został wpisany na listę 
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podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę 
Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 660. 
Powód zmiany w 2007 roku podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta 
nie jest istotny dla oceny Spółki. 
 
Badanie sprawozdania finansowego Emitenta za 2008 rok, które sporządzono zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji 
Europejskiej dokonała firma BUFIKS Biuro Usług Finansowo-Księgowych, Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Grupa Finans-Servis z siedzibą w  Katowicach, ul. Sokolska 3. BUFIKS Biuro 
Usług Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. Grupa Finans-Servis został wpisany na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 660. 

3. Wybrane informacje finansowe 

3.1. Wybrane historyczne informacje finansowe Emitenta, za kaŜdy rok obrotowy okresu objętego 
historycznymi informacjami finansowymi oraz za kaŜdy następujący po nich okres śródroczny wraz 
z danymi porównywalnymi.  

Prezentowane w Prospekcie sprawozdania finansowe PATENTUS S.A. za roczne okresy 
sprawozdawcze zakończone 31 grudnia 2008 roku, 31 grudnia 2007 roku, 31 grudnia 2006 roku 
zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami 
ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej MSSF). Na podstawie art. 
5 rozporządzenia nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2002 roku w sprawie 
stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości sprawozdania finansowe Emitenta za 
powyŜsze okresy sprawozdawcze zostały sporządzone zgodnie z MSSF, czyli zgodnie z formą, jaka 
zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta. 

Zgodnie z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 29 
listopada 2007 roku - dniem przejścia na MSSF jest dzień 1 stycznia 2004 r. i na ten dzień Emitent 
sporządził bilans otwarcia. Dla celów niniejszego dokumentu rejestracyjnego przekształcono na 
zasady zgodne z MSSF sprawozdania finansowe Emitenta obejmujące okresy roczne zakończone 31 
grudnia 2004 roku, 31 grudnia 2005 roku, a takŜe 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2007 roku, które 
były pierwotnie sporządzono zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy o 
rachunkowości. Sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości 
podlegały badaniu przez niezaleŜnego biegłego rewidenta i uzyskały opinie bez zastrzeŜeń oraz 
zostały złoŜone do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Ponadto, sprawozdania finansowe za lata 
2004, 2005, 2006 i 2007 zostały opublikowane w Monitorze Polskim „B”. 

W dniu 02 września 2008 roku podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych „BUFIKS” 
Biuro Usług Finansowo-Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółka z o.o. Grupa 
Finans-Servis wydał odrębną opinię, w której potwierdzono, iŜ informacje finansowe za okresy od 01 
stycznia do 31 grudnia 2007 roku, od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, od 01 stycznia do 31 
grudnia 2005 roku oraz od 01 stycznia do 31 grudnia 2004 roku zostały sporządzone we wszystkich 
istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami 
ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie 
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych „BUFIKS” Biuro Usług Finansowo-
Księgowych Spółka z o.o. Grupa Finans-Servis w dniu 17 kwietnia  2009 roku wydał opinię bez 
zastrzeŜeń o zbadanym sprawozdaniu finansowym obejmującym okres od  01 stycznia do 31 grudnia 
2008 roku. W opinii stwierdzono, iŜ zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i 
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objaśnienia słowne (i) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji 
majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku, jak teŜ jej wyniku 
finansowego oraz całkowitych dochodów ogółem za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 
31 grudnia 2008 roku; (ii) zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest 
zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz związanych z 
nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie 
nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do  wymogów ustawy o rachunkowości i 
wydanych  na jej podstawie przepisów  wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych oraz (iii) jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego 
przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. 

Skutki przejścia na MSSF zostały opisane w dalszej części dokumentu rejestracyjnego. W punkcie 20 
Części III „Część Rejestracyjna” Prospektu w Nocie 29  „Prezentacja oraz uzgodnienie róŜnic 
pomiędzy sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, 
a historycznymi informacjami finansowymi sporządzonymi zgodnie z MSSF” przedstawiono 
syntetyczne wyniki przekształcenia sprawozdań finansowych za lata 2004-2007 na MSSF. 

Tabela nr 1. Wybrane dane finansowe (w tys. zł.) 

 1.01- 31.12.2008 1.01- 31.12.2007 1.01– 31.12.2006 

Przychody ze sprzedaŜy 68 113 51 448 46 913 
Zysk na działalności operacyjnej 8 179 6 951 7 927 
Zysk przed opodatkowaniem 7 853 5 901 6 817 
Zysk netto 6 449 4 595 5 394 
 

 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Aktywa razem 69 917 61 218 51 850 
Zobowiązania długoterminowe 7 285 7 406 9 519 
Zobowiązania krótkoterminowe 14 943 15 996 13 965 
Kapitał własny 47 689 37 816 28 366 
Kapitał zakładowy 10 600 9 350 5 000 
Źródło: sprawozdania finansowe Emitenta 

4. Czynniki ryzyka 
 
Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta, jego otoczeniem, Publiczną Ofertą oraz 
wprowadzeniem Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym zostały opisane w Części II 
„Czynniki Ryzyka” Prospektu. 

5. Informacje o Emitencie 

5.1. Historia i rozwój Emitenta 

5.1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta. 

 
Zgodnie z § 1 Statutu Emitenta, Emitent działa pod firmą „PATENTUS” Spółka Akcyjna. Zgodnie  
z art. 305 § 2 Ksh i § 1 ust. 2 Statutu Spółki Emitent moŜe uŜywać w obrocie skrótu „PATENTUS” 
S.A.  

5.1.2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny. 

 
Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo – Rejestrowy  
z dnia 3 czerwca 1997 r. Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem RHB 
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14340. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego z dnia 18 lutego 2002 r. Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez ten Sąd pod nr KRS: 0000092392.  

5.1.3. Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony, chyba Ŝe na czas nieokreślony. 

 
PATENTUS Spółka Akcyjna została zawiązana przez dotychczasowych wspólników (i ich 
małŜonków) PATENTUS Spółka cywilna z siedzibą w Pszczynie. W dniu 26 maja 1997 r. przed 
notariuszem Benjaminem Skabą prowadzącym kancelarię notarialną w Tychach stawili się Urszula 
Gotz, Józef Duda, Jan Duda, Stanisław Duda i Stanisław Polak, którzy jako załoŜyciela PATENTUS 
Spółka Akcyjna ustalili Statut Spółki (Akt Notarialny Rep. A numer 7751/97).  
 
Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony. 

5.1.4. Kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby, forma prawna Emitenta oraz przepisy 
prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent. 

 
Nazwa (firma): PATENTUS Spółka Akcyjna 
Forma Prawna: Spółka Akcyjna 
Kraj: Polska 
Przepisy prawa zgodnie z 
którymi działa Emitent: 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych 
(Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Statut Spółki, inne przepisy 
dotyczące spółek prawa handlowego 

Siedziba: Pszczyna 
Adres: ul. Górnośląska 11, 43 – 200 Pszczyna 
Telefon: (32) 210 – 00 - 78  
Fax: (32) 210 – 12 - 14  
Adres poczty elektronicznej: biuro@patentus.pl 
Adres strony internetowej: www.patentus.pl 

 
Emitent prowadzi oddziały: 
 
� PATENTUS S.A. Oddział Pierwszy z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Bielskiej 21; 
� PATENTUS S.A. Oddział Drugi z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Złote Łany 52 B, 
� PATENTUS S.A. Oddział Trzeci z siedzibą w śorach, przy ul. śwaka 2. 
� PATENTUS S.A. Oddział Czwarty z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Złote Łany 52. 

5.1.5. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta. 

 
� Firma usługowa PATENTUS rozpoczęła swoją działalność w październiku 1992 roku jako 

jednoosobowa działalność gospodarcza. Nazwa firmy wywodzi się od słowa "patent", poniewaŜ 
początkowo zajmowała się Ochroną Własności Przemysłowej. Przedsiębiorstwo reprezentowała 
jedna osoba fizyczna. Pod koniec 1994 roku, firma poza w/w działalnością zajęła się takŜe 
obrotem wierzytelnościami spółek węglowych oraz rozpoczęła przygotowania do 
przeprowadzania remontów maszyn i urządzeń górniczych, a takŜe do dostaw towarów na 
kopalnie węgla kamiennego na terenie Śląska. 

 
� W maju 1995 roku Firma Usługowa PATENTUS została przekształcona w PATENTUS Spółka 

cywilna. Oprócz dostaw na kopalnie, Spółka zajęła się hurtowym handlem wyrobami hutniczymi. 
Dynamiczny wzrost sprzedaŜy towarów i usług spowodował konieczność zatrudnienia osób 
zajmujących się zaopatrzeniem Zakładu Produkcyjnego we wszystkie materiały niezbędne do 
cyklu produkcyjnego. W ten sposób stworzono dział handlowy, który przy okazji zaopatrzenia 
Zakładu Produkcyjnego, zajmował się takŜe handlem tymi materiałami. Oferta asortymentowa 
systematycznie wzbogacała się o coraz to nowe towary.  
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� W dniu 26 maja 1997 roku została zawiązana PATENTUS Spółka Akcyjna. Kontynuuje ona 

działalność PATENTUS Spółka cywilna.   
 
� W roku 2000 Emitentowi został przyznany certyfikat jakości ISO 9001 System Zarządzania 

Jakością świadczący o wysokiej i powtarzalnej jakości oferowanych produktów i usług.  
 
� W 2003 roku Emitent został poddany audytowi przez GSI SLV Hannover i otrzymał certyfikaty: 

DIN EN 729-2 regulujący pełne wymagania w spawalnictwie oraz DIN 18 800-7 regulujący 
spawanie stali standartowych, które nadal obowiązują. RównieŜ w 2003 roku Emitent został 
zakwalifikowany do I Grupy Zakładów DuŜych, wskutek czego moŜe prowadzić prace 
spawalnicze wg norm PN – M – 69009. 

 
� PATENTUS S.A. otrzymała prestiŜowy tytuł Gazeli Biznesu 2006 roku – co pozwoliło 

popularyzować i ugruntować Spółkę w społeczności polskich firm. Tym bardziej, iŜ jest to jedyny 
ranking, który uwzględnia nie tylko ostatni rok działalności przedsiębiorstwa, ale bada dynamikę 
rozwoju firmy i premiuje jej szybki i stabilny rozwój na przestrzeni kolejnych 3 lat. 

 
� W dniu 20 lutego 2008 r. Klub Gepardów Biznesu wyróŜnił Emitenta w II edycji Konkursu 

Gepardy Biznesu 2007 w kategorii „Najdynamiczniejszej firmy województwa śląskiego”. 
 
� W dniu 19 czerwca 2008 r. Emitent otrzymał wyróŜnienie „Polski Sukces 2007” - w 

ogólnopolskim konkursie promującym polskie firmy sukcesu gospodarczego pod honorowym 
patronatem Ministerstwa Gospodarki. 

 
� W październiku 2008 r. Emitentowi został przyznany przez Dun and Bradsteet Poland Spółka  

z o.o. z siedzibą w Warszawie Certyfikat Przejrzysta Firma nadawany za publikację sprawozdań 
finansowych i przekazanie ich Dun and Bradstreet Poland (Numer DUNS: 422479969). 

 
� W dniu 5 listopada 2008 r. Emitent został poddany kolejnemu auditowi nadzoru ISO 9001:2000, 

który zakończył się wynikiem pozytywnym.  
 
� W dniu 20 stycznia 2009 r. Emitent podpisał z Poland for Trading z siedzibą w Tripoli umowę 

współpracy w zakresie sprzedaŜy maszyn i urządzeń górniczych na rynek krajów arabskich. 
 
� W dniu 19 marca 2009 r. Emitent podpisał z Tongmei Coal Group list intencyjny w przedmiocie 

utworzenia spółki joint venture z siedzibą w Chińskiej Republice Ludowej produkującej maszyny 
i urządzenia wykorzystywane w górnictwie w oparciu o rozwiązania techniczne PATENTUS 
S.A. 

5.2. Inwestycje 

5.2.1. Opis głównych inwestycji Emitenta  

 
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do dnia zatwierdzenia Prospektu, 
Emitent nie przeprowadził Ŝadnych inwestycji kapitałowych. 
 
Wszystkie poniŜej wskazane inwestycje były inwestycjami krajowymi.  
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Tabela nr 2. Wydatki inwestycyjne Emitenta 
2006 rok    

Wyszczególnienie Nakłady  
( w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(w tys. zł.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
uŜytkowania 

- - 

Budynki i budowle 3.185 1.000 tys. zł. kredyt, środki własne 

Maszyny i urządzenia 3.477 
1.973 tys. zł. kredyt, 1.316  tys. zł. 

dotacje, środki własne 

Środki transportu 459 
95 tys. zł leasing operacyjny,  

środki własne 
WyposaŜenie 171 Środki własne 
Inwentarz Ŝywy 4 Środki własne 
Wartości niematerialne i prawne 56 Środki własne 
Inwestycje w nieruchomości 19 Środki własne 
Źródło: Emitent 
 
W 2006 roku Emitent poniósł nakłady inwestycyjne na rzeczowy majątek trwały, wartości 
niematerialne i prawne oraz inwestycje w nieruchomości  w łącznej kwocie 7.371 tys. zł  
 
Nakłady poniesione przez Emitenta na rzeczowy majątek trwały w roku 2006 wyniosły łącznie 7.296 
tys. zł i dotyczyły w szczególności: 
 
1) budynków i budowli, w tym 

a) modernizacji stacji gazów - 77 tys. zł., 
b) modernizacji zakupionych w 2005 roku budynków i budowli na obiekcie w Pszczynie ul. 

Górnośląska - 3.108 tys. zł.; 
2) maszyn i urządzeń, w tym     

a) modernizacji istniejącej bazy maszynowej -  242 tys. zł., 
b) zakupu nowych maszyn i urządzeń - 3.235 tys. zł., w tym zakupu zrobotyzowanego 

stanowiska spawalniczego oraz tokarki sterowanej numerycznie w części finansowanych 
dotacją z funduszy unijnych w kwocie 1.316 tys. zł.; 

3) środków transportu, w tym 
a) zakupu trzech samochodów osobowych - 302 tys. zł., 
b) zakupu ciągnika rolniczego z przyczepą - 51 tys. zł., 
c) zakupu wózków widłowych i spawalniczych - 106 tys. zł., z czego 95,00 tys. zł stanowi 

leasing operacyjny; 
4) nakładów na wyposaŜenie w łącznej kwocie 171 tys. zł., a w szczególności narzędzi do tokarki 

sterowanej numerycznie - 113 tys. zł.; 
5) zakupu owczarka niemieckiego po przeszkoleniu stróŜująco – obronnym w celu lepszego 

zabezpieczenia obiektu, który został zaewidencjonowany jako inwentarz Ŝywy – 4 tys. zł.. 
 

Nakłady poniesione przez Emitenta na wartości niematerialne i prawne to:  
a) dokumentacja konstrukcyjna napędu głównego i pomocniczego z bębnem łańcuchowym 

demontowanym  w zespole - 31 tys. zł., 
b) modernizacja projektu wozu szynowego hamowania awaryjnego do transportu linowego w 

podziemiach kopalń w wysokości - 25 tys. zł. 
Inwestycje w nieruchomości w kwocie 19 tys. zł. to modernizacja zakupionych w 2005 roku i 
oddanych w dzierŜawę budynków. 
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2007 rok    
Wyszczególnienie Nakłady  

( w tys. zł) 
Źródła finansowania 

(w tys. zł.) 
Grunty w tym prawo wieczystego 
uŜytkowania 

47 Środki własne 

Budynki i budowle 1.762 Środki własne 

Maszyny i urządzenia 4.252 
1.503 tys. zł. kredyt, środki własne,  

172 tys. zł. leasing operacyjny 
Środki transportu 141 60 tys. zł. kredyt, środki własne 
WyposaŜenie 95 Środki własne 
Wartości niematerialne i prawne 36 Środki własne 
Źródło: Emitent 
 
W 2007 roku Emitent poniósł nakłady inwestycyjne na rzeczowy majątek trwały jak i na wartości 
niematerialne i prawne w łącznej kwocie 6.333 tys. zł.  
 
Nakłady poniesione przez Emitenta na rzeczowy majątek trwały w roku 2007 wyniosły łącznie 6.297 
tys. zł. i dotyczyły w szczególności: 
 
1) gruntów, w tym 

a) zakupu gruntów w Pszczynie ul. Górnośląska 11- prawo własności - 47 tys.. zł.; 
2) budynków i budowli, w tym: 

a) zakupu zbiorników gazu – 88 tys. zł., 
b) modernizacji budynków i budowli na obiekcie w Pszczynie ul. Górnośląska - 1.674 tys. zł., 

3) maszyn i urządzeń, w tym: 
a) zakupu nowych maszyn i urządzeń, w szczególności tokarek precyzyjnych, wytaczarek, 

wiertarek promieniowych, frezarek, przecinarek taśmowych, szlifierek - 4.080 tys. zł.(z czego 
kwota 815 tys. zł. została przeznaczona na zakup oczyszczarki przelotowej, sfinansowanej w 
części dotacją z funduszy unijnych); 

b) zakupu w formie leasingu operacyjnego przecinarki taśmowej oraz kompresora śrubowego 
172 tys. zł.; 

4) środków transportu, w tym: 
a) zakupu samochodu cięŜarowego - 68 tys. zł., 
b) zakupu wózków widłowych i paletowych - 73 tys. zł.; 

5) nakładów na wyposaŜenie, które zostały przeznaczone, przede wszystkim, na zakup termometrów 
cyfrowych, mierników pola magnetycznego, oprzyrządowania - 95 tys. zł. 

 
Nakłady poniesione przez Emitenta na wartości niematerialne i prawne w wysokości 36 tys. zł., 
dotyczyły zakupu programów komputerowych.  
 

2008 rok    
Wyszczególnienie Nakłady  

( w tys. zł) 
Źródła finansowania 

(w tys. zł.) 
Grunty w tym prawo wieczystego 
uŜytkowania 

15 Środki własne 

Budynki i budowle 331 Środki własne 
Maszyny i urządzenia 4.752 Środki własne 
Środki transportu 315 Środki własne 
WyposaŜenie 131 Środki własne 
Wartości niematerialne i prawne 29 Środki własne 
Inwestycje w nieruchomości 180 Środki własne 
Źródło: Emitent 
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Emitent poniósł nakłady inwestycyjne na rzeczowy 
majątek trwały, na wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje w nieruchomości w łącznej 
kwocie 5.753 tys. zł., które dotyczyły: 
 
1) nakładów na zakup prawa wieczystego uŜytkowania gruntów w Jankowicach ( działka o 

powierzchni 512 m2) w kwocie 15 tys. zł; 
2) nakładów na budynki i budowle obejmujących wydatki na modernizację placów i dróg 

transportowych na obiekcie w Jankowicach i w Pszczynie na Górnośląskiej; zakup budynku 
socjalnego w Jankowicach oraz ocieplenie budynku socjalnego w Pszczynie ul. Górnośląska  - 
 331 tys. zł.; 

3) nakładów na maszyny i urządzenia, które zostały przeznaczone na zakup między innymi agregatu 
wysokociśnieniowego, prasy hydraulicznej, wytaczarki stołowej, szlifierek oraz 6 suwnic – 4.752 
tys. zł.; 

4) środków transportu, w tym:  
a) zakupu samochodów cięŜarowych – 148 tys. zł; 
b) samochodów osobowych - 167 tys. zł.;  

5) nakładów na wyposaŜenie, które zostały przeznaczone to zakup urządzenia do pomiaru narzędzi, 
twardościomierzy oraz wykonanie trawersów na hurtownię stali i halę śrutownicy oraz zakup logo 
świetlnego PATENTUS – 131 tys. zł.; 

6) nakładów na wartości niematerialne i prawne w postaci wzoru przemysłowego, certyfikatów oraz 
programu komputerowego w wysokości –  29 tys. zł. 

 
Inwestycje w nieruchomości w kwocie 180 tys. zł to modernizacja zakupionych w 2005 roku i 
oddanych w dzierŜawę budynków. 

 
od 1.01.2009 – dzień zatwierdzenia Prospektu     

Wyszczególnienie Nakłady  
( w tys. zł) 

Źródła finansowania 
(w tys. zł.) 

Grunty w tym prawo wieczystego 
uŜytkowania 

15 Środki własne 

Budynki i budowle 142 Środki własne 

Maszyny i urządzenia 18 Środki własne 
Środki transportu 120 Środki własne 
WyposaŜenie 32 Środki własne 
Wartości niematerialne i prawne 8 Środki własne 
Źródło: Emitent 

W okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2009 roku Emitent poniósł nakłady inwestycyjne na rzeczowy 
majątek trwały oraz na wartości niematerialne i prawne w łącznej kwocie 335 tys. zł., które dotyczyły 
nakładów na : 
1) zakup prawa wieczystego uŜytkowania gruntów w Jankowicach ( działka o powierzchni 593 m2)  

w kwocie 15 tys. zł; 
2) zakup budynku socjalnego w Jankowicach -  142 tys. zł.; 
3) zakup komputera, podzielnicy oraz urządzenia do czyszczenia chłodziwa – 18 tys. zł.; 
4) zakup wózka widłowego z silnikiem Diesla w kwocie 120 tys. zł; 
5) zakup 2 stołów traserskich oraz profili za kwotę 32 tys. zł; 
6) wartości niematerialne i prawne w postaci programów komputerowych Auto CAD LT 2009 PL 

Promo  –  8 tys. zł. 

5.2.2. Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Emitenta  

 
Na dzień 31.07.2009 r. Emitent posiadał środki trwałe w budowie na łączna kwotę 374 tys. zł, na które 
składają się: 
a) kwota 271 tys. zł to nakłady na nową kotłownię; 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA   

 49

b) kwota 26 tys. zł to nakłady na zakup systemu meteorologicznego; 
c) kwota 33 tys. zł to nakłady na komory lakiernicze; 
d) kwota 18 tys. zł to nakłady na system zarządzania zasobami przedsiębiorstwa; 
e) kwota 14 tys. zł to nakłady na remont placu w zakładzie w Jankowicach; 
f) kwota 1 tys. zł to nakłady na remont budynku socjalnego w Jankowicach zakupionego w grudniu 
      2008 roku; 
g) kwota 11 tys. zł to nakłady na zakup programu komputerowego Autocad Inventor       

wspomagającego wykonywanie rysunków technicznych projektów w wersji standartowej i 3D. 
 
Emitent kontynuuje inwestycje rozpoczęte w roku 2008 związane z rozwijaniem działalności oraz 
modernizacją istniejących zakładów. Główną inwestycją są prowadzone prace modernizacyjne w 
zakładzie w Jankowicach polegające na budowie nowej kotłowni. Celem inwestycji rozpoczętej w 
lipcu 2008 roku jest poprawa ogrzewania hal produkcyjnych w zakładzie w Jankowicach. Do dnia 31 
lipca 2009 roku kwota przeznaczona na ww. inwestycje (wykazana w księgach jako środki trwałe w 
budowie) wyniosła około 271 tys. zł.  

5.2.3. Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których jego organy 
zarządzające podjęły juŜ wiąŜące zobowiązania. 

 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Zarząd Emitenta nie podjął wiąŜących zobowiązań dotyczących 
inwestycji w przyszłości.  

6. Zarys ogólny działalności 

6.1. Działalność podstawowa 
 
Firma usługowa PATENTUS rozpoczęła swoją działalność w październiku 1992 roku w formie 
jednoosobowej działalności gospodarczej. Nazwa firmy wywodzi się od słowa "patent", poniewaŜ 
początkowo zajmowała się ochroną własności przemysłowej. Pod koniec 1994 roku firma poza w/w 
działalnością zajęła się takŜe obrotem wierzytelnościami spółek węglowych oraz rozpoczęła 
przygotowywania do przeprowadzania remontów maszyn i urządzeń górniczych, a takŜe dostaw 
towarów na kopalnie węgla kamiennego z terenu Śląska. W maju 1995 roku Firma Usługowa 
PATENTUS przekształciła się w Spółkę Cywilną o tej samej nazwie. Prócz dostaw towarów na 
kopalnie, Spółka zajęła się hurtowym handlem wyrobami hutniczymi. Ze względu na wzrost 
zapotrzebowania na usługi remontowe wykupiono wynajmowane wcześniej pomieszczenia i w ten 
sposób powstał Zakład Produkcyjny Jankowice. Dynamiczny wzrost sprzedaŜy towarów i usług 
spowodował konieczność zatrudnienia osób zajmujących się zaopatrzeniem zakładu produkcyjnego 
we wszystkie materiały niezbędne do cyklu produkcyjnego. W ten sposób stworzono dział handlowy, 
który przy okazji zaopatrzenia zakładu produkcyjnego, zajmował się takŜe handlem tymi materiałami. 
Oferta asortymentowa systematycznie była wzbogacana o nowe towary. 26 maja 1997 roku powstała 
PATENTUS Spółka Akcyjna. Zaczęła ona przejmować działalność spółki cywilnej oraz uzupełniać  ją 
o kolejne dziedziny.  
 
Obecnie PATENTUS S.A. prowadzi działalność w zakresie: 
 
1) Remontów maszyn i urządzeń górniczych; 

 
Spółka wykonuje usługi remontowe wszystkich produkowanych przez PATENTUS S.A. urządzeń 
oraz podobnego typu zgodnie z Ŝyczeniem klienta. Na wszystkie prace modernizacyjne i 
remontowe Spółka posiada odpowiednie uprawnienia WyŜszego Urzędu Górniczego. 
 

2) Produkcji specjalistycznych urządzeń dla górnictwa własnej konstrukcji lub wytwarzanych na 
zamówienie klienta takich jak: 

 
� przenośniki zgrzebłowe ścianowe, 
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� przenośniki zgrzebłowe podścianowe i odstawcze, 
� przenośniki taśmowe, 
� kruszarki urobku, 
� platformy transportowe, 
� pomosty robocze, 
� chłodnice ciągów lutniowych, 
� napinacze hydrauliczne, 
� urządzenia przekładkowe, 
� urządzenia przesuwające, 
� prasy hydrauliczne. 

 
W ramach tego zakresu działalności Spółka oferuje równieŜ doradztwo techniczne dla klientów w 
zakresie posiadanych urządzeń. 

 
3) Wykonawstwa konstrukcji stalowych takich jak: 
 

� wykonanie spawanych konstrukcji stalowych hal produkcyjnych i hipermarketów; 
� wykonanie spawanych konstrukcji stalowych zadaszeń membranowych amfiteatrów i kolejek 

górskich; 
� wykonawstwo konstrukcji antenowych masztów nadawczych sieci radiowych 

(komórkowych); 
� wykonawstwo okolicznościowych obiektów sakralnych i świeckich. 

 
4) Handlu wyrobami hutniczymi i stalą;  
 

Do Spółki naleŜy hurtownia stali, która dostarcza materiały do produkcji oraz zajmuje się handlem 
wyrobami hutniczy oraz połączeniami śrubowymi. W ofercie asortymentowej hurtowni znajdują 
się między innymi: blachy czarne gorąco walcowane, blachy zimno walcowane i ocynkowane, 
kształtowniki gorąco walcowane i zimno gięte, pręty okrągłe, Ŝebrowane, płaskie, kwadratowe, 
blachy odporne na korozje czy blachy aluminiowe. Dodatkowo firma wyspecjalizowała się w 
obrocie wszelkiego rodzaju elementami złącznymi (śruby, nakrętki, podkładki  i kołki spręŜyste) 
wykonywanymi wg polskich i europejskich norm. Spółka przygotowuje dla klienta kompletne 
dostawy dostosowane do programu produkcyjnego zakładów przemysłowych. Jest to oferta 
skierowana przede wszystkim do przemysłu maszynowego, przemysłu górniczego oraz przemysłu 
energetycznego do montaŜu linii energetycznych. 

 
5) Handlu hurtowego materiałami biurowymi i sprzętem komputerowym, chemią gospodarczą, 

opakowaniami jednorazowymi;  
 

Podstawowy obszar działalności hurtowni to zaopatrywanie zakładów pracy, placówek 
oświatowych oraz ośrodków zdrowia. Oferowany asortyment towarów obejmuje: artykuły 
biurowe i szkolne, opakowania i naczynia jednorazowe, chemia gospodarcza, artykuły 
dekoracyjne, upominki. Asortyment ten jest stale poszerzany.  

 
6) Handlu sprzętem spawalniczym i odzieŜą ochronną, akcesoriami i sprzętem BHP; 
 

Spółka dysponuje magazynami towarowymi, co stwarza moŜliwość poszerzenia asortymentu i 
jego stałą obecność w ofercie handlowej. W ofercie sprzętu spawalniczego i materiałów 
spawalniczych moŜna znaleźć między innymi:  
 
� kompaktowe półautomaty spawalnicze (skokowa regulacja napięcia),  
� półautomaty spawalnicze z wydzielonym podajnikiem (skokowa i płynna regulacja napięcia), 
� wieloprocesowe półautomaty spawalnicze (synergiczny nastaw parametrów),  
� urządzenia dla rzemiosła,  
� urządzenia inwertorowe, generatory spawalnicze,  
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� urządzenia do cięcia plazmą, 
� automaty spawalnicze, 
� reduktory, 
� palniki ręczne i maszynowe, 
� osprzęt. 
 

7) Obróbki skrawaniem; 
 

PATENTUS S.A. posiada moŜliwość realizowania szerokiego zakresu zleceń w ramach obróbki 
skrawaniem. Dzięki szerokiemu zakresowi obróbki podejmuje się zarówno zleceń 
wielkoseryjnych jak i pojedynczych, wykonując elementy o bardzo róŜnej skali trudności. 
Sterowana numerycznie tokarka daje klientowi z jednej strony gwarancję jakości, z drugiej zaś 
dobrą cenę. Dzięki sukcesywnemu wprowadzaniu nowoczesnych urządzeń pomiarowych, 
PATENTUS S.A. kontroluje proces produkcji w kaŜdej jego fazie, jednak o finalnym efekcie 
decyduje nie tylko technika ale takŜe doświadczenie i profesjonalizm zespołu ludzkiego. 
 

8) Usług cyfrową wypalarką numeryczną; 
 

Spółka oferuje usługi w zakresie cięcia blach cyfrową wypalarką numeryczną. Oferta dotyczy 
cięcia i wycinania z blach nierdzewnych (austenitycznych) palnikiem plazmowym oraz blach 
węglowych palnikiem autogenicznym (tlenowym). 

 
9) Spawania na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym; 
 

PATENTUS S.A. posiada moŜliwość realizowania szerokiego zakresu zleceń w ramach spawania 
łukowego w osłonie gazów ochronnych na zautomatyzowanym stanowisku spawalniczym. 
Stanowisko wyposaŜone jest w sprzęt nowej generacji i zapewnia niezawodność spawania 
podzespołów konstrukcyjnych dostarczanych dla klientów. 
 

W 2007 i 2008 roku PATENTUS S.A. rozszerzyła ofertę produkowanych maszyn i urządzeń oraz 
świadczonych usług, między innymi o:  
 

� zespół złoŜony z przenośnika taśmowego wraz z urządzeniem do przekładki maszyn i 
urządzeń górniczych; 

� urządzenie przesuwające umoŜliwiające przesuwanie w całości maszyn i urządzeń; 
� hydrauliczny napinacz łańcucha słuŜący do łatwego napinania łańcucha w przenośnikach 

zgrzebłowych ścianowych oraz odstawczych w podziemnych wyrobiskach górniczych lub na 
powierzchni oraz umoŜliwia jego spinanie ogniwami złącznymi; 

� kruszarkę, która w zaleŜności od przystosowania moŜe być przeznaczona do kruszenia urobku 
do wymiarów nadających się do dalszego transportu w zakładach wydobywczych lub 
rozdrabniania kruszyw w przemyśle budowlanym; 

� produkcja maszyn i urządzeń na indywidualne zamówienia krajowych i zagranicznych 
kontrahentów; 

� usługi regeneracji rolek tocznych, kół jezdnych suwnicy, kół zębatych, wałów zębatych; 
� usługi śrutowania przy pomocy śrutownicy przelotowej blach, kształtowników, profili oraz 

pozostałych elementów o gabarytach do 2000mm x1000mm; 
� usługi śrutowania w śrutownicy komorowej elementów o gabarytach 3000mm x1500mm 

x1000mm.  
 
Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaŜy  
 
Źródła przychodów Spółki moŜna podzielić na następujące grupy 
 
1) Produkcja i remonty specjalistycznych urządzeń dla górnictwa (sprzedaŜ i remonty maszyn i 

urządzeń górniczych);  
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2) SprzedaŜ materiałów (np. zgrzebła , gwiazdy napędowe , siłowniki , wały , bębny) 
3) Hurtownia wyrobów hutniczych i stali (hurtownia stali);  
4) Hurtowni materiałów biurowych i sprzętu komputerowego, chemii gospodarczej, opakowań 

jednorazowych; kompleksowego wyposaŜenia biur (hurtownia materiałów biurowych); 
5) Hurtownia sprzętu spawalniczego i odzieŜy ochronnej, akcesoriów i sprzętu BHP (hurtownia 

spawalnicza); 
6) Handel węglem (węgiel);  
7) Handel złomem (złom); 
8) Usługi np. suszenia tarcicy, sprzedaŜy odpadów (usługi). 
9) Przychody z dzierŜawy budynków. 
 
Tabela nr 3. Struktura sprzedaŜy według źródeł przychodów 

2008  2007   2006   

Rodzaje usług / grupy usług  w tys. zł  udział  w tys. zł  udział   w tys. zł  udział 
sprzedaŜ i remonty maszyn i 
urządzeń górniczych* 

 
55.232,87 

 
81,10% 37 972,13 73,81% 32 810,53 69,94% 

sprzedaŜ materiałów  3.896,89     5,72% 5 470,18 10,63% 5 474,09 11,67% 
hurtownia stali 5.067,79 7,44% 4 577,75 8,90% 4 956,72 10,56% 
hurtownia materiałów biurowych 1.731,70 2,54% 1 524,80 2,96% 1 556,59 3,32% 
hurtownia spawalnicza 1.274,74 1,87% 1 252,84 2,43% 1 430,61 3,05% 
złom 366,33 0,54% 225,30 0,44% 122,81 0,26% 
usługi * 83,78 0,12% 70,97 0,14% 204,47 0,44% 
przychody z dzierŜawy   459,20 0,67% 353,73 0,69% 357,26 0,76% 

Ogółem 68.113,30 100,00% 51 447,70 100,00% 46 913,08 100,00% 
 

30.06.2009  

Rodzaje usług / grupy usług w tys. zł udział 
sprzedaŜ i remonty maszyn i 
urządzeń górniczych* 

31.022,00 
 

89,54% 

sprzedaŜ materiałów  1.149,00 3,32% 

hurtownia stali 1.075,00 3,10% 
hurtownia materiałów biurowych 708,00 2,04% 
hurtownia spawalnicza 342,00 0,99% 
złom 66,00 0,19% 
usługi * 10,00 0,03% 
przychody z dzierŜawy   275,00 0,79% 

Ogółem 34.647,00 100,00% 
Źródło: Emitent 
 
* do przychodów ze sprzedaŜy i remontów maszyn i urządzeń górniczych zaliczane były przychody  z usług 
powiązanych takich jak: usługi budowlane, obróbka skrawaniem, usługi dźwigami, koparko-spycharką, 
transportowe i wypalarką numeryczną. 
 
Największy i rosnący udział w przychodach ze sprzedaŜy od 2006 roku mają przychody ze sprzedaŜy i 
remontów maszyn i urządzeń górniczych (około 70-90%). Znaczący udział w przychodach posiadają 
równieŜ przychody ze sprzedaŜy materiałów, których udział w sprzedaŜy ogółem utrzymywał się od 
2006 do 2007 roku na poziomie 11 %. W roku 2008 udział ten zmniejszył się do około 5%, na korzyść 
przychodów ze sprzedaŜy i remontów maszyn i urządzeń górniczych. W 2009 roku udział ten obniŜył 
się do 3% równieŜ, jak w roku poprzednim, na korzyść przychodów ze sprzedaŜy i remontów maszyn 
i urządzeń górniczych. W strukturze przychodów ze sprzedaŜy istotną pozycję stanowią równieŜ 
przychody z hurtowni stali, których udział w sprzedaŜy ogółem w latach 2006 - 2007 utrzymywał się 
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na poziomie 8-9%. W kolejnym roku obniŜył się do około 7% a w roku 2009 do poziomu około 3%. 
Pozostałe źródła przychodów nie mają znaczącego udziału w przychodach ze sprzedaŜy ogółem.  
 
PATENTUS S.A. prowadzi sprzedaŜ eksportową, którą zgodnie ze strategią rozwoju zamierza 
rozwijać. Spółka obecnie prowadzi sprzedaŜ eksportową do Niemiec, Norwegii, Wielkiej Brytanii i 
Austrii. SprzedaŜ eksportowa nie posiada znaczącego udziału w przychodach ze sprzedaŜy. W ramach 
sprzedaŜy zagranicznej Spółka uzyskuje przychody przede wszystkim z najwaŜniejszego dla niej 
źródła tj. ze sprzedaŜy i remontów maszyn i urządzeń górniczych.  
 
Dostawcy i odbiorcy Spółki 
 
Głównymi odbiorcami PATENTUS S.A. są kopalnie naleŜące do trzech największych spółek 
węglowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA ZLM z siedzibą w Jastrzębiu Zdrój, Kompanii 
Węglowej SA z siedzibą w Katowicach oraz Katowickiego Holdingu Węglowego SA z siedzibą w 
Katowicach.  
 
Kopalnie naleŜące do Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA ZLM w tym: KWK Pniówek, Krupiński, Jas-
Mos, Zofiówka, Borynia, Budryk  dokonały w 2008 roku u Emitenta zakupu produktów, towarów i 
usług  na kwotę 35 463 tys. zł co stanowiło 52,06%  przychodów ze sprzedaŜy ogółem za ten rok. 
Kopalnie Kompanii Węglowej SA w tym: KWK Bielszowice, Pokój, Halemba-Wirek, Rydułtowy-
Anna, Janina, Piast, Ziemowit, Sośnica-Makoszowy,  ZG Piekary, Bobrek-Centrum, Polska-Wirek 
dokonały w 2008 roku zakupów o łącznej wartości 13 088 tys. zł., co  stanowiło 19,22% przychodów 
ze sprzedaŜy ogółem, natomiast kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego SA w tym: KWK 
Staszic, Mysłowice-Wesoła, Wieczorek, Murcki, Wujek  na kwotę 3 465 tys. zł. stanowiącą 5,09% 
przychodów ze sprzedaŜy. 
 
W związku z powyŜszym, na przychody Emitenta znaczący wpływ mają przychody uzyskane z 
produkcji oraz świadczenia usług na rzecz kopalń, co powoduje uzaleŜnienie poziomu przychodów 
Emitenta od liczby i wartości wygranych przetargów na dostawę określonego urządzenia lub tzw. 
dostawy roczne na elementy zamienne do danej maszyny lub urządzenia. W 2008 roku Spółka 
wygrała  98 przetargów.  
 
Przetargi odbywają się na podstawie Prawa Zamówień Publicznych lub na podstawie wewnętrznych 
kopalnianych regulaminów. W związku z powyŜszym, dostawy mogą się odbywać tylko i wyłącznie 
na podstawie podpisanych umów okresowych. Umowa taka moŜe wiązać dostawcę z kopalnią na cały 
rok lub teŜ do zakończenia pewnego ustalonego zakresu dostaw. Produkcja części zamiennych do 
maszyn znajdujących się u klientów to ponad połowa całości produkcji Spółki.  
 
Ze względu  na charakter prowadzonej działalności, która obejmuje równieŜ działalność handlową 
Emitent współpracuje w ciągu roku z odbiorcami, których liczba moŜe sięgać kilku tysięcy. Jednak 
pozostali odbiorcy nie dokonali w 2008 roku zakupów o wartości stanowiącej istotną część 
przychodów ze sprzedaŜy ogółem.  
 
Po stronie dostawców sytuacja jest zbliŜona. Ze względu na prowadzoną działalność handlową liczba 
dostawców np. w roku 2008 przekroczyła 800. Do głównych dostawców Emitenta naleŜy zaliczyć 
przede wszystkim dostawców stali potrzebnej do produkcji. Zakupy stali mają największy udział w 
całości zakupów od dostawców. Towary takie jak blacha, odkuwki czy profile są uwaŜane za 
materiały strategiczne, których właściwy zapas magazynowy musi być utrzymywany na odpowiednim 
poziomie, a ich brak mógłby zahamować tok produkcji. Największy dostawca stali, tj. 
Przedsiębiorstwo Polsko – Kanadyjskie Pro-Stal Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej dostarczył w 
2008 roku wyrobów hutniczych za łączną kwotę netto 6 028 tys. zł, co stanowiło około 8,85%  
przychodów ze sprzedaŜy ogółem Emitenta za rok 2008. Emitent dokonał w roku 2008 oraz nadal 
dokonuje znacznych obrotów z tym kontrahentem z uwagi na korzystne warunki handlowe, które 
zostały mu zaoferowane  
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Większość głównych dostawców strategicznych produktów ma podpisane umowy na dostawy 
odpowiedniej jakości surowców w określonym terminie. Dla produktów o znaczeniu strategicznym, 
dla zapewnienia działalności, PATENTUS S.A. stosuje się wstępną oraz okresową kwalifikację 
dostawców. Spółka dokonuje równieŜ zakupu innych towarów do swoich hurtowni (materiałów 
biurowych, stali i wyrobów spawalniczych). 

Do znaczących dostawców naleŜy równieŜ zaliczyć PHU MIRPOL Mirosław Kobiór z siedzibą w 
Pszczynie. Jest to firma prowadzona przez osobę fizyczną, z którą Spółka obecnie współpracuje na 
zasadzie outsourcingu, posiadająca wykwalifikowaną kadrę produkcyjną świadczącą usługi pracy na 
maszynach i urządzeniach PATENTUS S.A., pod nadzorem jej kadry inŜynieryjnej oraz w oparciu o 
patenty, rozwiązania oraz dokumentację Spółki.  W roku 2008 wartość zakupionych od MIRPOL 
usług wyniosła 12 976 tys. zł. Co stanowiło 19,05%  przychodów ogółem ze sprzedaŜy.   

Poza PPHU MIRPOL Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie w ocenie Spółki nie występuje 
uzaleŜnienie od dostawców. Zdecydowana większość materiałów i surowców  wykorzystywanych do 
produkcji Emitent jest w stanie zakupić u innego podmiotu.  

Sezonowość sprzedaŜy 

Nie występuje sezonowość. 
 
Polityka jakości 
W roku 2000 PATENTUS S.A. został przyznany certyfikat jakości ISO 9001 świadczący o wysokiej i 
powtarzalnej jakości oferowanych produktów i usług, który po audytach re-certyfikacyjnych i 
kontrolnych nadal obowiązuje. W dniu 5 listopada 2008 r. Emitent został poddany kolejnemu auditowi 
nadzoru ISO 9001:2000, który zakończył się wynikiem pozytywnym. 
 
W 2003 r. Spółka została poddana audytowi  przez GSI SLV Hannover i otrzymała certyfikaty : DIN 
EN 729-2 regulujący pełne wymagania w spawalnictwie oraz DIN 18 800-7 regulujący spawanie stali 
standartowych, który nadal obowiązuje. 
 
Od 2003r. Spółka naleŜy do I Grupy Zakładów DuŜych co uprawnia ją do prowadzenia prac 
spawalniczych wg normy PN-M-69009. 

6.2. Główne rynki 
 
Biorąc pod uwagę strukturę przychodów ze sprzedaŜy Emitenta wskazaną w tabeli nr 3 powyŜej 
głównym rynkiem, na którym Emitent prowadzi działalność jest rynek maszyn górniczych. Spółka 
uzyskuje z działalności na tym rynku ponad 80% przychodów ze sprzedaŜy. Dlatego teŜ sytuacja na 
rynku surowców energetycznych, w tym przede wszystkim rynku węgla kamiennego ma istotny 
wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta. PoniŜej zaprezentowane zostały dane dotyczące aktualnej 
sytuacji na światowym i krajowym rynku węgla kamiennego  
 
Sytuacja na rynku węgla na świecie i w Polsce 
 
Zgodnie z informacją zawartą w przyjętej przez Radę Ministrów w lipcu 2007 roku „Strategii 
działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 – 2015” jedynymi krajami 
producentami węgla kamiennego w Unii Europejskiej są: Czechy (produkcja roczna rzędu 14 mln 
ton), Hiszpania (ok. 13 mln ton), Niemcy (ok. 29 mln ton), Polska (ok. 100 mln ton w 2003r., ok. 99 
mln ton w 2004r., ok. 97,1 mln ton w 2005 r., ok. 94,3 mln ton w 2006r.), Wielka Brytania (ok. 28 mln 
ton). Jak wynika z powyŜszych danych, Polska jest największym producentem węgla kamiennego w 
Unii Europejskiej. Polska dostarcza na rynek unijny ok. 16 mln ton węgla kamiennego rocznie. 
Sprzedawany jest przede wszystkim węgiel energetyczny, stanowiący ok. 86% wywozu polskiego 
węgla ogółem na rynki unijne. Produkcja węgla kamiennego w Polsce stanowi ponad 50% produkcji 
unijnej, przy czym w przypadku węgla energetycznego jest to ok. 59%, natomiast węgla koksowego 
ok. 39%. Polska jest drugim, po Niemczech, producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej. 
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Dotychczas średnioroczne zuŜycie energii pierwotnej w 25 krajach Unii Europejskiej kształtowało się 
na poziomie 2,4 mld ton jednostek paliwa umownego, z czego: 
� 37% energii pierwotnej pochodziło z ropy naftowej, 
� 24% z gazu ziemnego, 
� 18% z węgla (kamiennego i brunatnego), 
� 14% to energia jądrowa, 
� 7% z odnawialnych źródeł energii. 
 
Przewiduje się, Ŝe w ramach Unii Europejskiej węgiel utrzyma swoją rolę na rynku energetycznym, co 
wynika przede wszystkim z faktu, iŜ Unia Europejska posiada ograniczone zasoby nośników 
energetycznych. Na obszarze UE zlokalizowane są zasoby ropy naftowej, gazu oraz węgla 
kamiennego i węgla brunatnego, przy czym Ŝywotność dwóch pierwszych nośników energii oceniana 
jest na ok. 25 lat, natomiast węgla przy obecnym stanie rozpoznania zasobów na ok. 100 lat. 
 
Według prognoz zawartych w Komunikacie Komisji Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 10 
stycznia 2007r. (KOM /2006/ 843) naleŜy oczekiwać, Ŝe węgiel będzie pokrywał około jednej 
czwartej zapotrzebowania na energię pierwotną na świecie. Ze względu na fakt, iŜ według szacunków 
w ciągu najbliŜszych dwudziestu kilku lat zuŜycie energii pierwotnej na świecie wzrośnie o 60%, 
podobny wzrost dotyczył będzie węgla. 
 
Światowe wydobycie węgla kamiennego w latach 1994-2004 wzrosło o ponad 30%, przy czym 
wyraźny trend wzrostowy zanotowano po 2000 roku. W Europie czołowymi producentami są Rosja, 
Polska i Ukraina. Polska jak i Ukraina w analizowanym okresie zmniejszyły wydatnie wydobycie po 
około 30%. Federacja Rosyjska natomiast po latach ograniczania wydobycia (1994-1998) znacząco 
zwiększyła wydobycie (o prawie 50% przy porównaniu roku 2004 do roku 1998.). Niemcy i Wielka 
Brytania wyraźnie zmniejszyły wielkość swojej produkcji, przy czym Niemcy po 2000 r. utrzymują 
produkcje na względnie stałym poziomie, zaś Wielka Brytania, po stabilizacji poziomu produkcji w 
latach 2001- 2003, wyraźnie go obniŜyła w 2004 r. Całkowita produkcja węgla kamiennego w Europie 
od roku 2002 nieco wzrosła (+9%). W 2004 r. udział Polski w produkcji węgla kamiennego w Europie 
kształtował się na poziomie 22%. 
 
W opublikowanym w grudniu 2008 roku przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie „Informacja o 
realizacji w 2007 roku zadań określonych w Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w 
Polsce w latach 2007 – 2015” udział węgla w konsumowanej energii na świecie został oszacowany na 
40%. Według przytoczonych w tym dokumencie danych Międzynarodowej Agencji  ds. Energii w 
2030 roku zapotrzebowanie na energię będzie dwukrotnie wyŜsze niŜ obecnie. Rola węgla w dalszym 
ciągu będzie dominująca, przede wszystkim ze względu na fakt, iŜ uzyskiwana w ten sposób energia 
jest tańsza od energii pozyskiwanej z innych nośników, a zasoby węgla są większe niŜ ropy naftowej 
czy gazu. Do roku 2030 produkcja węgla energetycznego będzie stanowić 82% produkcji węgla 
ogółem.  
 
Zgodnie z treścią wyŜej wymienionego dokumentu Polska energetyka oparta jest w 95% na węglu, a 
55% energii elektrycznej produkowane jest z węgla kamiennego, zatem zaspokojenie rosnącego 
zapotrzebowania na energię elektryczną oraz jej cena są zaleŜne w duŜym stopniu od podaŜy węgla 
kamiennego. Planowane wprowadzanie do bilansu energetycznego innych źródeł pozyskiwania 
energii, np. odnawialnych lub energii atomowej, w ilości pozwalającej na realne zaspokajanie potrzeb 
odbiorców, odczuwalne w skali całej gospodarki, naleŜy rozpatrywać w perspektywie 
długookresowej, tj. co najmniej kilkunastu lat. W okresie budowy nowych mocy, opartych o inne 
paliwa, głównym surowcem stosowanym przez polską energetykę pozostawać będzie węgiel 
kamienny. Ponadto, pomimo zmniejszenia procentowego udziału węgla w bilansie energetycznym, 
jego zuŜycie będzie utrzymywać się na obecnym poziomie lub teŜ będzie wykazywać lekką tendencję 
wzrostową. Koszty wytwarzania energii elektrycznej z węgla kamiennego są najniŜsze spośród 
aktualnie dostępnych w kraju technologii. Istotnym składnikiem kosztu jest cena paliwa. Jest ona 
znacznie niŜsza dla surowca krajowego, niŜ importowanego. W ubiegłych latach działania 
restrukturyzacyjne w polskim górnictwie węgla kamiennego ukierunkowane były przede wszystkim 
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na zmniejszenie produkcji, zatrudnienia oraz obniŜanie kosztów wydobycia. Ograniczono w znacznym 
stopniu inwestycje na udostępnianie nowych ścian wydobywczych oraz odnowę parku maszynowego.  
Jednocześnie oparcie procesu produkcji energii w znacznym stopniu na węglu powoduje, iŜ polskie 
elektrownie uczestniczą w emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, które to emisje są regulowane 
płatnymi tzw. uprawnieniami emisji. Prognozowany wzrost emisji gazów cieplarnianych spowodował 
dąŜenie do ograniczania ich emisji przede wszystkim poprzez kosztowne zmiany infrastrukturalne. 
Porozumienie przyjęte przez Radę Europejską 12 grudnia 2008 roku w Brukseli zawiera zapisy o 
okresie przejściowym dla polskich elektrowni na zakup wszystkich uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla (CO2). W latach 2013-2016 Polska będzie mogła wykorzystać przychody ze sprzedaŜy 
uprawnień na budowę wysoce efektywnych elektrowni. MoŜliwe będzie takŜe dofinansowanie do 15% 
kosztów inwestycji dla nowych przedsiębiorstw przystosowanych do wychwytu i składowania CO2.  
 
Struktura rynku węgla w Polsce  
 
Według informacji zawartych w „Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w 
latach 2007 – 2015” na dzień 01.01.2007r. w górnictwie węgla kamiennego funkcjonowało ponad 30 
kopalń, a struktura organizacyjna górnictwa przedstawiała się następująco: 
 
1) Podmioty prowadzące wydobycie węgla kamiennego; 

- Kompania Węglowa S.A. – 16 kopalń (utworzono 4 centra wydobywcze), 
- Katowicka Grupa Kapitałowa, w skład której wchodzi Katowicki Holding Węglowy S.A., 

obejmujący 5 kopalń, oraz 1 kopalnia spółka z o.o., w której 100% udziałów posiada KHW 
S.A., 

- Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – 6 kopalń, 
- Południowy Koncern Węglowy S.A. – 1 kopalnia dwuruchowa, w której 50,45% udziałów 

posiada Kompania Węglowa S.A. (33,73% głosów na WZ) i 49,55% Południowy Koncern 
Energetyczny S.A. (66,27% głosów na WZ) 

- Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., 
- Siltech Sp. z o.o. (100% udziałów posiada właściciel prywatny). 

 
2) Utworzone w 2000r. spółki restrukturyzacyjne, prowadzące fizyczną likwidację kopalń po 

zakończeniu przez te kopalnie procesu wydobycia węgla oraz zagospodarowanie majątku 
nieprodukcyjnego tych kopalń: 
- Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., 
- Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada Spółka 

Restrukturyzacji Kopalń S.A. 
3) Spółki handlowe: 

- Węglokoks S.A. 
 
Wyłącznym właścicielem wyŜej wymienionych spółek akcyjnych jest Skarb Państwa, za wyjątkiem 
LW „Bogdanka” S.A., w której Skarb Państwa posiada ponad 90% akcji oraz PKW S.A. i Siltech     
Sp. z o.o.  
 
Inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce 
 
Ze względu na fakt, iŜ największy udział w przychodach ze sprzedaŜy Spółki mają przychody z 
produkcji i remontów maszyn i urządzeń górniczych istotny dla działalności jest poziom inwestycji w 
sektorze górnictwa, przede wszystkim górnictwa węgla kamiennego. 
 
Zgodnie z danymi zawartymi w przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki „Informacji o 
realizacji procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego we wrześniu oraz okresie styczeń – 
maj 2009 r.” Poniesione nakłady inwestycyjne w okresie styczeń – maj 2009r. wyniosły 1 119,1 mln 
zł. (bez PKW S.A. oraz LW „Bogdanka” S.A.) i były o 475,1 mln zł wyŜsze niŜ w analogicznym 
okresie 2008r. Nakłady poniesione w tym okresie na zakup maszyn i urządzeń wyniosły 720,3 mln zł 
(wyŜsze o 367,3 mln zł). 
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Według informacji zawartych w „Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w 
latach 2007 – 2015” przedsięwzięcia inwestycyjne powinny dotyczyć głównie inwestycji 
odtworzeniowo – modernizacyjnych w zakresie niezbędnym do utrzymania ciągłości ruchu zakładu. 
Dzięki nowym inwestycjom moŜliwe będzie utrzymanie wydobycia zapewniającego bezpieczeństwo 
energetyczne kraju i zostaną stworzone moŜliwości zwiększenia opłacalnego eksportu do krajów 
członkowskich Unii Europejskiej i poza jej granice. W konsekwencji, wdraŜanie rozwiązań 
innowacyjnych w polskim górnictwie węglowym przyczyni się do podniesienia konkurencyjności 
sektora dzięki moŜliwości zwiększenia jego efektywności i produktywności. 
 
Realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne powinny zapewnić w szczególności odbudowanie bazy 
zasobowej węgla koksowego, jak równieŜ ograniczenie eksploatacji podpoziomowej, z której 
aktualnie uzyskuje się ok. 40% wydobywanego węgla, a która jest źródłem zagroŜeń dla pracujących 
załóg górniczych. Strategia przewiduje równieŜ realizowanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju 
nowych technologii przeróbki węgla zapewniających spełnianie wzrastających wymogów jego 
odbiorców w aspekcie nowych, czystych technologii jego spalania. Nastąpi rozwój produkcji 
kwalifikowanych paliw węglowych cechujących się wysoką wartością opałową i niską zawartością 
siarki, przeznaczonych do spalania w niskoemisyjnych kotłach z paleniskami retortowymi lub 
rusztowymi  
 
Przewiduje się, Ŝe na inwestycje początkowe w górnictwie moŜe zostać przyznana pomoc państwa w 
formie dofinansowania ze środków budŜetu państwa. Pomoc ta udzielana będzie na zasadach 
określonych w art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002r. w sprawie 
pomocy państwa dla przemysłu węglowego i dotyczyć będzie pokrycia początkowych kosztów 
inwestycji, tj. stałych kosztów kapitałowych bezpośrednio związanych z pracami infrastrukturalnymi 
lub wyposaŜeniem koniecznym do wydobywania zasobów węgla w istniejących kopalniach. 
Ewentualne udzielenie pomocy państwa na inwestycje początkowe wymagać będzie notyfikacji 
Komisji Europejskiej.  

6.3. Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na informacje podane w pkt 6.1 i 6.2  
 
W działalności Emitenta nie wystąpiły Ŝadne czynniki nadzwyczajne. Istotne zdarzenia w działalności 
Spółki zostały przedstawione w punkcie 5.1.5 Części III „Część Rejestracyjna” Prospektu. 

6.4. UzaleŜnienie Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub 
finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych 

 6.4.1 Istotne umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta 

 
Jako kryterium uznania umów za istotne przyjęto wartość umowy przekraczającą, w ciągu roku, 10% 
przychodów Emitenta oraz znaczenie umów dla działalności Emitenta. 
 
Ze względu na prowadzoną działalność handlową Emitent współpracuje w ciągu roku z dostawcami 
oraz odbiorcami, których liczba np. w roku 2008 przekroczyła 800.  
 
Głównymi dostawcami Emitenta są przede wszystkim dostawcy stali potrzebnej do produkcji, przy 
czym największym dostawcą stali jest Przedsiębiorstwo Polsko – Kanadyjskie Pro-Stal Sp. z o.o.  
z siedzibą w Rudzie Śląskiej, który w 2008 roku dostarczył wyrobów hutniczych za łączną kwotę 
netto 6 028 tys. zł, co stanowiło około 8,85 % przychodów ogółem ze sprzedaŜy Emitenta za rok 2008 
r. Emitent nie zawarł z Przedsiębiorstwem Polsko – Kanadyjskim Pro – Stal Spółka z o.o. umowy 
współpracy, a transakcje handlowe realizowane są na podstawie składanych przez Emitenta 
zamówień. Dostawca na mocy Umowy nr 39/KR/2006 o świadczenie usług eFinancing zawartej  
z Bankiem PEKAO S.A., dokonał cesji wierzytelności wobec Emitenta z tytułu dostaw metali i rud 
metali, w związku z powyŜszym Emitent dokonuje zapłaty z tytułu zrealizowanych dostaw na rzecz 
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ww. banku. Emitent dokonał w roku 2008 oraz nadal dokonuje znacznych obrotów z tym 
kontrahentem z uwagi na korzystne warunki handlowe, które zostały mu zaoferowane.  
 
Znaczącym dostawcą jest równieŜ PPHU MIRPOL Mirosław Kobiór z siedzibą  
w Pszczynie, z którą to firmą Emitent obecnie współpracuje na zasadzie outsourcingu, posiadająca 
wykwalifikowaną kadrę produkcyjną świadczącą usługi pracy na maszynach i urządzeniach 
PATENTUS S.A., pod nadzorem jej kadry inŜynieryjnej oraz w oparciu o patenty, rozwiązania oraz 
dokumentację Spółki. Zasady współpracy pomiędzy Emitentem a PPHU MIRPOL zostały określone  
w Umowie o współpracy z dnia 2 stycznia 2007 r. zawartej na czas nieokreślony. W 2007 roku udział 
zobowiązań wobec PPHU MIRPOL Mirosław Kobiór w przychodach ze sprzedaŜy Emitenta wyniósł 
1,2%. JednakŜe juŜ w roku 2008 wartość zakupionych od PPHU MIRPOL Mirosław Kobiór usług 
wyniosła 12 976 tys. zł, co stanowiło 19,05 % przychodów ogółem ze sprzedaŜy. 
 
Znaczący wzrost obrotów z tym kontrahentem w roku 2008 wynikał z faktu, iŜ Emitent zakończył 
współpracę z PPHU REMETAL Łukasz Kobiór z siedzibą w Jankowicach, która do końca 2007 roku  
świadczyła dla Emitenta na podstawie Umowy o współpracy z dnia 2 stycznia 2007 r. usługi zakresie 
produkcji między innymi maszyn i urządzeń dla górnictwa. Umowa została zawarta na czas określony 
do dnia 31 grudnia 2007 r. z moŜliwością jednomiesięcznego wypowiedzenia. Wartość usług 
świadczonych przez PPHU REMETAL Łukasz Kobiór w roku 2007 stanowiła 23% przychodów ze 
sprzedaŜy Emitenta. 
 
Poza wyŜej wskazanymi Emitent nie zawierał, w normalnym toku działalności, innych istotnych 
umów handlowych po stronie zakupów. 
 
W roku obrotowym 2008 głównymi odbiorcami Emitenta były następujące podmioty: 
 
� Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, z którą łączna wartość 

transakcji handlowych w roku obrotowym 2008 stanowiła kwotę 35 463 tys. zł netto; 
� Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach, co do której łączna wartość transakcji 

handlowych w roku obrotowym 2008 stanowiła kwotę 13 088 tys. zł netto; 
 
Umowy podzielono na pięć podstawowych grup:  
� Umowy handlowe, 
� Umowy kredytowe,  
� Umowy ustanowienia zastawu rejestrowego,  
� Umowy leasingu, 
� Inne umowy. 
 
Umowy handlowe po stronie sprzedaŜy Emitenta 
 
Z uwagi na ilość transakcji handlowych zawartych z głównymi odbiorcami oraz okres współpracy 
poniŜej zostały przedstawione umowy, spełniające wymóg istotności, których Emitent obecnie jest 
stroną. 
 
1. Umowa Nr PAT 09.065-09 zawarta w dniu 27 sierpnia 2009r. z Kompanią Węglową S.A. 

z siedzibą w Katowicach KWK „Halemba - Wirek” z siedzibą w Rudzie Śląskiej jako Kupujący: 
 
� przedmiot umowy: dostawa kompletnego przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu PAT E - 

260; 
� termin wykonania umowy: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy – strefa napędu zwrotnego, 

wysypowego oraz 205 członów trasy; do 15.01.2010 r. – 57 członów trasy; 
� wartość przedmiotu umowy: 5.696.721,31 zł + VAT; 
� okres gwarancji: trasa wraz z kadłubami napędów 48 miesięcy lub 4 mln ton w zaleŜności, co 

nastąpi wcześniej; pozostałe podzespoły przenośnika (z wyłączeniem wyrzutników) – 24 miesiące 
lub 2 ton w zaleŜności co nastąpi wcześniej; 
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� kary umowne zastrzeŜone na rzecz Kupującego: 
o w razie niedotrzymania terminu realizacji umowy - 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy 

za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
o w przypadku odstąpienia od umowy – 10 % wartości brutto przedmiotu umowy; 

� kary umowne zastrzeŜone na rzecz Sprzedającego: 
o w przypadku odstąpienia od umowy – 10 % wartości brutto przedmiotu umowy; 

 
 Umowa jest w trakcie realizacji. 
 

2. Umowa Nr PAT 09.043-05 zawarta w dniu 03 czerwca 2009r. z Jastrzębską Spółką Węglową 
S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju Oddział KWK „ Krupiński” z siedzibą w Suszcu jako 
Kupujący: 

 
� przedmiot umowy: Dostawa fabrycznie nowego kompletnego przenośnika zgrzebłowego 

ścianowego; 
� termin wykonania umowy: do dnia 03.08.2009r.; 
� wartość przedmiotu umowy: 5 270 000,00 zł + VAT; 
� okres gwarancji: na kompletnych kadłubów napędowych wraz z przekładniami- 36 miesięcy 

licząc od dnia odbioru końcowego jednak nie dłuŜej niŜ 42 miesiące od daty podpisania protokołu 
kompletności dostawy; na człony trasy ( rynny)- 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego jednak 
nie dłuŜej niŜ 42 miesiące od daty podpisania protokołu kompletności dostawy lub 
przetransportowania 4 mln ton urobku w okresie eksploatacji; na łańcuch- 18 miesięcy od dnia 
odbioru końcowego jednak nie dłuŜej niŜ 24 miesiące od daty podpisania protokołu kompletności 
dostawy; na silniki elektryczne- 12  miesięcy  od dnia odbioru końcowego jednak nie dłuŜej niŜ 18 
miesięcy od daty podpisania protokołu kompletności dostawy 

� kary umowne zastrzeŜone na rzecz Kupującego 
-  w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy -0,1% ceny brutto za kaŜdy dzień zwłoki 
- w razie zwłoki w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad- 
0,1% ceny brutto przenośnika za kaŜdy dzień zwłoki 
 
Umowa została zrealizowana w terminie. 

 
3. Umowa PAT 09.046-02 zawarta w dniu 05 czerwca 2009r. z Kompanią Węglową SA z siedziba 

w Katowicach jako Kupujący: 
 

� przedmiot umowy: Dostawa wszelkich części zamiennych do przenośników zgrzebłowych 
produkcji Patentus do Oddziałów Kompanii Węglowej SA 

� termin wykonania umowy: do dnia 31.12.2009r. 
� wartość przedmiotu umowy: 13 263 162,60 zł + VAT 
� okres gwarancji: 12 miesięcy od daty dostawy 
� kary umowne zastrzeŜone na rzecz Kupującego: 

- w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca- 10% 
wartości brutto niezrealizowanej części umowy; 
- w razie odstąpienia od zamówienia z powodu okoliczności za które odpowiada wykonawca- 10 
% umownej wartości brutto towaru określonego kaŜdorazowo w niezrealizowanym zamówieniu 
- w razie nie wydania w terminie przedmiotu umowy- 0,1 %  umownej wartości brutto towaru 
określonego kaŜdorazowo w zamówieniu za kaŜdy dzień zwłoki kary umowne zastrzeŜone na 
rzecz wykonawcy 
- w razie odstąpienia od zamówienia z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający- 10 
% umownej wartości brutto towaru określonego kaŜdorazowo w nierealizowanym zamówieniu 
 
Umowa w trakcie realizacji. 
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4. Umowa Nr PAT 09.025 - 28 zawarta w dniu 3 kwietnia 2009 r. z Katowickim Holdingiem 
Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego Wujek z 
siedzibą w Katowicach jako Kupującym: 

 
� przedmiot umowy: dostawa rynien do przenośnika zgrzebłowych cięŜkich Rybnik; 
� termin wykonania umowy: do dnia 31 grudnia 2009 r.; 
� wartość przedmiotu umowy: 6.878.240,00 zł + VAT; 
� okres gwarancji: 12 miesięcy od daty dostawy;  
� kary umowne zastrzeŜone na rzecz Kupującego 

- w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczność, za które odpowiada Emitent, jak równieŜ 
w razie niedostarczenia aktualnych dokumentów – 10 % niezrealizowanej wartości umowy; 

- w razie zwłoki w dostawie zamówionych materiałów – 0,5 % wartości zamówionych towarów 
za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

- w razie zwłoki w dostawie rzeczy wolnych od wad – 0,85 % wartości umowy za kaŜdy dzień 
zwłoki; 

� kary umowne zastrzeŜone na rzecz Sprzedającego: 
- w odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący – 10 % od 

niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy za kaŜdy dzień zwłoki; 
- w razie zwłoki w odbiorze materiałów – 0,5 % wartości nie odebranych przez Kupującego 

towarów za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
 
Umowa jest w trakcie realizacji. 
 
5. Umowa Nr PAT 09.008 - 12 zawarta w dniu 11 lutego 2009 r. z Kompanią Węglową S.A. z 

siedzibą w Katowicach Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego Sośnica – Makoszowi z siedzibą w 
Zabrzu jako Kupującym: 

 
� przedmiot umowy: dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego stacjonarnego; 
� termin wykonania umowy: odpowiednio 12 tygodni od dnia zawarcia umowy; 
� wartość przedmiotu umowy: 4.620.000,00 zł + VAT; 
� okres gwarancji: na trasę przenośnika wraz z kadłubami napędów – 48 miesięcy lub 4 mln ton 

przetransportowanego urobku, w zaleŜności co nastąpi wcześniej; na pozostałe podzespoły 
przenośnika – 24 miesiące  lub 2 mln ton przetransportowanego urobku (z wyłączeniem 
wyrzutników), w zaleŜności co nastąpi wcześniej; na bębny napędowe – 12 miesięcy; 

� kary umowne zastrzeŜone na rzecz Kupującego 
- w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczność, za które odpowiada Emitent – 10 % 

wartości umowy; 
- w razie zwłoki w dostawie przedmiotu umowy – 0,5 % wartości przedmiotu umowy za kaŜdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 
- w razie zwłoki w wykonaniu naprawy serwisowej – 0,5% ceny ryczałtowej netto za kaŜdy 

dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie uzgodnionym na usunięcie wad; 
� kary umowne zastrzeŜone na rzecz Sprzedającego: 

- w odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Kupujący – 10 % od 
wartości przedmiotu umowy za kaŜdy dzień zwłoki; 

 
Umowa została zrealizowana w terminie. 
 
6.  Umowa Nr PAT 08.009 - 03 zawarta w dniu 12 lutego 2008 r. z JSW S.A. Kopalnią Węgla 

Kamiennego „Pniówek” z siedzibą w Pawłowicach jako Kupującym: 
 
� przedmiot umowy: dwa fabryczne nowe kompletne przenośniki zgrzebłowe ścianowe; 
� termin wykonania umowy: odpowiednio 3 i 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 
� wartość przedmiotu umowy: 6.950.000,00 zł + VAT; 
� okres gwarancji: 24 miesiące na kadłuby z przekaźnikami, 36 miesięcy na łańcuch oraz 12 

miesięcy na silniki od daty dostarczenia; 
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� zabezpieczenie: gwarancja bankowa w kwocie 169.580,00 zł; 
� kary umowne zastrzeŜone na rzecz Kupującego: 

- w razie zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub w wykonaniu naprawy serwisowej – 0,1% 
od wartości przedmiotu umowy za kaŜdy dzień zwłoki; 

 
Umowa została zrealizowana w terminie. 
 
7.  Umowa Nr PAT 08.027-01 zawarta w dniu 11 marca 2008 r. z JSW S.A. Zakładem Logistyki 

Materiałowej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju  jako Kupującym: 
 
� przedmiot umowy: sprzedaŜ elementów przenośników zgrzebłowych; 
� termin wykonania umowy: do dnia 11 marca 2009 r.;  
� wartość przedmiotu umowy: 7.223.020,00 zł + VAT; 
� okres gwarancji: 12 miesięcy na elementy przenośników zgrzebłowych; 
� zabezpieczenie: gwarancja pienięŜna w kwocie 153.000,00 zł; 
 
Umowa została  zmieniona Aneksem nr 1 do umowy PAT 08.027 -01 zawartym w dniu 05.03.2009r. 
pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. Zakładem Logistyki Materiałowej z siedzibą w 
Jastrzębiu Zdroju jako Kupującym, mocą którego wydłuŜono okres obowiązywania umowy do dnia 
31.12.2009r.,  pozostałe postanowienia umowy pozostawiając  bez zmian. 
 
Umowa jest w trakcie realizacji. 
 
8.  Umowa Nr PAT 08.051-01 zawarta w dniu 22 kwietnia 2008 r. z JSW S.A. Zakładem Logistyki 

Materiałowej z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju  jako Kupującym: 
 
� przedmiot umowy: sprzedaŜ rynien oraz pozostałych elementów do przenośników zgrzebłowych 

w łącznej ilości 2.395 kpl. oraz 21.802 sztuk; 
� termin wykonania umowy: do dnia 31 grudnia 2008 r.;  
� wartość przedmiotu umowy: 9.259.050,00 zł + VAT; 
� okres gwarancji: 12 miesięcy na elementy przenośników zgrzebłowych; 
� zabezpieczenie: gwarancja pienięŜna w kwocie 192.800,00 zł; 
 
Umowa została zrealizowana w terminie. 
 
9. Umowa Nr PAT 08.067 - 07 zawarta w dniu 3 czerwca 2008 r. z JSW S.A. KWK „Zofiówka”  

z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju jako Kupującym: 
 
� przedmiot umowy: dostawa fabrycznie nowego kompletnego przenośnika zgrzebłowego 

ścianowego wraz z niezbędnym wyposaŜeniem ; 
� termin wykonania umowy: rozpoczęcie dostaw do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, 

zakończenie dostaw do 10 tygodni; 
� wartość przedmiotu umowy: 4.915.000,00 zł + VAT; 
� okres gwarancji: ogólna 12 miesięcy, 24 miesiące na kadłuby i przekładnie, 36 miesięcy na człony 

trasy oraz 18 miesięcy na łańcuch od daty dostarczenia; 
� zabezpieczenie: gwarancja ubezpieczeniowa w kwocie 299.815,00 zł; 
� kary umowne zastrzeŜone na rzecz Kupującego: 

- w razie zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub w wykonaniu naprawy serwisowej – 
0,1% od wartości przedmiotu umowy za kaŜdy dzień zwłoki; 

 
Umowa została zrealizowana w terminie. 
 
10. Umowa Nr PAT 08.099 - 08 zawarta w dniu 11 sierpnia 2008 r. z Kompanią Węglową S.A.  

z siedzibą w Katowicach jako Kupującym reprezentowaną przez Centrum Wydobywcze Północ  
w zakresie dotyczącym Oddziału KWK „Pokój”: 
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� przedmiot umowy: dostawa części zamiennych oraz świadczenie usług serwisowych 

przenośników zgrzebłowych produkcji PATENTUS S.A.; 
� termin wykonania umowy: do 31.12 2008 r.,  
� wartość przedmiotu umowy: 4.571.421,00 zł + VAT; 
� kary umowne zastrzeŜone na rzecz Kupującego: 

- za odstąpienie od realizacji zlecenia/zamówienia - w wysokości 10 % wartości 
zlecenia/zamówienia; 

- za zwłokę w wykonaniu określonej w zamówieniu dostawy – w wysokości 0,2 % wartości 
zlecania, za kaŜdy dzień zwłoki; 

- za zwłokę w przystąpieniu do wykonania określonej w zlecaniu usługi serwisowej –  
w wysokości 0,2 % wartości zlecenia za kaŜdą godzinę zwłoki; 

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych i udokumentowanych przy odbiorze –  
w wysokości 0,2 % wartości zlecenia/zamówienia, którego dotyczy zwłoka, za kaŜdy dzień 
zwłoki liczonej od dnia uzgodnionego na usunięcie wad; 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn nie leŜących po stronie Kupującego – 10 % wartości 
umowy. 

 
Umowa została zrealizowana w terminie. 

 
11. Umowa Nr PAT 08.131 - 06 zawarta w dniu 28 listopada 2008 r. z JSW S.A. KWK „Jas - Mos”  

z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju jako Kupującym: 
 
� przedmiot umowy: dostawa fabrycznie nowego przenośnika podścianowego wraz z kruszarką oraz 

wyposaŜeniem; 
� termin wykonania umowy: do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy; 
� wartość przedmiotu umowy: 3.770.000,00 zł + VAT; 
� okres gwarancji: ogólna 18 miesięcy od dnia zakończenia całości dostaw potwierdzonego 

końcowym protokołem odbioru na całość przedmiotu zamówienia, 24 miesiące na łańcuchy, 
kadłuby napędowe przenośnika, kadłuba i podbudowy kruszarki, przekładni kątowej od daty 
zakończenia całości dostaw; 

� zabezpieczenie: gwarancja ubezpieczeniowa w kwocie 229.970,00 zł; 
� kary umowne zastrzeŜone na rzecz Kupującego: 

- w razie zwłoki ponad ustalony termin realizacji poszczególnych dostaw – 0,1% od wartości 
przedmiotu umowy za kaŜdy dzień zwłoki; 

- w razie zwłoki w stosunku do ustalonego terminu usunięcia stwierdzonych usterek  
w przedmiocie umowy – 0,1 % od przedmiotu umowy za kaŜdy dzień zwłoki; 

- w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leŜących po stronie Sprzedającego – 10 % ceny 
całkowitej (brutto). 

 
Umowa została zrealizowana w terminie. 
 
12. Umowa Nr PAT 08.135 - 49 zawarta w dniu 8  grudnia 2008 r. z Kompanią Węglową S.A. z 

siedzibą w Katowicach Oddział KWK „Sośnica – Makoszowy” z siedzibą w Zabrzu jako 
Kupującym: 

 
� przedmiot umowy: dostawa fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego; 
� termin wykonania umowy: do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 9 marca 2009 r. 
� wartość przedmiotu umowy: 5.730.000,00 zł + VAT; 
� okres gwarancji:  

- ogólna na kompletny przenośnik i elementy wyposaŜenia elektrycznego – minimum 12 
miesięcy od daty uruchomienia lub 18 miesięcy od daty dostarczenia z wyłączeniem 
elementów, na które udzielono gwarancji szczegółowej; 
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- szczegółowa na kadłuby napędów, rynnociąg, rynny dołączne – minimum 4 mln ton lub 4 lata  
w zaleŜności co nastąpi wcześniej; na ułoŜyskowanie bębna napędowego i zwrotnego, bębna 
łańcuchowego – minimum 2 mln ton lub 2 lata w zaleŜności co nastąpi wcześniej; 

- elementy wymienione podczas trwania gwarancji – minimum 12 miesięcy od daty wymiany 
na dole kopalni z zastrzeŜeniem, Ŝe nie moŜe to skrócić gwarancji podstawowej. 

� kary umowne zastrzeŜone na rzecz Kupującego: 
- za odstąpienie od umowy przez Kupującego z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Sprzedający – w wysokości 10 % wartości umowy; 
- za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie – w wysokości 0,5 % wartości umownej za 

kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji – w wysokości 0,5 % wartości 

umowy za kaŜdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie uzgodnionym na 
usunięcie wad; 

� kary umowne zastrzeŜone na rzecz Sprzedającego: 
- za odstąpienie od umowy przez Sprzedającego z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Kupujący – w wysokości 10 % wartości umowy; 
 

Umowa została zrealizowana w terminie. 
 
Umowy kredytowe 
 
1. Umowa o kredyt nieodnawialny nr POZ.2350/2008/469/RB zawarta w dniu 13 listopada 2008 r. 

FORTIS Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”): 
� kwota kredytu: 304.220,89 €; 
� okres kredytowania: do dnia 13 listopada 2012 r.; 
� przeznaczenie kredytu: refinansowanie zakupu środków trwałych: frezarki stołowej Nicolas 

Correa model Diana 20, tokarki cięŜkiej CNN Microut; ; 
� sposób spłaty kredytu: 48 równe raty spłacanego kredytu, płatne kaŜdego miesiąca w dniach 

wymagalności odsetek.  
� zabezpieczenie kredytu: 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) wraz  
z egzekucją przedmiotów przewłaszczenia; 

- przewłaszczenie frezarki stołowej Nicolas Correa model Diana 20 o wartości 731.922,50 zł 
oraz tokarki cięŜkiej CNC Microut o wartości 660.00,00 zł; 

- zastaw rejestrowy na ww. środkach; 
- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku maszyn i urządzeń od 

ognia i innych zdarzeń losowych o sumie ubezpieczenia min. 400.000,00 zł; 
- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych ww. 

środków trwałych o łącznej sumie ubezpieczenia nie mniejszej niŜ 1.361.933,00 zł; 
� Emitent zobowiązał się do podpisania umowy zastawniczej oraz dostarczenia do Banku 

potwierdzenia złoŜenia i opłacenia w sądzie wniosków o wpis środków trwałych ww. do Rejestru 
Zastawów na rzecz Banku w terminie 7 dni od daty uruchomienia kredytu, nie później niŜ do dnia 
7 grudnia 2008 r.; 

� oprocentowanie kredytu: zmienne, stopa EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów 
powiększona o 1,80 punktów procentowych marŜy; 

� termin wymagalności odsetek: piąty dzień kaŜdego miesiąca, ostatnia rata odsetkowa jest 
wymagalna w ostatnim dniu okresu kredytowania; 

� uruchomienie kredytu: w terminie do dnia 30 listopada 2008 r. 
� Emitent wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań kredytowych  
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2. Umowa o kredyt nieodnawialny nr POZ/2350/2007/150 zawarta w dniu 10 kwietnia 2007 r. z 
FORTIS Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) wraz ze zmianami. Treść umowy 
określona jest w „Regulaminie czynności kredytowych i zabezpieczających FORTIS Bank Polska 
S.A.” w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 39/2006 Zarządu FORTIS Bank Polska S.A. z dnia 8 
czerwca 2006 r. : 

 
� kwota kredytu: 400.000,00 zł; 
� okres kredytowania: do dnia 9 lipca 2010 r.; 
� przeznaczenie kredytu: finansowanie zakupu dwóch stołów spawalniczych, wypalarki, spręŜarki 

śrubowej oraz wózka widłowego Mitsubishi FD60 oraz  finansowanie zakupu kolejnych urządzeń 
spawalniczych oraz kosztów montaŜu spręŜarki; 

� sposób spłaty kredytu: 33 równe raty spłacanego kredytu, płatne kaŜdego miesiąca w dniach 
wymagalności odsetek. Pierwsza rata kredytu jest płatna w dniu 5 listopada 2007 r.; 

� zabezpieczenie kredytu: 
- oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) wraz  
z egzekucją przedmiotów przewłaszczenia; 

- przewłaszczenie dwóch stołów spawalniczych, wypalarki i spręŜarki śrubowej zakupionych z 
przyznanego kredytu o wartości min. 400.000,00 zł; 

- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku maszyn i urządzeń od 
ognia i innych zdarzeń losowych o sumie ubezpieczenia min. 400.000,00 zł; 

- przewłaszczenie wózka widłowego Mitsubishi FD60, zakupionego z kredytu o wartości min. 
70.000,00 zł; 

- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku maszyn i urządzeń 
zakupionych  
z kredytu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieŜy o sumie ubezpieczenia min. 
70.000,00 zł ; 

- przewłaszczenie kolejnych urządzeń spawalniczych zakupionych z kredytu; 
- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych oraz 

od kradzieŜy, na rzecz Banku, kolejnych urządzeń spawalniczych zakupionych  
z kredytu; 

� oprocentowanie kredytu: zmienne, stopa WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów powiększona 
o 1,00 punkt procentowy; 

� termin wymagalności odsetek: piąty dzień kaŜdego miesiąca, ostatnia rata odsetkowa jest 
wymagalna w ostatnim dniu okresu kredytowania; 

� uruchomienie kredytu: w terminie do dnia 30 listopada 2007 r. 
� Emitent wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań kredytowych. 
 
 
3. Umowa o kredyt nieodnawialny inwestycyjny nr POZ/2350/2007/64 zawarta w dniu 20 lutego 

2007 r. z FORTIS Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) wraz ze zmianami. Treść 
umowy określona jest w „Regulaminie czynności kredytowych i zabezpieczających FORTIS Bank 
Polska S.A.” w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 39/2006 Zarządu FORTIS Bank Polska S.A.  
z dnia 8 czerwca 2006 r. : 

 
� kwota kredytu: 668.610,00 zł; 
� okres kredytowania: do dnia 20 sierpnia 2010 r.; 
� przeznaczenie kredytu: zakup oczyszczarki przelotowej; 
� oprocentowanie kredytu: zmienne, stopa WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w pln 

powiększona o 1,50 punktu procentowego; 
� termin wymagalności odsetek: piąty dzień kaŜdego miesiąca, ostatnia rata odsetkowa jest 

wymagalna w ostatnim dniu okresu kredytowania; 
� sposób spłaty kredytu: 36 równych rat spłacanego kredytu, płatne kaŜdego miesiąca w dniach 

wymagalności odsetek; 
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� uruchomienie kredytu: Emitentowi przysługuje prawo uruchomienia całości lub części 
przyznanego kredytu w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r. na rachunek wydzielony w celu 
zapłaty za zakup oczyszczarki przelotowej. W celu uruchomienia środków tytułem finansowania 
ww. inwestycji Emitent został zobowiązany dostarczyć do Banku dyspozycję uruchomienia 
kredytu. Bank dokona uruchomienia kredytu w wysokości 85 % ceny netto przedstawionych 
faktur oczyszczarki przelotowej; 

� zabezpieczenie kredytu: 
- przewłaszczenie zakupionej z kredytu oczyszczarki przelotowej o wartości nie mniejszej niŜ 

768.600,00 zł; 
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej oczyszczarki przelotowej o sumie ubezpieczenia nie 

mniejszej niŜ 768.600,00 zł; 
- cesja wierzytelności z umowy o udzielenie wsparcia zawartej pomiędzy Emitentem 

a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości; 
- oświadczenie Emitent o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia  

29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) wraz  
z egzekucją wydania przedmiotów przewłaszczenia;  

� Emitent wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań kredytowych. 
 
4. Umowa Nr 8502007001000363/00 o kredyt złotowy na finansowanie inwestycji zawarta w dniu 

14 lutego 2007 r. z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział w Rybniku („Bank”) 
wraz ze zmianami. 

 
� kwota kredytu: 499.131,42 zł; 
� okres kredytowania: od dnia udostępnienia, tzn. 14 lutego 2007 r. do dnia 28 lutego 2011 r.; 
� przeznaczenie kredytu: przeznaczenie kredytu: refinansowanie zakupu frezarki uniwersalnej 

WMW FRITZ HECKERT, wytaczarki UNION typ BFT 125/5, tokarki HEIDENREICH & 
HARBECK, tokarki TOS typ SIU 50, wiertarki promieniowej INVEMA typ FR/1600; 

�  oprocentowanie kredytu: zmienne, stopa WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów 
międzybankowych i marŜy Banku w wysokości 1,0  punktu procentowego; 

� sposób spłaty kredytu: 47 rat w kwocie 10.400,00 zł płatne ostatniego dnia kaŜdego miesiąca oraz 
1 rata w kwocie 10.331,42 zł płatana w dniu 28 lutego 2011 r.; 

� zabezpieczenie kredytu: 
- sądowy zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej, tzn. frezarce uniwersalnej WMW FRITZ 

HECKERT oraz wytaczarce, tokarce i maszynie do obróbki metali z przelewem 
wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia; 

- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
� Emitent wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań kredytowych. 
 
5. Umowa o kredyt nieodnawialny inwestycyjny nr POZ/2350/2006/389 zawarta w dniu  

11 października 2006 r. z FORTIS Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) wraz ze 
zmianami. Treść umowy określona jest w „Regulaminie czynności kredytowych i 
zabezpieczających FORTIS Bank Polska S.A.” w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 39/2006 
Zarządu FORTIS Bank Polska S.A. z dnia 8 czerwca 2006 r. : 

 
� kwota kredytu: do maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł; 
� okres kredytowania: do dnia 8 lutego 2013 r.; 
� przeznaczenie kredytu: refinansowanie części poniesionych nakładów inwestycyjnych 

związanych z modernizacją nieruchomości połoŜonej w Pszczynie, przy ul. Górnośląskiej; 
� oprocentowanie kredytu: zmienne, stopa WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów powiększona 

o 1,05 pkt %; 
� termin wymagalności odsetek: piąty dzień kaŜdego miesiąca, ostatnia rata odsetkowa jest 

wymagalna w ostatnim dniu okresu kredytowania; 
� sposób spłaty kredytu: 75 równych rat spłacanego kredytu, płatne kaŜdego miesiąca w dniach 

wymagalności odsetek; 
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� zabezpieczenie kredytu: szczegółowo zostało określone w umowie o finansowanie z dnia  
21 grudnia 2000 r. wraz z późniejszymi zmianami; 
- ustanowienie hipoteki kaucyjnej na prawie uŜytkowania wieczystego gruntu połoŜonego  

w Pszczynie obejmującego działki nr 1703/7 oraz 1704/7 o łącznej powierzchni 3,2395 ha 
wraz z odrębną własnością budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności 
objętych księgą wieczystą KW nr 22605 w terminie 30 dni od uruchomienia kredytu. 
Hipoteka kaucyjna na prawie uŜytkowania wieczystego ww. gruntu wraz z odrębną 
własnością budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności objętych została 
ustanowiona celem zabezpieczenia spłaty wszystkich wierzytelności wynikających z weksla 
własnego in blanco, którą Bank moŜe wypełnić zgodnie z deklaracją wekslową z dnia 11 
października 2006 r. Natomiast aktem notarialnym z dnia 20 grudnia 2007 r. przed 
Notariuszem Aleksandrą Szafron – Sekta Kancelaria Notarialna w Pszczynie (Rep. A nr 
7726/2007) Emitent złoŜył oświadczenie o zmianie treści hipoteki kaucyjnej ustanowionej na 
rzecz FORTIS Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty 1.300.000,00 zł, na 
zabezpieczenie spłaty wszystkich wierzytelności wynikających z weksla własnego in blanco, 
na prawie uŜytkowania wieczystego ww. działek o numerze 1703/7 i 1704/7, na mocy 
którego podwyŜszona została hipoteka kaucyjna o kwotę 6.020.000,00 zł, tj. do kwoty 
7.320.000,00 zł. 

 
� Emitent wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań kredytowych. 
 
6. Umowa Nr 0162006001001760/00 o kredyt złotowy na finansowanie inwestycji zawarta w dniu  

5 października 2006 r. z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział w Rybniku 
(„Bank”)  wraz ze zmianami. 

 
� kwota kredytu: 400.000,00 zł; 
� okres kredytowania: od dnia udostępnienia, tzn. 5 października 2006 r. do dnia 30 września 2009 

r.; 
� przeznaczenie kredytu: refinansowanie zakupu wytaczarki UNION typ BFT 90/3 – 3 oraz na 

sfinansowanie zakupu centrum frezarskiego pionowego z przejezdnym stojakiem typ MC 550S – 
4000 i centrum poziomego typ BEA 01; 

�  oprocentowanie kredytu: zmienne, stopa WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów 
międzybankowych i marŜy Banku w wysokości 1,0 % punktu procentowego; 

� sposób spłaty kredytu: 34 raty w kwocie 11.400,00 zł płatne ostatniego dnia kaŜdego miesiąca 
oraz 1 rata w kwocie 12.400,00 zł płatana w dniu 30 września 2009 r.; 

� zabezpieczenie kredytu: 
- sądowy zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej, tzn. wytaczarce UNION typ BFT 90/3 – 3, 

centrum frezarskiego pionowego z przejezdnym stojakiem typ MC 550S – 4000 i centrum 
poziomego typ BEA 01rok produkcji 1986 wraz z przelewem wierzytelności z tytułu umowy 
ubezpieczenia. 

� Emitent wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań kredytowych. 
 
7. Umowa o kredyt nieodnawialny – inwestycyjny nr POZ/2350/2005/528 zawarta w dniu  

22 grudnia 2005 r. z FORTIS Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) wraz ze 
zmianami. Treść umowy określona jest w „Regulaminie czynności kredytowych i 
zabezpieczających FORTIS Bank Polska S.A.” w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 35 Zarządu 
FORTIS Bank Polska S.A. z dnia 19 maja 2004 r.: 

 
� kwota kredytu: 1.235.316,90 zł; 
� okres kredytowania: 40 miesięcy; 
� przeznaczenie kredytu: zakup zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, projekt realizowany 

będzie w ramach działania 2.3. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 
poprzez inwestycje” Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw”; 
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� oprocentowanie kredytu: zmienne, stopa WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów powiększona  
o 1,50 % punktu procentowego; 

� sposób spłaty kredytu: 34 równych rat spłacanego kredytu, płatne kaŜdego piątego dnia miesiąca; 
� zabezpieczenie kredytu: 

− przelew wierzytelności z tytułu dotacji, która zostanie przyznana przez PARP w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, działanie 
2.3 „Wzrost Konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez inwestycje; 

− przewłaszczenie zakupywanego z kredytu zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego; 
− cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. urządzenia – maszyny. 

� Emitent spłacił w całości kredyt wraz odsetkami. 
 
 
8. Umowa o kredyt nieodnawialny inwestycyjny nr WAR/2350/05/074/RB2 zawarta w dniu  

21 października 2005 r. z FORTIS Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) wraz ze 
zmianami. Treść umowy określona jest w „Regulaminie czynności kredytowych i 
zabezpieczających FORTIS Bank Polska S.A.” w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 35 Zarządu 
FORTIS Bank Polska S.A. z dnia 19 maja 2004 r. : 

 
� kwota kredytu: 981.750,00 zł; 
� okres kredytowania: do dnia 20 października 2008 r.; 
� przeznaczenie kredytu: zakup tokarki sterowanej numerycznie i wyposaŜenia; 
� oprocentowanie kredytu: zmienne, stopa WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów powiększona  

o 1,50 punktu procentowego; 
� sposób spłaty kredytu: 28 równych rat spłacanego kredytu, płatne kaŜdego piątego dnia miesiąca; 
� zabezpieczenie kredytu: 

- przewłaszczenie zakupionej z kredytu tokarki sterowanej numerycznie; 
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej tokarki sterowanej numerycznie; 
- cesja wierzytelności z umowy o udzielenie wsparcia zawartej pomiędzy Kredytobiorcą  

a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości; 
� Emitent wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań kredytowych. 

 
9. Umowa o kredyt nieodnawialny inwestycyjny nr POZ/2350/2005/299 zawarta w dniu 8 sierpnia 

2005 r. z FORTIS Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) wraz ze zmianami. Treść 
umowy określona jest w „Regulaminie czynności kredytowych i zabezpieczających FORTIS Bank 
Polska S.A.” w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 35 Zarządu FORTIS Bank Polska S.A. z dnia 19 
maja 2004 r.: 

 
� kwota kredytu: 5.700.000,00 zł; 
� zmiana nr 2 z 5 grudnia 2007 – kwota kredytu 4.034.831,56 zł 
� okres kredytowania: do dnia 8 lutego 2013 r.; 
� przeznaczenie kredytu: finansowanie zakupu nieruchomości połoŜonej w Pszczynie; 
� oprocentowanie kredytu: zmienne, stopa WIBOR 1M powiększony o 1,05 punktu procentowego; 
� sposób spłaty kredytu: 63 równych rat spłacanego kredytu, płatne kaŜdego miesiąca w dniu 

wymagalności odsetek; 
� zabezpieczenie kredytu: 

- hipoteka kaucyjna do kwoty 6.900.000,00 zł na zabezpieczenie spłaty naleŜności 
kapitałowych, odsetek i innych kosztów ustanowiona na prawie wieczystego uŜytkowania, 
przysługującym PATENTUS S.A., do nieruchomości połoŜonej w Pszczynie, działki nr 
1703/7 oraz 1704/7 o łącznym obszarze 3,2395 ha oraz związanej z tym prawem własności 
budynków stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy  
w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr KA1P/00022605/8; 

- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych ww. 
nieruchomości o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niŜ. 6.000.000,00 zł  
z zastrzeŜeniem, iŜ zabezpieczenie to jest zabezpieczeniem łącznym do kredytu udzielonego 
na mocy niniejszej Umowy oraz do kredytów udzielonych w wykonaniu Umowy o 
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finansowanie nr POZ/2350/2006/567 z dnia 21 grudnia 2000 r. wraz  
z późniejszymi zmianami;  

- oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego (Dz. U. z 
2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm,.); 

� Emitent wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań kredytowych. 
 

 
10. Umowa o kredyt odnawialny nr POZ/2350/2006/557 zawarta w dniu 21 grudnia 2000 r. z FORTIS 

Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) wraz ze zmianami. Kredyt został udzielony w 
związku z wykonaniem Umowy ramowej o udzielenie kredytu i gwarancji z dnia 21 września 
2000 r.: 

 
� kwota kredytu: 514.588,59 dem; 
� oprocentowanie kredytu: zmienne, stopa EURIBOR dla 3M  powiększonej o 2,0 punkty 

procentowe; 
 
W związku z wydłuŜeniem okresu kredytowania Strony zmieniły ww. umowę nadając jej jednolity 
tekst w dniu 30 września 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami:  
 
� kwota kredytu: 263.110,08 €; 
� bieŜący okres udostępnienia kredytu do dnia 23 listopada 2009 roku   
� oprocentowanie kredytu: zmienne, stopa EURIBOR dla 1M powiększony o 1,15 punktu 

procentowego.; 
� Emitent wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań kredytowych. 
 
11. Ramowa umowa o udzielenie kredytu i gwarancji zawarta w dniu 21 grudnia 2000 r. z FORTIS 

Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) wraz ze zmianami. Bank zobowiązał się 
udzielić Emitentowi kredytów i gwarancji na warunkach określonych w „Regulaminie czynności 
kredytowych i zabezpieczających FORTIS Banku Polska S.A.” oraz wynikających ze 
stosowanych przez Bank wzorów umów o udzielenie kredytu, umowy zlecenia udzielenia 
gwarancji oraz z niniejszej umowy do łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 2.000.000 lub 
stanowiących jej równowartość w walucie wymienialnej, związanych z finansowaniem jego 
działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności, której finansowania przez Bank zabrania 
jego statut.  

 
� okres obowiązywania umowy: nieokreślony.; 
� zabezpieczenie kredytów (gwarancji) udzielonych na podstawie niniejszej umowy: 

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta jako 
kredytobiorcę; 

- przelew kwoty na zabezpieczenie w wysokości nie mniejszej niŜ 2.000.000 zł; 
- poręczenie cywilne właścicieli depozytów wraz z małŜonkami do wysokości lokat złoŜonych 

przez poszczególne osoby z zaznaczeniem, iŜ rodzaj oraz wielkość innych zabezpieczeń 
strony ustalają w poszczególnych umowach o udzielenie kredytu (gwarancji). 

 
W dniu 5 grudnia 2007 r., w związku ze zmianą prawnych zabezpieczeń kredytu aneksem nr 10 
Strony zmieniły przedmiotową umowę wraz ze zmianami nr 1 – 8 oraz ostatnią zmianą nr 9 (nadano 
numer POZ/2350/2006/567) nadając jej tekst jednolity o treści określonej poniŜej oraz  
w „Regulaminie czynności kredytowych i zabezpieczających FORTIS Bank Polska S.A.: 
 
� kwota kredytu: 6.100.000,00 zł; 
� zabezpieczenie naleŜności: 

- weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta; 
- na zabezpieczenie wierzytelności wekslowych zostanie ustanowiona hipoteka kaucyjna do 

kwoty 7.320.000,00 zł na prawie wieczystego uŜytkowania przysługującym PATENTUS 
S.A., do nieruchomości gruntowej połoŜonej w Pszczynie, działki 1703/7 i 1704/7  
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o łącznym obszarze 3,2395 ha oraz związanej z tym prawem własności budynków 
stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział 
Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr KA1P/00022605/8; 

- przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych ww. 
nieruchomości o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niŜ 6.000.000,00 zł; 

- niepotwierdzony globalny przelew wierzytelności istniejących i przeszłych Emitenta  
z tytułu umów najmu oraz umów sprzedaŜy towarów i usług; 

- oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawa Bankowego (Dz. U. z 
2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). 

� Emitent wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań kredytowych. 
 
Na mocy ww. aneksu Emitent zobowiązał się do: 
 
� ustanowienia zabezpieczenia w postaci niepotwierdzonego globalnego przelewu wierzytelności 

istniejących i przeszłych Emitenta z tytułu umów najmu oraz umów sprzedaŜy towarów i usług w 
terminie do dnia 19 grudnia 2007 r.; 

� dostarczenia do Banku aktu notarialnego zawierającego wniosek o zmianę wpisu hipoteki 
kaucyjnej w terminie do dnia 4 stycznia 2008 r.; 

� przedstawienie w Banku zawiadomienia o podwyŜszeniu wpisu hipoteki kaucyjnej w terminie 30 
dni od daty złoŜenia wniosku w sądzie, jednak nie później niŜ do dnia 4 lutego 2008 r.; 

� dostarczenie do Banku odpisu KW nr KA1P/00022605/8 z prawomocnym wpisem hipoteki 
kaucyjnej na rzecz Banku jako jedynego wierzyciela hipotecznego, w terminie 30 dni do daty 
otrzymania zawiadomienia o wpisie, jednak nie później niŜ do dnia 5 marca 2008 r.  

 
W dniu 5 grudnia 2007 r. Emitent, jako cedent zawarł z FORTIS Bank Polska S.A. umowę cesji 
generalnej, na mocy której przeniósł na rzecz Banku swoje istniejące i przyszłe wierzytelności  
o zapłatę w stosunku do swoich dłuŜników z tytułu umów najmu oraz umów sprzedaŜy towarów lub 
usług zawartych w formie pisemnej lub w inny sposób. Emitent przeniósł na Bank wierzytelności 
wobec wszystkich swoich dłuŜników, które powstały od dnia podpisania umowy do dnia całkowitego 
zaspokojenia wierzytelności Banku wynikających z kredytu wraz z naleŜnymi odsetkami, prowizjami, 
opłatami i innymi kosztami Banku. Bank uprawniony jest do dokonywania dalszych cesji 
wierzytelności.  
 
12. Umowa linii gwarancyjnej nr POZ/2350/2003/464 (wcześniej nr GLI/2350/2006/464) zawarta  

dniu 15 października 2003 r. z FORTIS Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”)  wraz 
ze zmianami:  

 
� przedmiot umowy: udzielenie przez Bank gwarancji wadialnych na warunkach określonych  

w „Regulaminie czynności kredytowych i zabezpieczających FORTIS Bank Polska S.A.” oraz 
określonych w przedmiotowej umowie do łącznej kwoty nie przekraczającej 120.000,00 zł 
związanych z finansowaniem jego działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności, której 
finansowanie przez Bank zabrania jego statut; 

� limit gwarancji odnawialny, moŜliwość wielokrotnego wykorzystania przez cały okres trwania 
umowy; 

� limit kredytowy: 1.900.000,00 zł; 
� okres obowiązywania umowy: do dnia 24 grudnia 2008 roku; 
� zabezpieczenie gwarancji: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez 

Emitenta; 
�  okres waŜności gwarancji wadialnych i dobrego wykonania umowy nie moŜe być dłuŜszy niŜ 12 

miesięcy. 
� Emitent wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań kredytowych. 
 
W dniu 10 listopada 2008 r., w związku z obniŜeniem kwoty limitu kredytowego o 900.000,00 zł, 
udostępnieniem kredytu na kolejny okres bieŜący oraz zmianą warunków cenowych gwarancji, Strony 
zmieniły przedmiotową umowę wraz ze zmianami nr 1 – 11 oraz ostatnią zmianą nr 12 z dnia 11 
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marca 2008 r. w wykonaniu o finansowanie nr POZ/2350/2006/567 z dnia 21 grudnia 2000 r. ze 
zmianami nr 1-9 oraz ostatnią zmianą nr 10 z dnia 5 grudnia 2007 r. nadając jej tekst jednolity o treści 
określonej poniŜej oraz w „Regulaminie czynności kredytowych i zabezpieczających FORTIS Bank 
Polska S.A.: 
 
� limit kredytowy: do maksymalnej wysokości 1.300.000,00 zł; 
� limit kredytowy jest limitem odnawialnym; 
� okres kredytowania: do dnia 8 czerwca 2015 r.; 
� bieŜący okres udostępnienia kredytu: do dnia 22 grudnia 2009 r.; 
� w ramach ww. umowy mogą być udzielane następujące rodzaje gwarancji: 

- gwarancje wadialne z okresem waŜności do 9 miesięcy, 
- gwarancje dobrego wykonania umowy z okresem waŜności do 9 miesięcy, 
- gwarancje jakości z okresem waŜności do 24 miesięcy, 
- gwarancje płatności z okresem waŜności do 12 miesięcy, 

� prowizje z tytułu udzielonych gwarancji: 
- wadialnych – 4,00% w skali roku nie mniej jednak niŜ 100,00 zł, 
- dobrego wykonania umowy  - 2,20 % w skali roku nie mniej jednak niŜ 100,00 zł, 
- jakości – 3,60 % w skali roku nie mniej jednak niŜ 100,00 zł, 
- płatności - 2,20 % w skali roku nie mniej jednak niŜ 100,00 zł. 

 
W dniu 17 listopada 2008 r., w związku z podwyŜszeniem kwoty limitu kredytowego o 300.000,00 zł   
Strony zmieniły przedmiotową umowę wraz ze zmianami nr 1 – 12 oraz ostatnią zmianą nr 13 z dnia 
10 listopada 2008 r. w wykonaniu o finansowanie nr POZ/2350/2006/567 z dnia 21 grudnia 2000 r. ze 
zmianami nr 1-9 oraz ostatnią zmianą nr 10 z dnia 5 grudnia 2007 r. nadając jej tekst jednolity o treści 
określonej poniŜej oraz w „Regulaminie czynności kredytowych i zabezpieczających FORTIS Bank 
Polska S.A. określono limit kredytowy do maksymalnej wysokości 1.300.000,00 zł. W pozostałym 
zakresie umowa nie uległa zmianie. 
 
13. Umowa o kredyt w rachunku bankowym bieŜącym zawarta w dniu 26 października 1998 r.  

z FORTIS Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) (następca prawny Pierwszego 
Polsko – Amerykańskiego Banku S.A. z siedzibą w Krakowie) wraz ze zmianami:  

 
� przedmiot umowy: udzielenie przez Bank kredytu otwartego w jego rachunku bieŜącym 

prowadzonym w Banku w kwocie 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieŜących 
potrzeb Kredytobiorcy wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej; 

� zabezpieczenie kredytu:  
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Kredytobiorcę; 
- przelew kwoty na zabezpieczenie w łącznej wysokości nie niŜszej niŜ 2.000.000 zł; 
- poręczenie cywilne właścicieli depozytów wraz z małŜonkami do wysokości lokat złoŜonych 

przez poszczególne osoby. 
 

W dniu 10 listopada 2008 r., w związku z podwyŜszeniem kwoty kredytu o 500.000,00 zł, 
udostępnieniem kredytu na kolejny okres bieŜący okres oraz zmianą marŜy kredytu  Strony zmieniły 
przedmiotową umowę wraz ze zmianami nr 1 – 11 (nadano nr POZ/2350/2006/525) oraz ostatnią 
zmianą nr 12 nadając jej tekst jednolity o treści określonej poniŜej oraz w „Regulaminie czynności 
kredytowych i zabezpieczających FORTIS Bank Polska S.A.: 
� kwota kredytu do maksymalnej wysokości 2.500.000,00 zł; 
� bieŜący okres udostępnienia kredytu: do dnia 30 września 2014 r.; 
� oprocentowanie kredytu: zmienne, stanowi WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów 

powiększony o 1,70 punktu procentowego; 
� zabezpieczenie kredytu: zostało ustanowione w ramach Umowy o finansowanie z dnia 21 grudnia 

2000,r., o której mowa w punkcie 11; 
� Emitent wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań kredytowych. 
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W dniu 4 listopada 2008 r. FORTIS Bank Polska S.A. z siedziba w Warszawie (dalej: „Bank”) udzielił 
Emitentowi jako „Wnioskodawcy” promes kredytowych: 

 
� na udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 875.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów realizacji projektu zatytułowanego „Wzrost konkurencyjności PATENTUS S.A. 
poprzez usprawnianie procesu malowania produkowanych elementów – zakup komór 
lakierniczych”, który został opisany w przedłoŜonym do Banku wniosku o udzielenie kredytu nr 
BBA1/195/08 z dnia 17 października 2008 r. o w skierowanym do Śląskiego Centrum 
Przedsiębiorczości wniosku o dofinansowanie. Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu 
1: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działania 12.: 
Mikroprzedsiębiorstwa i MSP. Poddziałania 1.2.1: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2007 – 2013 („RPO 
WSL”), który będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;  
- całkowity koszt realizacji projektu: 1.256.600,00 zł, w tym w wartość wydatków 

kwalifikowanych projektu wynosi 1.030.000,00 zł ; 
- wartość wsparcia RPO WSL, o które aplikuje Emitent wynosi 515.000,00 zł, a wartość 

kredytu inwestycyjnego stanowi 170 % wartości wnioskowanego wsparcia; 
- warunki zawarcia umowy kredytowej i uruchomienia środków z kredytu: (1) przedłoŜenie 

umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Emitentem a Śląskim Centrum 
Przedsiębiorczości, (2) ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu w formie cesji 
wierzytelności z umowy o udzieleniu wsparcia, (3) zapłata prowizji z tytułu wydania 
promesy w wysokości 1.500,00 zł oraz tytułu udzielenia kredytu, (4) udokumentowanie 
zapłaty wymagalnego, w chwili uruchomienia kredytu, wkładu własnego wraz podatkiem 
VAT; 

   
� na udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.275.000,00 zł z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów realizacji projektu zatytułowanego „Rozwój przedsiębiorstwa PATENTUS 
S.A. poprzez wdroŜenie kompleksowych usług metrologicznych”, który został opisany  
w przedłoŜonym do Banku wniosku o udzielenie kredytu nr BBA1/1965/08 z dnia 17 
października 2008 r. o w skierowanym do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wniosku o 
dofinansowanie. Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu 1: Badania i rozwój 
technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działania 12.: Mikroprzedsiębiorstwa i MSP. 
Poddziałania 1.2.1: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa  Śląskiego na lata 2007 – 2013 („RPO WSL”), który będzie finansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;  
- całkowity koszt realizacji projektu: 1.830.600,00 zł, w tym w wartość wydatków 

kwalifikowanych projektu wynosi 1.500.000,00 zł ; 
- wartość wsparcia RPO WSL, o które aplikuje Emitent wynosi 750.000,00 zł, a wartość 

kredytu inwestycyjnego stanowi 170 % wartości wnioskowanego wsparcia; 
- warunki zawarcia umowy kredytowej i uruchomienia środków z kredytu: (1) przedłoŜenie 

umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Emitentem a Śląskim Centrum 
Przedsiębiorczości, (2) ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu w formie cesji 
wierzytelności z umowy o udzieleniu wsparcia, (3) zapłata prowizji z tytułu wydania 
promesy w wysokości 1.500,00 zł oraz tytułu udzielenia kredytu, (4) udokumentowanie 
zapłaty wymagalnego, w chwili uruchomienia kredytu, wkładu własnego wraz podatkiem 
VAT. 

 
� na udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 462.655,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów realizacji projektu zatytułowanego „Usprawnienie procesu zarządzania 
przedsiębiorstwem poprzez wykorzystanie systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa –
ERP”, który został opisany w przedłoŜonym do Banku wniosku o udzielenie kredytu nr 
BBA1/197/08 z dnia 17 października 2008 r. o w skierowanym do Śląskiego Centrum 
Przedsiębiorczości wniosku o dofinansowanie. Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu 
1: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działania 12.: 
Mikroprzedsiębiorstwa i MSP. Poddziałania 1.2.1: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2007 – 2013 („RPO 
WSL”), który będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;  
- całkowity koszt realizacji projektu: 906.826,00 zł, w tym w wartość wydatków 

kwalifikowanych projektu wynosi 544.300,00 zł ; 
- wartość wsparcia RPO WSL, o które aplikuje Emitent wynosi 272.150,00 zł, a wartość 

kredytu inwestycyjnego stanowi 170 % wartości wnioskowanego wsparcia; 
- warunki zawarcia umowy kredytowej i uruchomienia środków z kredytu: (1) przedłoŜenie 

umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Emitentem a Śląskim Centrum 
Przedsiębiorczości, (2) ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu w formie cesji 
wierzytelności z umowy o udzieleniu wsparcia, (3) zapłata prowizji z tytułu wydania 
promesy w wysokości 1.500,00 zł oraz tytułu udzielenia kredytu, (4) udokumentowanie 
zapłaty wymagalnego, w chwili uruchomienia kredytu, wkładu własnego wraz podatkiem 
VAT. 

 
W dniu 8 czerwca 2009 r. Emitent zawarł z FORTIS Bank Polska S.A. z siedziba w Warszawie (dalej: 
„Bank”) aneksy nr 1 do wyŜej wskazanych promes kredytowych, na mocy których został przedłuŜony 
termin waŜności promesy kredytowej do dnia 4 listopada 2009 r. 
 
Umowy ustanowienia zastawu rejestrowego 
 
1. Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do toŜsamości zawarta w 

dniu 13 listopada 2008 r. z Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). Umowa 
została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Emitenta jako zastawcy 
wynikającej z umowy o kredyt nieodnawialny nr POZ/2350/2008/469/RB w wysokości 
304.220,89 euro zawartej w dniu 13 listopada 2008 r.; 

 
� przedmiot zastawu: frezarka stołowa Nicolas Correa model Diana 20 o wartości w dniu zawarcia 

umowy zastawu 731.922,50 zł ; 
� zabezpieczona kwota wierzytelności: 304.220,89 euro; 
� zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – 

Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów postanowieniem z dnia  
20 listopada 2008 r., sygn. akt KA.IX.NsRejZa.13580/08/317; 

 
2. Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do toŜsamości zawarta w 

dniu 13 listopada 2008 r. z Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”). Umowa 
została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Emitenta jako zastawcy 
wynikającej z umowy o kredyt nieodnawialny nr POZ/2350/2008/469/RB w wysokości 
304.220,89 euro zawartej w dniu 13 listopada 2008 r.; 

 
� przedmiot zastawu: tokarka cięŜka CNC Microut Typ TC55120 nr 80551/A-TC o wartości w dniu 

zawarcia umowy zastawu 660.000,00 zł ; 
� zabezpieczona kwota wierzytelności: 304.220,89 euro; 
� zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – 

Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy Rejestru Zastawów postanowieniem z dnia  
z dnia 21 listopada 2008 r., sygn. akt KA.IX.NsRejZa.13579/08/605; 

 
 
3. Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do toŜsamości  

nr 0162007001001505/02 zawarta w dniu 2 lipca 2007 r. z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą  
w Katowicach Oddział w Rybniku („Bank”). Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia 
wierzytelności Banku wobec Emitenta jako zastawcy wynikającej z umowy nr 
8502007001000363/00 kredytu złotowego na finansowanie inwestycji w wysokości 499.131,42 zł 
zawartej w dniu 14 lutego 2007 r.; 
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� przedmiot zastawu: wiertarka promieniowa FR 65/1600 o wartości w dniu zawarcia umowy 
zastawu 60.515,40 zł; 

� zabezpieczona kwota wierzytelności: 499.131,42 zł; 
� Emitent złoŜył oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania przedmiotu zastawu, prowadzonej 

na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego; 
� zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Sąd 

Gospodarczy Wydział XII Gospodarczy Rejestru Zastawów w Katowicach; 
 

4. Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do toŜsamości  
nr 0162007001001505/01 zawarta w dniu 2 lipca 2007 r. z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą  
w Katowicach Oddział w Rybniku(„Bank”). Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia 
wierzytelności Banku wobec Emitenta jako zastawcy wynikającej z umowy nr 
8502007001000363/00 kredytu złotowego na finansowanie inwestycji w wysokości 499.131,42 zł 
zawartej w dniu 14 lutego 2007 r.; 

 
� przedmiot zastawu: tokarka SUI 50 o wartości w dniu zawarcia umowy zastawu 44.910,80 zł; 
� zabezpieczona kwota wierzytelności: 499.131,42 zł; 
� Emitent złoŜył oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania przedmiotu zastawu, prowadzonej 

na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego; 
� zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Sąd 

Gospodarczy Wydział XII Gospodarczy Rejestru Zastawów w Katowicach postanowieniem  
z dnia 16 lipca 2007 r., sygn. akt KA.IX.NsRejZa.10651/07/640. 
 

5. Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do toŜsamości  
nr 0162007001000571/01 zawarta w dniu 12 marca 2007 r. z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą  
w Katowicach Oddział w Rybniku („Bank”). Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia 
wierzytelności Banku wobec Emitenta jako zastawcy wynikającej z umowy nr 
0162007001000571/01 kredytu złotowego na finansowanie inwestycji w wysokości 499.131,42 zł 
zawartej w dniu 14 lutego 2007 r.; 

 
� przedmiot zastawu: tokarka wysokoprecyzyjna o wartości w dniu zawarcia umowy zastawu 

53.460,00 zł; 
� zabezpieczona kwota wierzytelności: 499.131,42 zł; 
� zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Sąd 

Gospodarczy Wydział XII Gospodarczy Rejestru Zastawów w Katowicach postanowieniem  
z dnia 21 marca 2007 r., sygn. akt KA.XII.NsRejZa.4501/07/211. 
 

6. Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do toŜsamości  
nr 0162007001000571/02 zawarta w dniu 12 marca 2007 r. z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą  
w Katowicach Oddział w Rybniku („Bank”). Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia 
wierzytelności Banku wobec Emitenta jako zastawcy wynikającej z umowy nr 
8502007001000363/00 kredytu złotowego na finansowanie inwestycji w wysokości 499.131,42 zł 
zawartej w dniu 14 lutego 2007 r.; 

 
� przedmiot zastawu: wytaczarka BFT 125/5 o wartości w dniu zawarcia umowy zastawu 

373.248,00 zł; 
� zabezpieczona kwota wierzytelności: 499.131,42 zł; 
� zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Sąd 

Gospodarczy Wydział XII Gospodarczy Rejestru Zastawów w Katowicach postanowieniem  
z dnia 21 marca 2007 r., sygn. akt KA.XII.NsRejZa.4502/07/612. 

 
7. Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do toŜsamości  

nr 8502007001000363/01 zawarta w dniu 14 lutego 2007 r. z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą  
w Katowicach Oddział w Rybniku („Bank”). Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia 
wierzytelności Banku wobec Emitenta jako zastawcy wynikającej z umowy nr 
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8502007001000363/00 kredytu złotowego na finansowanie inwestycji w wysokości 499.131,42 zł 
zawartej w dniu 14 lutego 2007 r.; 

 
� przedmiot zastawu: frezarka uniwersalna FU 400/V - 2 o wartości w dniu zawarcia umowy 

zastawu 11.200,00 euro (wycena w złotych: 43.565,76); 
� zabezpieczona kwota wierzytelności: 499.134,42 zł; 
� zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Sąd 

Gospodarczy Wydział XII Gospodarczy Rejestru Zastawów w Katowicach postanowieniem  
z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. akt KA.XII.NsRejZa.3060/07/160.  
 

8. Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do toŜsamości  
nr 0162006001002003/01 zawarta w dniu 9 listopada 2006 r. z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą  
w Katowicach Oddział w Rybniku („Bank”). Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia 
wierzytelności Banku wobec Emitenta jako zastawcy wynikającej z umowy nr 
0162006001001760/00 kredytu złotowego na finansowanie inwestycji w wysokości 400.000,00 zł 
zawartej w dniu 5 października 2006 r.; 

 
� przedmiot zastawu: centrum frezarskie poziome BEA 01 o wartości w dniu zawarcia umowy 

zastawu 13.500,00 euro (wycena w złotych: 51.696,90); 
� zabezpieczona kwota wierzytelności: 400.000,00 zł; 
� Emitent złoŜył oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania przedmiotu zastawu, prowadzonej 

na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego; 
� zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Sąd 

Gospodarczy Wydział XII Gospodarczy Rejestru Zastawów w Katowicach postanowieniem  
z dnia 20 listopada 2006 r., sygn. akt KA.XII.NsRejZa.17840/06/614. 
 

9. Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do toŜsamości  
nr 0162006001001969/01 zawarta w dniu 6 listopada 2006 r. z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą  
w Katowicach Oddział w Rybniku („Bank”). Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia 
wierzytelności Banku wobec Emitenta jako zastawcy wynikającej z umowy nr 
0162006001001760/00 kredytu złotowego na finansowanie inwestycji w wysokości 400.000,00 zł 
zawartej w dniu 14 lutego 2007 r.; 

 
� przedmiot zastawu: centrum frezarskie pionowe mc 550s - 4000 o wartości w dniu zawarcia 

umowy zastawu 64.000,00 euro ((wycena w złotych: 245.081,60); 
� zabezpieczona kwota wierzytelności: 400.000,00 zł; 
� Emitent złoŜył oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania przedmiotu zastawu, prowadzonej 

na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego; 
� zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Sąd 

Gospodarczy Wydział XII Gospodarczy Rejestru Zastawów w Katowicach postanowieniem  
z dnia 14 listopada 2006 r., sygn. akt KA.XII.NsRejZa.17475/06/178. 
 

10. Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do toŜsamości  
nr 0162006001001760/01 zawarta w dniu 5 października 2006 r. z ING Bank Śląski S.A.  
z siedzibą w Katowicach Oddział w Rybniku („Bank”). Umowa została zawarta w celu 
zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Emitenta jako zastawcy wynikające z umowy nr 
0162006001001760/00 kredytu złotowego na finansowanie inwestycji w wysokości 400.000,00 zł 
zawartej w dniu 14 lutego 2007 r.; 

 
� przedmiot zastawu: wytaczarka BFT 90/3 - 3o wartości w dniu zawarcia umowy zastawu 

45.000,00 euro (wycena w złotych: 178.371,00); 
� zabezpieczona kwota wierzytelności: 400.000,00 zł; 
� Emitent złoŜył oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania przedmiotu zastawu, prowadzonej 

na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego; 
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� zastaw został wpisany do Rejestru Zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Sąd 
Gospodarczy Wydział XII Gospodarczy Rejestru Zastawów w Katowicach postanowieniem  
z dnia 23 października 2006 r., sygn. akt KA.XII.NsRejZa.15985/06/862. 

 
Umowy leasingu 
 
1. Umowa leasingu operacyjnego na przedmioty gotowe Nr WO4/00001/2007 zawarta w dniu  

20 marca 2007 r. z BZ WBK Finanse & Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu jako Finansującym. 
Na podstawie niniejszej umowy Finansujący zobowiązał się oddać Emitentowi do uŜywania 
półautomatyczna dwukolumnowa przecinarka taśmowa FMB OLIMPUS – 3 + VHZ / 
półautomatyczna dwukolumnowa przecinarka taśmowa (maszyny, urządzenia i aparaty 
poligraficzne) o wartości ofertowej 102.394,49 zł. Umowa została zawarta na okres 37 miesięcy 
liczony od dnia zawarcia Umowy. Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco wraz  
z deklaracją wekslową.  

 
2. Umowa leasingu Nr 10501/01/2007/O zawarta w dniu 8 stycznia 2007 r. z Fortis Lease Polska 

Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Finansującym wraz z aneksem. 
 
� przedmiot umowy: nabycie od dostawcy (P.W. ROTEKS z siedzibą w Oświęcimiu) na mocy 

umowy dostawy i przekazanie Emitentowi kompresora śrubowego AIRBLOK 50  
z osuszaczem powietrza TDRY; 

� przedmiot leasingu: kompresor śrubowy AIBLOK 50 z osuszaczem powietrza TDRY; 
� wartość początkowa przedmiotu leasingu: 85.327,96; 
� wartość końcowa przedmiotu leasingu: 17.065,59 zł brutto; 
� raty leasingowe: 36 rat;  
� zabezpieczenie:  weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową. 

 
3. Umowa leasingu Nr 09074/10/2006/O zawarta w dniu 2 października 2006 r. z Fortis Lease 

Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Finansującym wraz z aneksem. 
 
� przedmiot umowy: nabycie od dostawcy (PATENTUS M. DUDA i SPÓŁKA Spółka jawna  

z siedzibą w Pszczynie) na mocy umowy dostawy i przekazanie Emitentowi wózka widłowego 
MITSUBISHI FD35AT DUPLEX do uŜywania na czas oznaczony; 

� przedmiot leasingu: wózek widłowy MITSUBISHI FD35AT DUPLEX; 
� wartość początkowa przedmiotu leasingu: 115.900,00 zł brutto; 
� wartość końcowa przedmiotu leasingu: 23.180,00 zł brutto; 
� raty leasingowe: 36 rat;  
� zabezpieczenie: dwa weksle własne in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową. 
 
Inne umowy 
 
1.  Umowa factoringu – finansowanie dostaw nr 458/607/2007 zawarta 31 października 2007 r.  
 z BZ WBK Faktor Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie („Faktor”) wraz ze zmianami: 
 
� przedmiot umowy: Faktor obowiązany jest w sposób stały do świadczenia na rzecz Emitenta  

usług faktoringu – finansowanie dostaw; 
� okres obowiązywania umowy – umowa zawarta na czas nieokreślony; 
� limit kredytowy – 3.000.000,00 zł; 
� okres obowiązywania limitu kredytowego – bezterminowo; 
� termin spłaty – 90 dni; 
� odsetki od wykorzystanych środków – obliczone wg stawki WIBOR 1M powiększonej  

o marŜę w wys. 1,20 punktów procentowych; 
� zabezpieczenia: 

- weksel In blanco wraz z deklaracja wekslową, 
- nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego Emitenta. 
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2. Umowa o otwieranie i prowadzenie rachunków negocjowanych lokat terminowych zawarta  

w dniu 30 września 2008 r.  z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”):  

� przedmiot umowy - Bank zobowiązał się do otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków 
negocjonowanych lokat terminowych w walucie polskiej lub w walutach wymienialnych,  
a Emitent zobowiązał się do korzystania z tych usług na warunkach określonych w umowie; 

� minimalna kwota lokaty nie moŜe być mniejsza niŜ kwota 100.000,00 zł lub odpowiednio 25.000 
$, 25.000 €, 25.000 CHF, 25.000 GBP; 

� stopa procentowa określona w stosunku rocznym, ustalana dla kaŜdej lokaty indywidualnie  
w drodze negocjacji, jest stopą stałą bez względu na okres utrzymania lokaty. 

 
3. Umowa o otwieranie i prowadzenie rachunków lokat terminowych dla przedsiębiorców nie 

posiadających rachunków rozliczeniowych w Banku Millennium S.A. zawarta w dniu 10 marca 
2009 r. z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”):  

� przedmiot umowy - Bank zobowiązał się do otwierania, prowadzenia rachunków lokat 
terminowych, na których mają być deponowane środki pienięŜne przelewane z rachunku 
Emitenta prowadzonego w Banku za pośrednictwem rachunku do rozliczeń lokat prowadzonych 
w Banku na zasadach określonych w umowie. 

� środki pienięŜne na rachunku nie są oprocentowane a rozliczenia są dokonywane w formie 
bezgotówkowej. 
 

4. Umowy o dofinansowanie projektów z Polska Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w 
Warszawie. Umowy zostały zawarte na okres 5 lat. Tytułem zabezpieczenia zostały wystawione 
przez Emitenta weksle in blanco na kwotę stanowiącą równowartość przyznanych dotacji: 
 

� Umowa o dofinansowanie projektu nr SPOWKP/2.3/1/24/513 zawarta w dniu 18 maja 2005 r., 
tytuł projektu: zakup plazmowej wypalarki do blach oraz podnośnika widłowego, kwota 
przyznanego dofinansowania: 224.169,37 złotych wpłynęła na rachunek bankowy w dniu  
15 grudnia 2006 r.; 

� Umowa o dofinansowanie projektu nr SPOWKP/2.3/2/24/1061 zawarta w dniu  
21 października 2005 r., tytuł projektu: zakup tokarki sterowanej numerycznie, kwota 
przyznanego dofinansowania 577.315,85 złotych wpłynęła na rachunek bankowy w dniu  
6 grudnia 2006 r.; 

� Umowa o dofinansowanie projektu nr SPOWKP/2.3/3/24/01499 zawarta w dniu 19 grudnia 2005 
r., tytuł projektu: zakup zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, kwota przyznanego 
dofinansowania 738.657,00 złotych wpłynęła na rachunek bankowy w dniu  
22 grudnia 2006 r.; 

� Umowa o dofinansowanie projektu Ne SPOWKP/2.3/4/24/3077 zawarta w dniu 22 stycznia 2007 
r., tytuł projektu: zakup oczyszczarki przelotowej, kwota przyznanego dofinansowania 
393.300,00 złotych wpłynęła na rachunek bankowy w dniu 31 marca 2008 r. 

 

6. 4.2 UzaleŜnienie od patentów, licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od 
nowych procesów produkcyjnych 

 
W ocenie Emitenta w jego działalności nie występuje uzaleŜnienie od Ŝadnego patentu lub licencji. 
Emitent nie korzysta, w zakresie swojej działalności, z umów licencyjnych, które naleŜałoby uznać za 
powodujące lub mogące powodować uzaleŜnienie. 
 
Emitent nie jest uzaleŜniony od nowych procesów produkcyjnych. 
 
W ocenie Emitenta poza PPHU MIRPOL Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie nie występuje 
uzaleŜnienie od dostawców, albowiem zdecydowaną większość materiałów i surowców 
wykorzystywanych do produkcji Emitent moŜe zakupić u innych podmiotów. 
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Z uwagi na fakt, iŜ głównymi odbiorcami Emitenta są kopalnie naleŜące do największych polskich 
spółek węglowych, a zakupy produktów, towarów i usług zrealizowane w 2008 roku przekroczyły 
kwotę 10% wartości sprzedaŜy zrealizowanej przez Emitenta w tym roku, to ewentualne zakończenie 
współpracy z ww. odbiorcami, mogłoby w negatywnych sposób wpłynąć na poziom przychodów 
uzyskiwanych przez Emitenta w przyszłości. Obecnie Emitent rozwija współpracę z innymi 
odbiorcami, co niewątpliwie moŜe przyczynić się do zniwelowanie negatywnych skutków 
ewentualnego zakończenia współpracy z ww. odbiorcami. 
 
Poza uzaleŜnieniem od PPHU MIRPOL Mirosław Kobiór z siedzibą w Pszczynie jako dostawcą,  
w ocenie Emitenta w jego działalności nie występuje uzaleŜnienie od konkretnych umów 
przemysłowych, handlowych lub finansowych, co nie oznacza, Ŝe nie istnieją umowy, które Emitent 
uznaje za "istotne" z punktu widzenia jego działalności i rentowności. Umowy te zostały opisane  
punkcie 6.4.1 oraz w punkcie 22 Części III „Część Rejestracyjna” Prospektu.  

6.5. Oświadczenia Emitenta dotyczące jego pozycji konkurencyjnej. 
 
Emitent dokonując oceny rynku oraz swojej pozycji konkurencyjnej opiera się przede wszystkim na 
własnej wiedzy oraz opracowaniach zewnętrznych dokonujących badania sektorów, w których Spółka 
prowadzi działalność, w tym przede wszystkim na: 
 
1) dokumencie „Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 – 2015” 

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r. 
2) dokumencie „Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w grudniu oraz w 

2007r. (przed badaniem biegłych rewidentów)” – Dokument opublikowany przez Ministerstwo 
Gospodarki w lutym 2008 roku 

3) dokumencie „Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w okresie styczeń - maj 
2009r.” – Dokument opublikowany przez Ministerstwo Gospodarki w lipcu 2009 roku 

4) dokumencie „Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w okresie styczeń - 
listopad 2008r.” – Dokument opublikowany przez Ministerstwo Gospodarki w styczniu 2009 roku 

5) dokumencie „Informacja o  realizacji w 2007r. zadań określonych w Strategia działalności 
górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 – 2015” – Dokument opublikowany przez 
Ministerstwo Gospodarki w grudniu 2008 roku. 

 
W tych miejscach w Prospekcie, w których Emitent nie powołuje się na którekolwiek z wymienionych 
powyŜej źródeł wszystkie stwierdzenia dotyczące pozycji konkurencyjnej opierają się na wiedzy 
własnej Zarządu Emitenta o działalności Spółki i jej otoczeniu. 

7. Struktura organizacyjna 

7.1. Krótki opis grupy, do której naleŜy Emitent, oraz miejsca Emitenta w tej grupie  
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu, Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej. 

7.2. Wykaz istotnych podmiotów zaleŜnych Emitenta  
 
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Emitenta, Emitent nie posiada podmiotów zaleŜnych. 
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8. Środki trwałe 

8.1. Informacje dotyczące juŜ istniejących lub planowanych znaczących rzeczowych aktywów 
trwałych, w tym dzierŜawionych nieruchomości oraz jakichkolwiek obciąŜeń ustanowionych na tych 
aktywach 
 
Emitent jest właścicielem następujących nieruchomości gruntowych: 
 
1) nieruchomości połoŜonej w Jankowicach, przy ul. Złote Łany, o łącznej powierzchni 1.4580 ha, 

składającej się z działki nr 2857/128 oraz działki nr 2858/128, objętej księgą wieczystą KW nr 
KA1P/00039796/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział V Ksiąg Wieczystych. 
Na wyŜej wskazaną nieruchomość składają się grunty orne. Nieruchomość została nabyta na 
podstawie Warunkowej umowy sprzedaŜy zawartej w dniu 8 kwietnia 2004 r. od PATENTUS M. 
Duda i Spółka Spółka jawna z siedzibą w Pszczynie (Akt Notarialna Rep. A 2631/2004 przed 
Notariuszem Mirelą Radwan, Kancelaria Notarialna z siedzibą w Pszczynie). Własność 
nieruchomości została przeniesiona na mocy Umowy przeniesienia własności nieruchomości 
zawartej w dniu 24 maja 2004 r. pomiędzy Emitentem a PATENTUS M. Duda i Spółka Spółka 
jawna (Akt Notarialny Rep. A 4092/2004, przed Notariuszem Mirelą Radwan, Kancelaria 
Notarialna z siedzibą w Pszczynie). W księdze wieczystej KW nr KA1P/00039796/5 w dziale III 
wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – bezpłatna słuŜebność drogi biegnąca pasem gruntu o 
szerokości 4 metrów, wzdłuŜ południowej granicy działki nr 2793/128, 2795/128 (KW 36305), a 
następnie w linii prostej jako przedłuŜenie tejŜe drogi po działce nr 1229/128 (KW 39796). Ww. 
słuŜebność została ustanowiona na podstawie § 6 Umowy sprzedaŜy zawartej w dniu 26 marca 
2001 r. SłuŜebność ustanowiono na rzecz kaŜdoczesnego właściciela działki nr 1997/128. Na 
mocy umowy ustanowienia słuŜebności przesyłu zawartej w dniu 23 kwietnia 2009 r. Emitent, 
realizując postanowienia ugody nr 2613/128 z dnia 17 listopada 2008 r., ustanowił na działce nr 
2857/128 nieograniczoną w czasie słuŜebność przesyłu polegającą na: prawie do wybudowania 
przewodów i urządzeń słuŜących przesyłaniu energii elektrycznej, której po wybudowaniu będą 
wchodzić w skład przedsiębiorstwa Vatenfall Distribution Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w 
Gliwicach to jest 96 metrów linii napowietrznej SN, 1 metra linii kablowej, 1 słupa oraz prawie 
dostępu w przyszłości do tych urządzeń w celu usuwania energii, przeglądu, kontroli, konserwacji, 
remontów, modernizacji i wymiany na rzecz Vatenfall Distribution Poland Spółki Akcyjnej (Akt 
Notarialny Rep. A Nr 4935/2009 przed Notariuszem Mirelą Radwan, Kancelaria Notarialna z 
siedzibą w Pszczynie). 

 
Nieruchomości ww. są wykorzystywane do prowadzenia przez Emitenta działalności 
gospodarczej. 

 
2) nieruchomości połoŜonej w Jankowicach, przy ul. Złote Łany, o łącznej powierzchni 0,6964 ha, 

składającej się z działki nr 2518/128 oraz działki nr 2793/128, objętej księgą wieczystą KW nr 
KA1P/00044542/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział V Ksiąg Wieczystych. 
Na wyŜej wskazaną nieruchomość składają się grunty orne. Emitent nabył ww. nieruchomość na 
podstawie Umowy sprzedaŜy zawartej w dniu 1 kwietnia 2004 r. z PATENTUS M. Duda i Spółka 
Spółka jawna z siedzibą w Pszczynie (Akt Notarialna Rep. A 2358/2004 przed Notariuszem 
Mirelą Radwan, Kancelaria Notarialna z siedzibą w Pszczynie). W księdze wieczystej KW nr 
KA1P/00044542/8 w dziale III wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – bezpłatna słuŜebność 
drogi biegnąca pasem gruntu o szerokości 4 metrów, wzdłuŜ południowej granicy działki nr 
2793/128, 2795/128 (KW 36305), a następnie w linii prostej jako przedłuŜenie tejŜe drogi po 
działce nr 1229/128 (KW 39796). SłuŜebność ustanowiono na rzecz kaŜdoczesnego właściciela 
działki nr 1997/128. Częścią składową ww. działek są budynki o łącznej powierzchni 2.459,84 
m2: 

 
� budynek administracyjny dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, o powierzchni uŜytkowej 

234,30 m2 i kubaturze 930,60 m3, 
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� hala produkcyjna z suwnicą – budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony o 
powierzchni zabudowy 1.988,30 m2 i kubaturze 3.164 m3 , 

� hala produkcyjno – warsztatowa – budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony o 
powierzchni uŜytkowej 188,60 m2 i kubaturze 230,40, 

� budynek gospodarczy – kotłownia o powierzchni uŜytkowej 15,64 m2, 
� pomieszczenie na węgiel o powierzchni uŜytkowej 18,00 m2, 
� stróŜówka o powierzchni uŜytkowej 15,00 m2. 

 
Na mocy umowy ustanowienia słuŜebności przesyłu zawartej w dniu 23 kwietnia 2009 r. Emitent, 
realizując postanowienia ugody nr 2518/128, 2793/128 z dnia 17 listopada 2008 r., ustanowił na 
działce nr 2613/128 nieograniczoną w czasie słuŜebność przesyłu polegającą na: prawie do 
wybudowania przewodów i urządzeń słuŜących przesyłaniu energii elektrycznej, której po 
wybudowaniu będą wchodzić w skład przedsiębiorstwa Vatenfall Distribution Poland Spółki 
Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach to jest 96 metrów linii napowietrznej SN, 1 metra linii kablowej, 
1 słupa oraz prawie dostępu w przyszłości do tych urządzeń w celu usuwania energii, przeglądu, 
kontroli, konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany na rzecz Vatenfall Distribution Poland 
Spółki Akcyjnej (Akt Notarialny Rep. A Nr 4935/2009 przed Notariuszem Mirelą Radwan, 
Kancelaria Notarialna z siedzibą w Pszczynie). 
 
Nieruchomości ww. są wykorzystywane do prowadzenia przez Emitenta działalności 
gospodarczej. 

 
3) nieruchomości połoŜonej w Jankowicach, przy ul. Złote Łany, o łącznej powierzchni 0.3192 ha, 

składającej się z działki nr 2705/128 oraz działki nr 2707/128, objętej księgą wieczystą KW nr 
KA1P/00040317/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział V Ksiąg Wieczystych. 
Na wyŜej wskazaną nieruchomość składają się grunty rolne, uŜytki rolne. Częścią składową 
działki o nr 2705/128 jest hala produkcyjna – pieczarkarnia o powierzchni uŜytkowej 695,40 m2 i 
kubaturze 2.208,40 m3. Częścią składową działki nr 2707/128 jest wiata stalowa 
dwukondygnacyjna o powierzchni uŜytkowej 330 m2 i kubaturze 990 m3. Emitent nabył 
nieruchomość na podstawie Umowy sprzedaŜy zawartej w dniu 1 kwietnia 2004 r. z PATENTUS 
M. Duda i Spółka Spółka jawna z siedzibą w Pszczynie (Akt Notarialna Rep. A 2358/2004 przed 
Notariuszem Mirelą Radwan, Kancelaria Notarialna z siedzibą w Pszczynie). 

 
Nieruchomości ww. są wykorzystywane do prowadzenia przez Emitenta działalności 
gospodarczej. 

 
4) nieruchomości połoŜonej w Jankowicach, przy ul. Złote Łany, o łącznej powierzchni 0.3660 ha, 

składającej się z działki nr 2613/128 oraz działki nr 2614/128, objętej księgą wieczystą KW nr 
KA1P/00037544/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział V Ksiąg Wieczystych. 
Na wyŜej wskazaną nieruchomość składają się grunty rolne. Emitent nabył nieruchomość na mocy 
Umowy sprzedaŜy zawartej w dniu 7 stycznia 2003 r. ze Stanisławem Polak, Stanisławem Dudą, 
Józefem Dudą i Henrykiem Gotz (Akt Notarialny Rep. A Nr 184/2003 przed Notariuszem 
Beniaminem Skabą, Kancelaria Notarialna z siedzibą w Tychach). Na mocy umowy ustanowienia 
słuŜebności przesyłu zawartej w dniu 23 kwietnia 2009 r. Emitent, realizując postanowienia ugody 
nr 2613/128 z dnia 17 listopada 2008 r., ustanowił na działce nr 2613/128 nieograniczoną w czasie 
słuŜebność przesyłu polegającą na: prawie do wybudowania przewodów i urządzeń słuŜących 
przesyłaniu energii elektrycznej, której po wybudowaniu będą wchodzić w skład przedsiębiorstwa 
Vatenfall Distribution Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach to jest 96 metrów linii 
napowietrznej SN, 1 metra linii kablowej, 1 słupa oraz prawie dostępu w przyszłości do tych 
urządzeń w celu usuwania energii, przeglądu, kontroli, konserwacji, remontów, modernizacji i 
wymiany na rzecz Vatenfall Distribution Poland Spółki Akcyjnej (Akt Notarialny Rep. A Nr 
4935/2009 przed Notariuszem Mirelą Radwan, Kancelaria Notarialna z siedzibą w Pszczynie). 

 
Nieruchomości ww. są wykorzystywane do prowadzenia przez Emitenta działalności 
gospodarczej. 
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5) nieruchomości połoŜonej w Jankowicach, przy ul. Złote Łany, o łącznej powierzchni 0,0293 ha, 

składającej się z działki nr 2795/128, objętej księgą wieczystą KW nr KA1P/00036305/6 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział V Ksiąg Wieczystych. Na wyŜej 
wskazaną nieruchomość składają się grunty orne. Emitent nabył ww. nieruchomość na podstawie 
Warunkowej umowy sprzedaŜy zawartej w dniu 8 kwietnia 2004 r. od PATENTUS M. Duda i 
Spółka Spółka jawna z siedzibą w Pszczynie (Akt Notarialna Rep. A 2631/2004 przed 
Notariuszem Mirelą Radwan, Kancelaria Notarialna z siedzibą w Pszczynie). Własność 
nieruchomości została przeniesiona na mocy Umowy przeniesienia własności nieruchomości 
zawartej w dniu 24 maja 2004 r. pomiędzy Emitentem a PATENTUS M. Duda i Spółka Spółka 
jawna (Akt Notarialny Rep. A 4092/2004, przed Notariuszem Mirelą Radwan, Kancelaria 
Notarialna z siedzibą w Pszczynie). W księdze wieczystej KW nr KA1P/00036305/6 w dziale III 
wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – bezpłatna słuŜebność drogi biegnąca pasem gruntu o 
szerokości 4 metrów, wzdłuŜ południowej granicy działki nr 2793/128, 2795/128 (KW 36305), a 
następnie w linii prostej jako przedłuŜenie tejŜe drogi po działce nr 1229/128 (KW 39796). 
SłuŜebność ustanowiono na rzecz kaŜdoczesnego właściciela działki nr 1997/128. 

 
Nieruchomości ww. są wykorzystywane do prowadzenia przez Emitenta działalności 
gospodarczej. 
 

6) nieruchomości połoŜonej w Pszczynie, przy ul. Górnośląskiej, o łącznej powierzchni 1,7293 ha, 
składającej się z działki nr 1562/31, 1561/31, 1557/38, 1559/38, 1880/38, 1881/38, objętej księgą 
wieczystą KW nr KA1P/00040503/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział V 
Ksiąg Wieczystych. Emitent nabył działki nr 1562/31, 1561/31, 1557/38, 1559/38 na mocy 
umowy sprzedaŜy zawartej w dniu 1 kwietnia 2004 r. z PATENTUS M. Duda i Spółka Spółka 
jawna z siedzibą w Pszczynie (Akt Notarialna Rep. A 2358/2004 przed Notariuszem Mirelą 
Radwan, Kancelaria Notarialna z siedzibą w Pszczynie). Natomiast działki nr 1880/38, 1881/38 
Emitent nabył na podstawie Umowy sprzedaŜy zawartej w dniu 11 sierpnia 2004 r. z Tomaszem 
Wiktorczyk (Akt Notarialny Rep. A Nr 5749/2004 przed emerytowanym notariuszem Henrykiem 
Spekiem zastępca Notariusza Mireli Radwan, Kancelaria Notarialna z siedzibą w Pszczynie). Na 
mocy ww. Aktu notarialnego Emitent ustanowił na rzecz kaŜdoczesnego właściciela i posiadacza 
działki nr 1882/38 bezpłatną słuŜebność drogi, biegnącą pasem gruntu o szerokości 5 metrów po 
działce 1881/30, wzdłuŜ granicy z działką nr 1558/38. Właścicielem działki władnącej jest 
Tomasz Wiktorczyk, który wyraził zgodę na ustanowienia słuŜebności. Wartość słuŜebności 
została ustanowiona na kwotę 1.000,00 zł; 

 
Nieruchomości ww. są wykorzystywane do prowadzenia przez Emitenta działalności 
gospodarczej. 

 
7) nieruchomości połoŜonej w Pszczynie, przy ul. Bielskiej, o łącznej powierzchni 0.2092 ha, 

składającej się z działki nr 1892/36 oraz działki nr 1893/36, objętej księgą wieczystą KW nr 
KA1P/00034554/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział V Ksiąg 
Wieczystych. Na wyŜej wskazaną nieruchomość składają się tereny przemysłowe. Na mocy 
umowy sprzedaŜy zawartej w dniu 1 kwietnia 2004 r. z PATENTUS M. Duda i Spółka Spółka 
jawna z siedzibą w Pszczynie (Akt Notarialny Rep. 2358/2004 przed Notariuszem Mirelą 
Radwan, Kancelaria Notarialna z siedzibą w Pszczynie) Emitent nabył prawo uŜytkowania 
wieczystego ww. nieruchomości wraz z własnością budynku stanowiącego odrębny od gruntu 
przedmiot własności. Emitent nabył prawo własności nieruchomości na podstawie Umowy 
sprzedaŜy zawartej w dniu 15 czerwca 2005 r. z Gminą Pszczyna(Akt Notarialny Rep. A Nr 
3968/2005 przed Notariuszem Mirelą Radwan, Kancelaria Notarialna z siedzibą w Pszczynie). W 
dziale III księgi wieczystej wpisane zostało ostrzeŜenie odnośnie prawa pierwokupu działki nr 
1892/36 o powierzchni 0,0543 ha. Częścią składową ww. działek jest budynek magazynowy 
hurtowni, jednokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony o powierzchni uŜytkowej 712,40 m2 i 
kubaturze 1.903 m3; 
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Nieruchomości ww. są wykorzystywane do prowadzenia przez Emitenta działalności 
gospodarczej. 

 
8) nieruchomości połoŜonej w Pszczynie, przy ul. Górnośląskiej, o łącznej powierzchni 0,1602 ha, 

składającej się z działki nr 1920/7, objętej księgą wieczystą KW nr KA1P/00048136/7 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział V Ksiąg Wieczystych. Na wyŜej 
wskazaną nieruchomość składają się tereny przemysłowe. Działka ze względu na kształt, cechy 
geometryczne oraz przeznaczenie na planie zagospodarowania przestrzennego nie stanowi działki 
budowlanej w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Emitent nabył ww. nieruchomość na podstawie umowy 
sprzedaŜy zawartej w dniu 20 grudnia 2007 r. z Józefem Tetlą (Akt Notarialny Rep. Nr 
7664/2007, przed Notariuszem Aleksandrą Szafron – Sekta, Kancelaria Notarialna z siedzibą w 
Pszczynie). 

 
Nieruchomości ww. są wykorzystywane do prowadzenia przez Emitenta działalności 
gospodarczej. 

 
Emitent jest wieczystym uŜytkownikiem następujących nieruchomości gruntowych: 
 
1) nieruchomości połoŜonej w Pszczynie, przy ul. Górnośląskiej, o łącznej powierzchni uŜytkowej 

3,2395 ha, składającej się z działki nr 1703/7 i działki nr 1704/7, objętej księgą wieczystą KW nr 
KA1P/00022605, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział V Ksiąg Wieczystych 
wraz z prawem własności stanowiących odrębną nieruchomość budynków usytuowanych na tym 
gruncie, o łącznej powierzchni uŜytkowej 7.642,07m2 , tj.  

 
� hali warsztatowej o powierzchni uŜytkowej 2.403,70 m2 i kubaturze 15.601 m3, 
� hali warsztatowej o powierzchni uŜytkowej 1.098,00 m2 i kubaturze 12.678 m3, 
� kotłowni o powierzchni uŜytkowej 52,51 m2 i kubaturze 2.613 m3, 
� stacji paliw plus dwóch zbiorników o powierzchni uŜytkowej 2,16 m2 i kubaturze 7.58 m3, 
� magazynu 1 o powierzchni uŜytkowej 846,70 m2 i kubaturze 5.100 m3, 
� magazynu 2 o powierzchni uŜytkowej 1.144,00 m2 i kubaturze 6.552 m3, 
� magazynu 3 o powierzchni uŜytkowej 429,00 m2 i kubaturze 1.900 m3, 
� magazynu 4 o powierzchni uŜytkowej 30,00 m2 i kubaturze 128 m3, 
� magazynu gazów technicznych  o powierzchni uŜytkowej 47,03 m2 i kubaturze 199 m3, 
� budynku administracyjnego o powierzchni uŜytkowej 623,00 m2 i kubaturze 4.416 m3, 
� budynku socjalnego o powierzchni uŜytkowej 836,50 m2 i kubaturze 4.680 m3, 
� stacji gazów Messner o powierzchni uŜytkowej 60,00 m2, 
� pawilonu handlowego o powierzchni uŜytkowej 26,00 m2 i kubaturze 80,00 m3, 
� wiaty na oleje o powierzchni uŜytkowej 43,47 m2 i kubaturze 140,00 m3. 

 
Na podstawie aktu notarialnego zawartego przed notariuszem Anną Słupińską – Mitas Kancelaria 
Notarialna Anna Słupińska – Mitas, Adam Robak Notariusze Spółka cywilna z siedzibą w 
Katowicach, przy ul. Mickiewicza 15 (Repertorium A Nr 8800/2005) w księdze wieczystej KW nr 
KA1P/00022605 została wpisana hipoteka kaucyjna do sumy najwyŜszej 6.900.000,00 zł na rzecz 
FORTIS Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, celem zabezpieczenia 
wierzytelności z tytułu udzielenia Emitentowi kredytu w wysokości 5.700.000,00 zł wraz z 
odsetkami według zmiennej stopy procentowej, przeznaczonego na działalność gospodarczą, tzn. 
zakup ww. nieruchomości, podlegającego spłacie w terminie do dnia 8 lutego 2013 r.  
 
Ponadto, na ww. nieruchomości ustanowiona została na mocy aktu notarialnego zawartego w dniu 
17 października 2006 r. przed Notariuszem Mirelą Radwan Kancelaria Notarialna Mirela Radwan 
z siedzibą w Pszczynie (Repertorium A nr 7932/2006) hipoteka kaucyjna na ww. prawie 
uŜytkowania wieczystego do sumy najwyŜszej 1.300.000,00 zł, zabezpieczającą spłatę wszystkich 
wierzytelności wynikających z weksla własnego in blanco, którą Bank moŜe wypełnić zgodnie z 
deklaracją wekslową z dnia 11 października 2006 r. Natomiast aktem notarialnym z dnia 20 
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grudnia 2007 r. przed Notariuszem Aleksandrą Szafron – Sekta Kancelaria Notarialna w 
Pszczynie (Rep. A nr 7726/2007) Emitent złoŜył oświadczenie o zmianie treści hipoteki kaucyjnej 
ustanowionej na rzecz FORTIS Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do kwoty 1.300.000,00 
zł, na zabezpieczenie spłaty wszystkich wierzytelności wynikających z weksla własnego in 
blanco, na prawie uŜytkowania wieczystego ww. działek o numerze 1703/7 i 1704/7, na mocy 
którego podwyŜszona została hipoteka kaucyjna do kwoty 7.320.000,00 zł. Na podstawie tego 
aktu w księdze wieczystej KW nr 22605 ujawniona została obok hipoteki w kwocie 6.900.000,00 
zł ustanowionej na zabezpieczenie spłaty udzielonego przez FORTIS Bank Polska S.A. kredytu 
hipoteka w wysokości 7.320.000,00 zł na zabezpieczenie spłaty wszystkich wierzytelności 
wynikających z weksla własnego in blanco. 
 
Na mocy umowy ustanowienia słuŜebności przesyłu zawartej w dniu 1 kwietnia 2009 r. Emitent, 
realizując postanowienia ugody nr 5200022878/2008 z dnia 9 marca 2009 r., ustanowił na prawie 
uŜytkowania wieczystego działki nr 1704/7 oraz prawie własności posadowionych na niej 
budynków i budowli nieograniczoną w czasie słuŜebność przesyłu polegającą na: prawie 
obecności napowietrznej linii wysokiego napięcia słuŜącej przesyłowi energii elektrycznej o 
łącznej długości około 50 metrów bieŜących oraz obecności linii kablowych słuŜących przesyłowi 
energii elektrycznej, będących urządzeniami z ziemi przebiegającymi przez nieruchomości i 
połączonymi ze stacją transformatorową nr S561 wraz prawem dostępu w przyszłości do tych 
urządzeń w celu usuwania energii, przeglądu, kontroli, konserwacji, remontów, modernizacji i 
wymiany na rzecz Vatenfall Distribution Poland Spółki Akcyjnej (Akt Notarialny Rep. A Nr 
4004/2009 przed asesorem notarialnym Agnieszka Zawisza zastępcą notariusza Mirelli Radwan, 
Mirela Radwan Kancelaria Notarialna z siedzibą w Pszczynie). 
 
UŜytkowanie wieczyste wygasa z dniem 4 grudnia 2089 r. 
 
Nieruchomości ww. są wykorzystywane do prowadzenia przez Emitenta działalności 
gospodarczej za wyjątkiem budynku administracyjnego oraz pawilonu handlowego, które w 
całości są wynajmowane i stanowią źródło przychodów z czynszu. 

 
2) nieruchomości połoŜonej w śorach, przy ul. śwaka 2, składającej się z działki nr 124/22, działki 

nr 126/16 oraz działki nr 57/17 o łącznej powierzchni 1.3788 ha, objętej księga wieczystą nr 
GL1X/0006509/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w śorach Wydział V Ksiąg Wieczystych 
oraz właścicielem budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. Częścią 
składową nieruchomości jest: 

 
� budynek dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony o powierzchni uŜytkowej 1.079,80 m2  i 

kubaturze 4.960 m3; 
� budynek magazynowy jednokondygnacyjny nie podpiwniczony, o powierzchni uŜytkowej 

200,50 m2 , o powierzchni zabudowanej 220,50 m2 i kubaturze 680 m3. 
 

UŜytkowanie wieczyste wygasa z dniem 1 lutego 2093 r. 
 
Nieruchomości ww. są wykorzystywane do prowadzenia przez Emitenta działalności 
gospodarczej. 
 

3) nieruchomości połoŜonej w Jankowicach, przy ul. Złote Łany, składającej się z działki nr 
2648/128 o łącznej powierzchni 0,1105 h, objętej księga wieczystą nr KA1P/00038751/1, 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział V Ksiąg Wieczystych oraz właścicielem 
budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności. Częścią składową nieruchomości 
jest: 

 
� budynek socjalny oznaczony numerem porządkowym 52, częściowo podpiwniczony, 

piętrowy, murowany z kamienia czechowickiego, kryty papą, o powierzchni uŜytkowej 450 
m2. 
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UŜytkowanie wieczyste wygasa z dniem 24 grudnia 2037 r. 
 
Sprzedający wydał Emitentowi nieruchomość wraz z posadowionym na niej budynkiem w dniu 28 
lutego 2009 r. 
 
Nieruchomość ww. będzie wykorzystywana do prowadzenia przez Emitenta działalności 
gospodarczej. 
 

Poza wskazanymi wyŜej Emitent nie jest właścicielem ani uŜytkownikiem wieczystym nieruchomości 
gruntowych. 
 
Na nieruchomościach Emitenta, oprócz wyŜej opisanych obciąŜeń nie zostały ustanowione 
jakiekolwiek inne obciąŜenia. 

8.1.2 Inne znaczące aktywa trwałe 

 
Na łączną wartość rzeczowych aktywów trwałych Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu składały 
się środki trwałe o wartości 40.321 tys. zł brutto ( netto 33.923 tys. zł ) , w tym: 
 
� grunty o wartości brutto 5.442 tys. zł ( netto 5.442 tys. zł) 
� budynki, lokale o wartości  brutto 16.216 tys. zł ( netto 14.902 tys. zł) 
� urządzenia techniczne i maszyny o wartości  brutto 15.452 tys. zł ( netto 11.473 tys. zł) 
� środki transportu o wartości  brutto 1.592 tys. zł ( netto 1.094 tys. zł) 
� inne środki trwałe o wartości brutto 1.619 tys. zł ( netto 1.012 tys. zł) 
 
Ponadto Emitent posiada następujące znaczące rzeczowe aktywa trwałe . 
 
Tabela nr 4. Znaczące rzeczowe aktywa trwałe Emitenta: 

GUS Nazwa środka 

Wartość 
początkowa 

brutto 
(w zł) 

Wartość netto 
(w zł) 

I Środki trwałe w tym : 40.321.395,65 33.923.414,82 

0 Grunty w tym : 5.441.056,00 5.441.056,00 

 - wieczyste uŜytkowanie gruntów 3.768.774,00 3.768.774,00 

1-2 Budynki i lokale oraz obiekty inŜynierii lądowej  16.216.396,51 14.902.409,31 

3 
Kotły i maszyny energetyczne  

w tym między innymi : 
494.872,59 389.365,44 

314 - kotłownie gazowe o łącznej wartości 485.129,59 385.133,48 

4 
Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego 
zastosowania  

w tym między innymi : 
11.447.192,88 8.457.870,92 

410 - tokarki o łącznej wartości 2.489.134,51 2.012.538,88 

411 - wiertarki o łącznej wartości 1.267.475,95 983.997,36 

412 - frezarki o łącznej wartości 1.906.829,85 1.687.065,62 
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GUS Nazwa środka 

Wartość 
początkowa 

brutto 
(w zł) 

Wartość netto 
(w zł) 

413 
- przecinarki półautomatyczne o łącznej      

  wartości 
441.976,66 299.192,28 

415 - szlifierki o łącznej wartości 542.526,43 401.711,59 

420 
- młoty pneumatyczne, udarowe o łącznej  

  wartości 
29.330,47 15.698,85 

429 - oczyszczarki o łącznej wartości 1.011.228,03 796.895,07 

484 - półautomaty spawalnicze o łącznej wartości 562.556,72 278.631,94 

429 - wypalarki o łącznej wartości 649.478,52 453.298,85 

484 - zrobotyzowane stanowisko spawalnicze  1.583.194,03 907.697,99 

491 - sprzęt komputerowy o łącznej wartości 209.668,65 103.777,46 

5 
Specjalistyczne maszyny , urządzenia i aparaty w 
tym między innymi : 

76.490,08 41.459,94 

582 - zamiatarka, szorowarki o łącznej wartości 39.220,00 20.215,20 

6 
Urządzenia techniczne  

w tym między innymi : 
3.434.227,04 2.584.763,33 

646 - suwnice o łącznej wartości 2.504.680,40 2.142.481,64 

652 - wyciągi spalin UZ-O/A 4M o łącznej wartości 186.580,20 79.354,68 

653 - centrala grzewczo-wentylacyjna 242.777,03 58.826,58 

7 
Środki transportu   

w tym między innymi : 
1.592.082,95 1.094.154,56 

742 Samochody cięŜarowe o łącznej wartości 282.577,09 209.812,07 

741 Samochody osobowe o łącznej wartości 461.595,85 339.267,74 

762 
Wózki widłowe , podnośniki widłowe o łącznej 
wartości 

660.876,11 428.681,20 

748 Przyczepy, naczepy o łącznej wartości 10.253,50 7.856,48 

761 Wózki paletowe, platformowe o łącznej wartości 4.607,90 1.536,75 

746 Ciągnik rolniczy 43.417,50 31.079,81 

8 
Narzędzia , przyrządy , ruchomości i wyposaŜenie  

w tym między innymi : 
1.615.377,60 1.008.635,32 

808 
- omodelowania, oprzyrządowania o łącznej  

  wartości 
594.637,50 342.953,37 

800 - walce do profili EV 235 o łącznej wartości 429.000,00 245.602,50 

806 - kontenery o łącznej wartości 124.681,80 78.712,29 

9 Inwentarz  Ŝywy 3.700,00 3.700,00 
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GUS Nazwa środka 

Wartość 
początkowa 

brutto 
(w zł) 

Wartość netto 
(w zł) 

II Środki trwałe w budowie 374.119,34 374.119,34 

III Zaliczki na środki trwałe 0,00 0,00 

I+II+III Razem rzeczowe aktywa trwałe na 30.06.2009 40.695.514,99 34.297.534,16 

Źródło: Emitent 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent posiada inwestycje w nieruchomości o łącznej wartości 
1.239 tys. zł, na które składa się: 

a) pawilon handlowy o wartości 34 tys. zł 
b) budynek administracyjny o wartości 1.205 tys. zł 

Są to budynki w całości wynajmowane i stanowią źródło przychodów z czynszu . 
 
Nakłady poniesione przez Emitenta na rzeczowy majątek trwały do dnia zatwierdzenia Prospektu 
wyniosły łącznie 335 tys. zł w tym: 
1) zakup prawa wieczystego uŜytkowania gruntów w Jankowicach ( działka o powierzchni 593 m2) 

w kwocie 15 tys. zł; 
2) zakup budynku socjalnego w Jankowicach -  142 tys. zł.; 
3) zakup komputera , podzielnicy oraz urządzenia do czyszczenia chłodziwa – 18 tys. zł.; 
4) zakup wózka widłowego z silnikiem Diesla w kwocie 120 tys. zł; 
5) zakup 2 stołów traserskich oraz profili za kwotę 32 tys. zł; 
6) wartości niematerialne i prawne w postaci programów komputerowych Auto CAD LT 2009 PL 

Promo  –  8 tys. zł. 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent posiadał środki trwałe w budowie na łączna kwotę 374 tys. 
zł, na które składają się: 
a) kwota 271 tys zł to nakłady na nową kotłownię; 
b) kwota 26 tys. zł to nakłady na zakup systemu meteorologicznego; 
c) kwota 33 tys. zł to nakłady na komory lakiernicze; 
d) kwota 18 tys. zł to nakłady na system zarządzania zasobami przedsiębiorstwa; 
e) kwota 14 tys. zł to nakłady na remont placu w zakładzie w Jankowicach; 
f) kwota 1 tys. zł to nakłady na remont budynku socjalnego w Jankowicach zakupionego w grudniu 

2008 roku; 
g) kwota 11 tys. zł to nakłady na zakup programu komputerowego Autocad Inventor 

wspomagającego wykonywanie rysunków technicznych projektów w wersji standartowej i 3D. 
 
Emitent kontynuuje inwestycje rozpoczęte w roku 2008 związane z rozwijaniem działalności oraz 
modernizacją istniejących zakładów. Główną inwestycją są prowadzone prace modernizacyjne w 
zakładzie w Jankowicach polegające na budowie nowej kotłowni. Celem inwestycji rozpoczętej w 
lipcu 2008 roku jest poprawa ogrzewania hal produkcyjnych w zakładzie w Jankowicach. Do dnia 
zatwierdzenia Prospektu kwota przeznaczona na ww. inwestycje (wykazana w księgach jako środki 
trwałe w budowie) wyniosła około 271 tys. zł.  
Planowane rzeczowe aktywa trwałe są toŜsame z celami emisji wskazanymi w część IV „Część 
Ofertowa” pkt 3.4. 

8.1.3 ObciąŜenia ustanowione na innych znaczących aktywach trwałych  

 
W celu zabezpieczenia wierzytelności ING Bank Śląski S.A. z tytułu kredytu złotówkowego na 
finansowanie inwestycji  udzielonego na podstawie umowy nr 8502007001000363/00 z dnia 14 lutego 
2007 r. z późniejszymi aneksami oraz umowy nr 0162006001001760/00 z dnia 5 października 2006 r. 
- Emitent ustanowił na rzecz Banku zastaw  rejestrowy na następujących  rzeczach ruchomych: 
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Tabela nr 5. Rzeczowe aktywa trwałe przeniesione w celu zabezpieczenia kredytów : 
 
L.p. 

 
Przedmiot zastawu rejestrowego 

Wartość księgowa netto 
przedmiotu 

zabezpieczenia 
(w zł) 

 
Numer 

inwentarzowy 

1) Wiertarka promieniowa INVEMA FR 65/1600 41.992,58 966/07 
2) Tokarka TOS – Czechy SUI 50 35.789,30 967/07 
3) Wytaczarka Union BFT 125/5 299.790,99 934/07 
4) Frezarka uniwersalna WMW Fritz Hecker  38.680,82 935/07 
5) Centrum frezarskie poziome BEA 01 61.791,52 915/07 
6) Centrum frezarskie pionowe MC 5505 S-4000 217.464,66 916/07 
7) Wytaczarka UNION BFT 90 /3-3 123.621,95 889/06 
8) Tokarka wysoko precyzyjna M - 530 43.879,54 933/07 

 Razem 863.011,36  
Źródło: Emitent 
 
Jako zabezpieczenie wierzytelności FORTIS Bank Polska S.A. z tytułu kredytów na finansowanie 
inwestycji na podstawie umowy o kredyt nieodnawialny nr POZ/2350/2007/150 zawartej w dniu 10 
kwietnia 2007 r., umowy nr POZ/2350/2007/64 zawartej w dniu 20 lutego 2007 r. wraz ze zmianami, 
umowy nr POZ/2350/2005/528 zawartej w dniu 22 grudnia 2005 r. wraz ze zmianami, Emitent 
ustanowił przewłaszczenie zakupionych rzeczy ruchomych. 
 
Tabela nr 6. Rzeczowe aktywa trwałe przeniesione w celu zabezpieczenia kredytów : 
 
L.p. 

 
Przedmiot przewłaszczenia 

Wartość księgowa netto 
przedmiotu 

zabezpieczenia 
(w zł) 

 
Numer 

inwentarzowy 

1) Dwa stoły spawalnicze 1021/07 

2) Wypalarka Vanad Arena 

254.110,17 

1021/07 
3) Kompresor Airblok 40 z osuszaczem ( spręŜarka) 52.159,70 1019/07 
4) Półautomat Mis Fanmig 600 WP 6.587,50 1025/07 
5) Półautomat Mis Fanmig 600 WP 6.587,50 1024/07 
6) Wózek widłowy Mitsubishi FD 60 54.637,50 932/07 
7) Oczyszczarka przelotowa 653.185,63 1051/07 
8) Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze 907.697,99 879/06 
 RAZEM 1.934.965,99  
Źródło: Emitent 
 
Jako zabezpieczenie wierzytelności FORTIS Bank Polska S.A. z tytułu kredytu na refinansowanie 
zakupu środków trwałych na podstawie umowy o kredyt nieodnawialny nr POZ/2350/2008/469/RB 
zawartej w dniu 13 listopada 2008 r. Emitent ustanowił zastaw rejestrowy zakupionych rzeczy 
ruchomych. 
 
Tabela nr 7. Rzeczowe aktywa trwałe przeniesione w celu zabezpieczenia kredytów : 
 
L.p. 

 
Przedmiot zastawu rejestrowego 

Wartość księgowa netto 
przedmiotu 

zabezpieczenia 
(w zł) 

 
Numer 

inwentarzowy 

1) Frezarka stołowa Nicolas Correa model Diana 20 698.376,02 1083/08 
2) Tokarka cięŜka CNC Microcut 642.028,40 1097/08 
 RAZEM 1.340.404,42  
Źródło: Emitent 
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8.2. Zagadnienia i wymogi związane z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na 
wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych. 
 
Z uwagi na rodzaj prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, do Emitenta nie mają 
zastosowania wymogi posiadania zezwoleń lub koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej. 
Wg najlepszej wiedzy Emitenta, nie są znane obecnie Ŝadne zagadnienia i wymogi dotyczące ochrony 
środowiska, które miałyby w przyszłości istotny wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych 
aktywów trwałych.  
 
Na podstawie decyzji Starosty Pszczyńskiego z dnia 5 września 2006 r. Emitentowi zostało udzielone 
pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Zakładu Produkcyjnego połoŜonego w 
Pszczynie, przy ul. Górnośląskiej 11 i Zakładu Produkcyjnego połoŜonego w Jankowicach, przy ul. 
Złote Łany 52 b. Emitent został zobowiązany między innymi do przekazywania Staroście 
Pszczyńskiemu informacji o wielkości rocznej emisji oraz zuŜytych w ciągu roku surowcach i 
materiałach oraz wielkości produkcji w układzie określonym w punkcie 4 decyzji – w terminie do 31 
stycznia za rok poprzedni. Pozwolenie zostało wydane na okres dziesięciu lat – od dnia 1 września 
2006 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. 
 
Postanowieniem nr GK. 7624 – 10/07 Burmistrza Pszczyny z dnia 12 października 2007 r. pozytywnie 
został zaopiniowany program gospodarki odpadami niebezpiecznymi w postaci: 
 
� mineralnych olejów silnikowych, przekładniowych i smarowych lub nimi zanieczyszczonych (np. 

środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) o kodzie 15 01 
10*; 

� opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych 
(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) o kodzie 
15 01 10*; 

� sorbentów, minerałów filtracyjnych (w tym filtry olejowe, nieujęte w innych grupach), tkanin do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrań ochronnych zanieczyszczonych substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) o kodzie 15 02 02*; 

� zuŜytych urządzeń zawierających niebezpieczne elementy inne niŜ wymienione w 16 02 09 do 16 
02 12 o kodzie 16 02 13*; 

� baterii i akumulatorów ołowiowych o kodzie 16 06 01*; 
� ŜuŜli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych 

w 10 01 04) o kodzie 10 01 01; 
� odpadów z toczenia i piłowania Ŝelaza oraz jego stopów o kodzie 12 01 01; 
� cząstek i pyłów Ŝelaza oraz jego stopów o kodzie 12 01 01; 
� odpadów spawalniczych o kodzie 12 01 13; 
� zuŜytych materiałów szlifierskich innych niŜ wymienione w 12 01 20 o kodzie 12 01 21; 
� opakowań z metali o kodzie 15 01 04; 
� sorbentów, materiałów szlifierskich innych niŜ wymienione w 12 01 20 o kodzie 12 01 21; 
� opakowań z metali o kodzie 15 01 04; 
� sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrań 

ochronnych innych niŜ wymienione w 15 02 02 o kodzie 15 02 03; 
� zuŜytych opon o kodzie 16 01 03; 
� zuŜytych urządzeń innych niŜ wymienione w art. 16 02 09 do 16 02 13 o kodzie 16 02 14; 
� elementów usuniętych z zuŜytych urządzeń innych niŜ wymienionych w 16 02 15 kodzie 16 02 

16; 
� Ŝelaza i stali o kodzie 17 04 15; 
 
Decyzją Starosty Pszczyńskiego z dnia 25 października 2007 r. został zatwierdzony program 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi Emitenta wytwarzanych na terenie Zakładu Produkcyjnego nr 
1 połoŜonego w Jankowicach, przy ul. Złote Łany 52 b oraz Zakładu Produkcyjnego nr 2 połoŜonego 
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w Pszczynie, przy ul. Górnośląskiej 11. Decyzja został wydana na czas oznaczony do dnia 24 
października 2017 r. 
 
Emitent (jako Odbiorca usług) w dniu 12 października 2005 r. zawarł z Przedsiębiorstwem InŜynierii 
Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie umowę o zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzenie ścieków. Umowa określa warunki dostarczania wody z urządzeń 
wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, warunki odprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa oraz zasady prowadzenia rozliczeń 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zdrowe odprowadzenie ścieków.  
 
W dniu 27 lutego 2008 r. Emitent (jako zleceniodawca) zawarł z REMONDIS Spółka z o.o. z siedzibą 
w Warszawie Oddział w Sosnowcu umowę, której przedmiotem jest wywóz odpadów komunalnych z 
grupy 20 innych niŜ niebezpieczne według Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 
września 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 112). Umowa weszła w Ŝycie z dniem 1 maja 2008 r. 

9. Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej 

9.1. Sytuacja finansowa 
 
Ocena sytuacji finansowej przygotowana została na podstawie zbadanych sprawozdań finansowych 
Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, od 1 
stycznia do 31 grudnia 2007 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Sprawozdania 
finansowe będące podstawą do sporządzenia oceny prezentowane są punkcie 20 Części III „Część 
Rejestracyjna” Prospektu.  

Prezentowane w Prospekcie sprawozdania finansowe PATENTUS S.A. za roczne okresy 
sprawozdawcze zakończone 31 grudnia 2008 roku, 31 grudnia 2007 roku, 31 grudnia 2006 roku 
zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami 
ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej MSSF). Na podstawie art. 
5 rozporządzenia nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2002 roku w sprawie 
stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości sprawozdania finansowe Emitenta za 
powyŜsze okresy sprawozdawcze zostały sporządzone zgodnie z MSSF, czyli zgodnie z formą, jaka 
zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta. 

Zgodnie z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 29 
listopada 2007 roku - dniem przejścia na MSSF jest dzień 1 stycznia 2004 r. i na ten dzień Emitent 
sporządził bilans otwarcia. Dla celów niniejszego dokumentu rejestracyjnego przekształcono na 
zasady zgodne z MSSF sprawozdania finansowe Emitenta obejmujące okresy roczne zakończone 31 
grudnia 2004 roku, 31 grudnia 2005 roku, a takŜe 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2007 roku, które 
były pierwotnie sporządzono zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy o 
rachunkowości. Sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości 
podlegały badaniu przez niezaleŜnego biegłego rewidenta i uzyskały opinie bez zastrzeŜeń oraz 
zostały złoŜone do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Ponadto, sprawozdania finansowe za lata 
2004, 2005, 2006 i 2007 zostały opublikowane w Monitorze Polskim „B”. 

W dniu 02 września 2008 roku podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych „BUFIKS” 
Biuro Usług Finansowo-Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółka z o.o. Grupa 
Finans-Servis wydał odrębną opinię, w której potwierdzono, iŜ informacje finansowe za okresy od 01 
stycznia do 31 grudnia 2007 roku, od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, od 01 stycznia do 31 
grudnia 2005 roku oraz od 01 stycznia do 31 grudnia 2004 roku zostały sporządzone we wszystkich 
istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami 
ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie 
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. 
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Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych „BUFIKS” Biuro Usług Finansowo-
Księgowych Spółka z o.o. Grupa Finans-Servis w dniu 17 kwietnia  2009 roku wydał opinię bez 
zastrzeŜeń o zbadanym sprawozdaniu finansowym obejmującym okres od  01 stycznia do 31 grudnia 
2008 roku. W opinii stwierdzono, iŜ zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i 
objaśnienia słowne (i) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji 
majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku, jak teŜ jej wyniku 
finansowego oraz całkowitych dochodów ogółem za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 
31 grudnia 2008 roku; (ii) zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest 
zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz związanych z 
nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie 
nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do  wymogów ustawy o rachunkowości i 
wydanych  na jej podstawie przepisów  wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych oraz (iii) jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego 
przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. 

Skutki przejścia na MSSF zostały opisane w dalszej części dokumentu rejestracyjnego. W punkcie 20 
Części III „Część Rejestracyjna” Prospektu w Nocie 29  „Prezentacja oraz uzgodnienie róŜnic 
pomiędzy sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, 
a historycznymi informacjami finansowymi sporządzonymi zgodnie z MSSF” przedstawiono 
syntetyczne wyniki przekształcenia sprawozdań finansowych za lata 2004-2007 na MSSF. 

W oparciu o analizę wskaźnikową zbadano trzy obszary charakteryzujące kondycję finansową Spółki: 
rentowność, płynność i zadłuŜenie.  
 
Analiza rentowności 
 
W analizowanym okresie (lata 2006 – 2008) przychody, koszty i zyski nie wykazały stałej tendencji. 
Ze względu na znaczący udział przychodów uzyskiwanych ze sprzedaŜy i remontów maszyn i 
urządzeń górniczych w przychodach ze sprzedaŜy ogółem, duŜy wpływ na wyniki roku 2006 miały 
czynniki zewnętrzne takie jak zmniejszenie zapotrzebowanie spółek węglowych na maszyny i 
urządzenia oraz ich remonty. Dodatkowo w przetargach publicznych decydującym kryterium jest 
cena, dlatego teŜ przy rosnącej konkurencji i coraz niŜszych cenach wygrywanie przetargów stało się 
coraz trudniejsze. Przez cały 2006 rok i część roku 2007 istniała konieczność sprzedaŜy wyrobów po 
niskich marŜach. Sytuacja zaczęła się poprawiać pod koniec trzeciego kwartału 2007 roku.  
 
Znaczący wpływ na wyniki osiągnięte w 2006 roku miała budowa od podstaw zespołu pracowników 
na drugim zakładzie w Pszczynie. Przyjmowani byli pracownicy o niskich kwalifikacjach, którzy 
następnie przyuczani byli do zawodu. Miało to znaczący wpływ na wydajność oraz spowodowało 
wzrost kosztów. Jednocześnie jak w wielu innych przedsiębiorstwach, równieŜ z innych branŜ 
waŜnym czynnikiem kosztowym była konieczność znaczących podwyŜek wynagrodzeń z uwagi na 
brak kadr na rynku pracy. PowyŜsze czynniki wpływały równieŜ na wyniki w roku 2007. 
 
W 2007 roku przychody ze sprzedaŜy wzrosły w stosunku do przychodów osiągniętych w 2006 roku o 
blisko 10% i wyniosły 51.448 tys. zł. Koszty w 2007 roku osiągnęły poziom wyŜszy od kosztów w 
roku 2006 o 16%, przede wszystkim w wyniku wzrostu kosztów usług obcych i kosztów 
pracowniczych oraz kosztów materiałów i energii. Zysk na działalności operacyjnej obniŜył się z 
poziomu 7.927 tys. zł. do poziomu 6.951 tys. zł. tj. o blisko 12%. Zysk netto osiągnął poziom 4.595 
tys. zł i był niŜszy od osiągniętego w roku 2006 o 15%.  
 
W roku 2008 nastąpił dalszy wzrost przychodów ze sprzedaŜy do poziomu 68.113 tys. zł., tj. o 32%. 
Koszty wzrosły o 36% do poziomu 55.918 tys. zł. Zysk na działalności operacyjnej osiągnął poziom 
7.853 tys. zł (wzrost o 18%) oraz zysk netto poziom 6.449 tys. zł. (wzrost o 40%).  
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Mimo wahań w poziomach przychodów ze sprzedaŜy i zysków wskaźniki rentowności w całym 
analizowanym okresie utrzymywały się na wysokim poziomie i wykazywały tendencje zbliŜone z 
tendencjami, które moŜna było zaobserwować przy analizie wyników finansowych powyŜej. MarŜa 
zysku operacyjnego uległa obniŜeniu w 2007 roku do poziomu 13,5% z 16,9% w roku 2006. W roku 
2008 nastąpiło obniŜenie marŜy zysku operacyjnego do poziomu 12%. Wpływ na rentowność w roku 
2008 na poziomie operacyjnym  miał, przede wszystkim, wzrost kosztów zuŜycia materiałów i energii, 
które w roku 2008 wzrosły do poziomu 31.174 tys. zł. z 18.697 tys. zł. w roku poprzednim. Wskaźnik 
marŜy zysku netto w roku 2007 uległ obniŜeniu  w stosunku do 2006 roku z poziomu 11,5% do 8,9%. 
Wzrost poziomu kosztów w roku 2007 w stosunku do roku 2006 (16,2%) był wyŜszy od wzrostu 
przychodów ze sprzedaŜy (9,6%), co spowodowało obniŜenie rentowności na wszystkich poziomach. 
W 2008 roku wskaźnik marŜy zysku netto osiągnął poziom 9,5%. Oznacza to poprawę rentowności na 
poziomie netto w stosunku do roku 2007.    
 
Decydujący wpływ na poziom wskaźnika ROA miały wahania w poziomie zysku netto w latach 2006 
– 2008, poniewaŜ poziom aktywów ogółem wykazywał tendencję wzrostową. W roku 2006 poziom 
aktywów wynosił 51.850 tys. zł., w roku 2007 wzrósł o 18% do poziomu 61.218 tys. zł. W roku 2008 
nastąpił kolejny wzrost o 14% do poziomu 69.917 tys. zł. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z 
inwestycji Spółki w rzeczowe aktywa trwałe. Szczegółowy opis inwestycji dokonanych przez 
PATENTUS SA w poszczególnych okresach został zaprezentowany w punkcie 5.2.1 Części III 
„Część Rejestracyjna” Prospektu. Poziomu zysku netto w roku 2007 wyniósł 4.595 tys. zł. i był niŜszy 
o 17% niŜ w roku 2006. Tendencja uległa odwróceniu w roku 2008, w którym zysk netto wzrósł o 
40% i osiągał poziom 6.449 tys. zł. Oba te czynniki wpłynęły na poziom wskaźnika ROA, który 
wyniósł 10,4% w roku 2006, uległ obniŜeniu w roku 2007 do poziomu 7,5%, a następnie wzrósł w 
roku 2008 do poziomu 9,2%. 
 
Podobna sytuacja wystąpiła w przypadku wskaźnika ROE. Poziom kapitałów własnych wzrastał we 
wszystkich analizowanych okresach obrotowych w wyniku wzrostu poziomu zatrzymanych zysków, a 
w roku 2007 i 2008 równieŜ w wyniku podniesienia kapitału zakładowego. W roku 2007 wpływ na 
obniŜenie się wskaźnika w stosunku do poprzedniego roku miał wzrost poziomu kapitału własnego. W 
roku 2008 nastąpił wzrost poziomu wskaźnika ROE w stosunku do poziomu z roku 2007 (z 12,2% do 
13,5%), co było wynikiem, przede wszystkim, znaczącego wzrostu zysku netto. W roku 2008 znacznie 
wzrósł poziomu kapitału własnego w stosunku do roku 2007 (z 37.816 tys. zł. na koniec 2007 roku 
wzrósł do poziomu 47.689 tys. zł. na koniec 2008 roku). PowyŜszy wzrost poziomu kapitału własnego 
wynikał  z podwyŜszenia kapitału zakładowego, które miało miejsce w roku 2008 (wzrost z poziomu 
9.350 tys. zł do 10.600 tys. zł.) oraz osiągniętego w roku 2008 zysku netto.  
 

 01.01.2008 
- 

31.12.2008 

01.01.2007 
- 

31.12.2007 

01.01.2006 
- 

31.12.2006 
MarŜa zysku operacyjnego 12,0% 13,5% 16,9% 
MarŜa zysku netto 9,5% 8,9% 11,5% 
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 9,2% 7,5% 10,4% 
Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) 13,5% 12,2% 19,0% 
Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta 
 
Analiza rentowności została dokonana na podstawie wskaźników zdefiniowanych w następujący 
sposób: 

� MarŜa zysku operacyjnego – zysk na działalności operacyjnej/przychody ze sprzedaŜy, 
� MarŜa zysku netto – zysk netto/przychody ze sprzedaŜy, 
� Stopa zwrotu z aktywów (ROA) – zysk netto/ aktywa ogółem, 
� Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) – zysk netto/kapitał własny. 
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Analiza płynności 
 
Wskaźniki płynności w analizowanym okresie osiągnęły poziom uznawany za bezpieczny. Wysokość 
wskaźników w latach 2006 - 2008 nie ulegała zasadniczym zmianom ze względu na stabilny poziom 
aktywów obrotowych. Największą pozycję aktywów obrotowych Emitenta stanowią zapasy, co 
wynika przede wszystkim z konieczności utrzymywania na odpowiednim poziomie materiałów do 
produkcji. Drugą istotną pozycją zapasów są towary przeznaczone do sprzedaŜy, co wynika z 
prowadzenia przez Spółkę, prócz działalności produkcyjnej, równieŜ działalności handlowej. W roku 
2006 poziom aktywów obrotowych wyniósł 23.529 tys. zł, w  roku 2007 wzrósł do poziomu 27.737 
tys. zł. (wzrost o 18%), przede wszystkim, w wyniku wzrostu poziomu zapasów niezbędnych do 
produkcji. W roku 2008 aktywa obrotowe osiągnęły poziom 31.927 tys. zł., co oznacza wzrost w 
stosunku do poziomu z roku 2007 o 15%. W roku 2008 wpływ na wzrost poziomu aktywów 
obrotowych miał wzrost poziomu naleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych naleŜności, 
których poziom wzrósł w stosunku do roku 2007 o 28%. Wpływ na poziom wskaźników płynności . 
miały zmiany w poziomie zobowiązań krótkoterminowych. W 2008 roku nastąpiło obniŜenie poziomu 
zobowiązań krótkoterminowych w stosunku do poziomów z roku poprzedniego (z 15.996 tys. zł. do 
14 943 tys. zł.). Wszystkie te czynniki spowodowały wzrost w 2008 roku poziomu obu analizowanych 
wskaźników płynności w stosunku do poziomów z roku 2007. W roku 2007 w porównaniu do roku 
poprzedniego wzrósł jedynie poziom wskaźnika płynności bieŜącej, co wynikało z wyŜszej dynamiki 
wzrostu aktywów obrotowych w stosunku do dynamiki wzrostu zobowiązań krótkoterminowych. 
Wskaźnik płynności szybki obniŜył się w roku 2007 do poziomu 0,72 z 0,93 w roku 2006. Było to 
wynikiem, przede wszystkim, większego niŜ w roku 2006 poziomu zapasów.  
 

 01.01.2008 
- 

31.12.2008 

01.01.2007 
- 

31.12.2007 

01.01.2006 
- 

31.12.2006 
Wskaźnik płynności bieŜący 2,14 1,73 1,68 
Wskaźnik płynności szybki 1,01 0,72 0,93 
Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta 
 
Analiza płynności została dokonana na podstawie wskaźników zdefiniowanych w następujący sposób: 

� Wskaźnik płynności bieŜący –aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe, 
� Wskaźnik płynności szybki – aktywa obrotowe – zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe, 

 
Analiza zadłuŜenia 
 
Wskaźniki zadłuŜenia w latach 2006 – 2008 wykazały tendencję spadkową. Wpływ na poziom 
wskaźników zadłuŜenia miały zmiany w poziomie zobowiązań przy stabilnie rosnącym poziomie 
aktywów ogółem.  
 
W roku 2006 poziom długoterminowych zobowiązań wyniósł 9.519 tys. zł. Do zobowiązań 
długoterminowych Spółka zaliczała w tym okresie równieŜ część poŜyczek udzielonych jej przez 
akcjonariuszy. PoŜyczki od akcjonariuszy były równieŜ zaliczane do zobowiązań krótkoterminowych. 
PoŜyczki te w roku 2007 zostały skonwertowane na akcje Spółki, co wpłynęło, między innymi, na 
obniŜenie poziomu zobowiązań długoterminowych o ponad 22%, do poziomu 7.406 tys. zł. W 2008 
roku poziom zobowiązań długoterminowych uległ kolejnemu obniŜeniu do poziomu 7.285 tys. zł.  
 
Poziom zobowiązań krótkoterminowych w roku 2006 wyniósł 13.964 tys. zł. Struktura zobowiązań 
krótkoterminowych w roku 2006 wskazuje, iŜ w większym stopniu Spółka korzystała z kredytów 
bankowych, jak i z poŜyczek od akcjonariuszy niŜ w poprzednim roku obrotowym. Konwersja 
poŜyczek od akcjonariuszy na akcje wpłynęła na poziom zobowiązań krótkoterminowych w roku 
2007. Na koniec okresu do zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów i poŜyczek zaliczone 
były jedynie kredyty bankowe. Jednocześnie Spółka w roku 2007 korzystała w mniejszym stopniu z 
linii kredytowej niŜ w roku poprzednim. Wzrost poziomu zobowiązań krótkoterminowych ogółem o 
ponad 14% w stosunku do poziomu z roku 2006 wynikał ze wzrostu poziomu zobowiązań z tytułu 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA   

 92

dostaw i usług powiązanego ze wzrostem sprzedaŜy. W roku 2008 poziom zobowiązań 
krótkoterminowych wyniósł 14.943 tys. zł. i był niŜszy od poziomu z końca 2007 roku o 7%. Spadek 
poziomu zobowiązań krótkoterminowych w tym okresie w stosunku do końca 2007 roku wynikał, 
przede wszystkim, ze spadku poziomu zobowiązań z tytułu dostaw (10%). NiŜszy poziom zobowiązań 
z tytułu dostaw na koniec 2008 roku w stosunku do poziomu z końca 2007 roku przy rosnących 
przychodach ze sprzedaŜy wskazuje skrócenie okresu regulacji takich zobowiązań. Jednocześnie 
nieznacznemu obniŜeniu uległ w porównaniu z końcem 2007 roku poziom kredytów bankowych. 
 
Analiza wskaźników zadłuŜenia wskazuje, iŜ w analizowanym okresie udział zobowiązań w aktywach 
ogółem kształtował się na poziomie od 31,8% do 45,3%, w tym udział zobowiązań długoterminowych 
nie przekroczył poziomu 18,4%. W 2007 roku wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego uległ obniŜeniu 
w stosunku do poziomu z roku 2006, przede wszystkim w wyniku podwyŜszenia kapitału 
zakładowego przy nieznacznym zmniejszeniu się poziomu zobowiązań w stosunku do roku 2006. Ta 
tendencja została utrzymana w roku 2008. Poziom wskaźnika zadłuŜenia kapitału własnego uległ 
obniŜeniu do poziomu najniŜszego w analizowanym okresie – 46,6%. 
 

 01.01.2008 
- 

31.12.2008 

01.01.2007 
- 

31.12.2007 

01.01.2006 
- 

31.12.2006 
Wskaźnik zadłuŜenia długoterminowego 10,4% 12,1% 18,4% 
Wskaźnik zadłuŜenia ogółem 31,8% 38,2% 45,3% 
Wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego 46,6% 61,9% 82,8% 
Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta 
 
Analiza zadłuŜenia została dokonana na podstawie wskaźników zdefiniowanych w następujący 
sposób: 

� Wskaźnik zadłuŜenia długoterminowego – zobowiązania długoterminowe/aktywa ogółem 
� Wskaźnik ogólnego zadłuŜenia – zobowiązania długo – i krótkoterminowe/aktywa ogółem 
� Wskaźnik zadłuŜenia kapitału własnego - zobowiązania długo – i krótkoterminowe/kapitał 

własny. 
 
Ryzyko kursowe, płynności inne ryzyka wynikające z sytuacji finansowej oraz sposób zarządzania 
nimi przez Spółkę opisane zostały szczegółowo w nocie 20 w punkcie 20.4.9 oraz w nocie 20 w 
punkcie 20.8.2 Części III „Część Rejestracyjna” Prospektu.  
Zwroty na rzecz akcjonariuszy 
 
W latach 2006 - 2008 Emitent nie dokonywał wypłaty dywidendy ani nie dokonywał zwrotów na 
rzecz akcjonariuszy z tytułu innych wypłat i wykupu akcji własnych. 

9.2. Wynik operacyjny 

9.2.1. Istotne czynniki, w tym zdarzenia nadzwyczajne lub sporadyczne lub nowe rozwiązania, mające 
istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej  

 
W okresie objętym sprawozdaniami finansowymi prezentowanymi w punkcie 20 Części III „ Część 
Rejestracyjna” Prospektu istotny wpływ na wyniki z działalności operacyjnej miały czynniki 
wskazane w punkcie 5.1.5 oraz 9.2.3 Części III „Część Rejestracyjna” Prospektu.  
 
9.2.2. Przyczyny znaczących zmian w sprzedaŜy netto lub przychodach netto Emitenta w sytuacji, gdy 
sprawozdania finansowe wykazują takie zmiany. 
 
Zmiany w strukturze i wielkości przychodów ze sprzedaŜy zostały omówione w punkcie 20 oraz w 
punkcie 9.1 Części III „Część Rejestracyjna” Prospektu.  
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9.2.3. Elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynniki, 
które miały istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ, na 
działalność operacyjną Emitenta. 

 
Elementem polityki rządowej, który moŜe mieć przede wszystkim wpływ na działalność operacyjną 
Emitenta jest moŜliwość wprowadzenia zmian w prawie podatkowym, celnym oraz przepisach 
prawnych związanych z zamówieniami publicznymi i organizowanymi na ich podstawie przetargami 
publicznymi.   
 
Do istotnych czynników, które miały wpływ na działalność operacyjną w okresie od rozpoczęcia 
działalności moŜna zaliczyć: 
 
� utworzenie Zakładu Produkcyjnego w Jankowicach; 
� uzyskanie certyfikatu ISO 9001 w 2000 roku; 
� uzyskanie po audycie GSI SLV Hannover w 2003 roku certyfikatów: DIN EN 729-2 regulującego 

pełne wymagania w spawalnictwie oraz DIN 18 800-7 regulującego spawanie stali standartowych; 
� uzyskanie od roku 2003 statusu I Grupy Zakładów DuŜych co uprawnia Spółkę do prowadzenia 

prac spawalniczych wg normy PN-M-69009; 
� przyznanie prestiŜowego tytułu Gazeli Biznesu 2006r., wyróŜnienia w II edycji Konkursu 

Gepardy Biznesu 2007 w kategorii „Najdynamiczniejszej firmy województwa śląskiego” oraz  
wyróŜnienia „Polski Sukces 2007” w ogólnopolskim konkursie promującym polskie firmy 
sukcesu gospodarczego pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki.– co pozwoliło 
popularyzować i ugruntować pozycję Spółki w społeczności polskich firm.   

� utworzenie w 2005 roku kolejnego zakładu w Pszczynie, co umoŜliwiło rozwój mocy 
produkcyjnych; 

� stabilne inwestycje w nowoczesny park maszynowy i wprowadzanie nowych usług; 
� moŜliwość realizacji zamówień na indywidualne zamówienia klientów. 
 
Zdaniem Emitenta czynnikami, które mogą mieć istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta w 
najbliŜszych latach będą: 
 
� zwiększenie moŜliwości produkcyjnych poprzez kolejne inwestycje w park maszynowy; 
� rozwój sprzedaŜy eksportowej na rynkach, na których Spółka jest juŜ obecna oraz pozyskanie 

kontrahentów z innych regionów, na przykład na rynku chińskim; 
� rozwój poprzez zbudowanie grupy ze średnich firm o działalności zbieŜnej z działalnością 

Emitenta poprzez przejęcia. 
 

10. Zasoby kapitałowe 
 

Prezentowane w Prospekcie sprawozdania finansowe PATENTUS S.A. za roczne okresy 
sprawozdawcze zakończone 31 grudnia 2008 roku, 31 grudnia 2007 roku, 31 grudnia 2006 roku 
zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami 
ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej MSSF). Na podstawie art. 
5 rozporządzenia nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2002 roku w sprawie 
stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości sprawozdania finansowe Emitenta za 
powyŜsze okresy sprawozdawcze zostały sporządzone zgodnie z MSSF, czyli zgodnie z formą, jaka 
zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta. 

Zgodnie z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 29 
listopada 2007 roku - dniem przejścia na MSSF jest dzień 1 stycznia 2004 r. i na ten dzień Emitent 
sporządził bilans otwarcia. Dla celów niniejszego dokumentu rejestracyjnego przekształcono na 
zasady zgodne z MSSF sprawozdania finansowe Emitenta obejmujące okresy roczne zakończone 31 
grudnia 2004 roku, 31 grudnia 2005 roku, a takŜe 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2007 roku, które 
były pierwotnie sporządzono zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy o 
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rachunkowości. Sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości 
podlegały badaniu przez niezaleŜnego biegłego rewidenta i uzyskały opinie bez zastrzeŜeń oraz 
zostały złoŜone do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Ponadto, sprawozdania finansowe za lata 
2004, 2005, 2006 i 2007 zostały opublikowane w Monitorze Polskim „B”. 

W dniu 02 września 2008 roku podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych „BUFIKS” 
Biuro Usług Finansowo-Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółka z o.o. Grupa 
Finans-Servis wydał opinię, w której potwierdzono, iŜ informacje finansowe za okresy od 01 stycznia 
do 31 grudnia 2007 roku, od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 
roku oraz od 01 stycznia do 31 grudnia 2004 roku zostały sporządzone we wszystkich istotnych 
aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami 
ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie 
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych „BUFIKS” Biuro Usług Finansowo-
Księgowych Spółka z o.o. Grupa Finans-Servis w dniu 17 kwietnia  2009 roku wydał odrębną opinię 
bez zastrzeŜeń o zbadanym sprawozdaniu finansowym obejmującym okres od  01 stycznia do 
31 grudnia 2008 roku. W opinii stwierdzono, iŜ zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane 
liczbowe i objaśnienia słowne (i) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny 
sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku, jak teŜ jej wyniku 
finansowego oraz całkowitych dochodów ogółem za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 
31 grudnia 2008 roku; (ii) zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest 
zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz związanych z 
nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie 
nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do  wymogów ustawy o rachunkowości i 
wydanych  na jej podstawie przepisów  wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych oraz (iii) jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego 
przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. 

Skutki przejścia na MSSF zostały opisane w dalszej części dokumentu rejestracyjnego. W punkcie 20 
Części III „Część Rejestracyjna” Prospektu w Nocie 29  „Prezentacja oraz uzgodnienie róŜnic 
pomiędzy sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, 
a historycznymi informacjami finansowymi sporządzonymi zgodnie z MSSF” przedstawiono 
syntetyczne wyniki przekształcenia sprawozdań finansowych za lata 2004-2007 na MSSF. 

10.1. Źródła kapitału Emitenta. 
 
Tabela nr 8. Źródła finansowania (w tys. zł.) 
 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Kapitał własny 47 689 37 816 28 366 
Kapitał zakładowy 10 600 9 350 5 000 
Kapitał z aktualizacji wyceny 2 254 1 842 1 337 
Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji 
powyŜej ich wartości nominalnej  

1 762 0 0 

Zyski zatrzymane 33 073 26 624 22 029 
Zobowiązania długoterminowe 7 285 7 406 9 519 
Kredyty i poŜyczki 3 923 4 461 6 906 
Pozostałe zobowiązania finansowe 
długoterminowe 

39 104 46 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe 
długoterminowe 

1 075 1 011 1 287 

Rezerwy zobowiązania 
długoterminowe 

36 21 14 
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Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

2 212 1 809 1 266 

Zobowiązania krótkoterminowe 14 943 15 996 13 965 
Kredyty i poŜyczki 3 156 3 353 7 186 
Zobowiązania z tytułu dostaw oraz 
pozostałe zobowiązania finansowe 
krótkoterminowe 

10 952 12 255 6 166 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe 
krótkoterminowe  

834 305 432 

Zobowiązania z tytułu bieŜącego 
podatku dochodowego 

0 83 181 

Rezerwy krótkoterminowe 1 0 0 
RAZEM PASYWA 69 917 61 218 51 850 
Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta 
 
W analizowanym okresie Spółka finansowała działalność operacyjną przede wszystkim kapitałem 
własnym oraz w mniejszym stopniu zobowiązaniami. Poziom pasywów wykazywał tendencję rosnącą 
i wzrósł o 18% w roku 2007 w stosunku do roku 2006 oraz o 14% w roku 2008 w porównaniu z 
poziomem z roku 2007.  
 
Na koniec 2006 roku zobowiązania krótkoterminowe stanowiły ponad 27% pasywów, natomiast 
kapitał własny 55%. co wskazuje iŜ działalność operacyjna w coraz większym stopniu finansowana 
była wypracowanymi zyskami i kapitałami własnymi. Taka tendencja utrzymała się w roku 2007, w 
którym udział w pasywach kapitału własnego wzrósł do 62%, natomiast udział zobowiązań 
krótkoterminowych nie uległ znaczącym zmianom (26%).  W 2007 nastąpiło zwiększenie poziomu 
kapitału własnego, które wynikało z przeznaczenia całości zysku netto na kapitał zapasowy oraz z 
podwyŜszenia kapitału zakładowego poprzez konwersję poŜyczek akcjonariuszy na akcje Spółki. Na 
koniec 2008 roku kapitał własny był wyŜszy od poziomu z końca 2007 roku o 26%. PowyŜszy wzrost 
poziomu kapitału własnego wynikał z podwyŜszenia kapitału zakładowego, które miało miejsce w 
roku 2008 (wzrost z poziomu 9.350 tys. zł do 10.600 tys. zł.) oraz osiągniętego zysku netto. Udział 
kapitału własnego w pasywach wzrósł do poziomu 68%, co wskazuje na umocnienie się tendencji z 
poprzednich okresów, w których udział kapitału własnego w finansowaniu działalności operacyjnej 
był coraz większy.  
Opis działalności finansowej Emitenta, w tym informacje dotyczące kredytów i poŜyczek zostały 
przedstawione w punktach 6.4, 20 i 22 Części III „Część Rejestracyjna” Prospektu.  

10.2. Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pienięŜnych Emitenta. 
 
Tabela nr 9. Rachunek przepływów pienięŜnych (w tys. zł.) 
Wyszczególnienie 01.01.2008 

- 
31.12.2008 

01.01.2007 
- 

31.12.2007 

01.01.2006 
- 

31.12.2006 
Działalności operacyjna    
Zysk netto 6 449 4 595 5 394 
Amortyzacja 2 252 1 701 1 107 
Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych 212 -66 -7 
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 516 1 098 1 307 
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -8 -154 -26 
Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

323 
432 510 

Zmiana stanu zapasów -621 -5 727 1 899 
Zmiana stanu naleŜności z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałych naleŜności, z 
wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup 

-2 976 
1 665 -1 662 
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aktywów trwałych 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, 
z wyjątkiem poŜyczek i kredytów oraz rezerw 

-1 118 
5 647 -4 102 

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

21 
138 39 

Inne korekty 0 -4 0 
Podatek dochodowy z rachunku zysków i strat 1 077 1 306 1 423 
Podatek dochodowy zapłacony -1 164 -1 404 -1 374 
Środki pieni ęŜne netto z działalności 
operacyjnej 

4 963 9 227 4 508 

Działalność inwestycyjna    
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych  

35 
331 7 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych 

-4 320 
-5 889 -5 776 

Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych 
aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych 

0 
-488 0 

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych -180 0 -19 
Udzielone poŜyczki  -1 800 0 0 
Spłata udzielonych poŜyczek 0 0 0 
Otrzymane odsetki od udzielonych poŜyczek 49 0 0 
Środki pieni ęŜne netto z działalności 
inwestycyjnej  

-6 216 -6 046 -5 788 

Działalność  finansowa    
Wpływy netto z emisji akcji 3 012 0 0 
Otrzymane kredyty i poŜyczki 1 143 1 562 4 347 
Spłata kredytów i poŜyczek -2 133 -3 424 -3 428 
Otrzymane dotacje do aktywów 393 0 1 316 
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

-50 
-75 -31 

Zapłacone odsetki -565 -1 098 -1 307 
Środki pieni ęŜne netto z działalności 
finansowej  

1 800 -3 035 897 

Przepływy pienięŜne netto razem  547 146 -383 
Stan środków pienięŜnych na początek 
okresu  

952 
806 1 189 

Stan środków pienięŜnych na koniec okresu 1 542 952 806 
w tym środki pienięŜne o ograniczonej 
moŜliwości dysponowania 

0 
0 739 

Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta 
 
W całym analizowanym okresie Spółka generowała na koniec roku dodatnie przepływy środków 
pienięŜnych. Spółka finansowała działalność operacyjną przede wszystkim osiągniętymi zyskami oraz 
w mniejszym stopniu zobowiązaniami, w tym kredytami obrotowymi i poŜyczkami od akcjonariuszy. 
W latach 2006 – 200 Spółka przeprowadziła szereg inwestycji w majątek trwały i wartości 
niematerialne i prawne, które szczegółowo zostały opisane w punkcie 5.2.1 Części III „Część 
Rejestracyjna” Prospektu, czego wynikiem były ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej. 
Wydatki inwestycyjne były finansowane, przede wszystkim, ze środków własnych. Spółka korzystała 
równieŜ z kredytów bankowych, leasingu oraz dotacji unijnych.  
 
W roku 2006 zysk netto na poziomie 5.394 tys. zł., po uwzględnieniu zmian w stanie zapasów oraz 
wzrost stanu naleŜności i spadek stanu zobowiązań, a takŜe powiększony o odpis amortyzacyjny 
ukształtował przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej na poziomie 4.508 tys. zł. 
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Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej odzwierciedlają wydatki związane z nabyciem 
rzeczowego majątku trwałego (tokarki sterowanej numerycznie i zrobotyzowanego stanowiska 
spawalniczego), pozostała kwota wydatków stanowiły nakłady na modernizację  zakupionych w 2005 
roku obiektów produkcyjnych i budynku siedziby Zarządu. W tym okresie kwota otrzymanych 
poŜyczek i kredytów zdecydowanie się obniŜyła a poziom spłat zwiększył się w stosunku do roku 
poprzedniego o 115%. Spółka w 2006 po raz kolejny otrzymała dotacje do zakupu aktywów trwałych 
w kwocie 1.316 tys. zł. Przepływy z działalności finansowej były dodatnie i wyniosły 897 tys. zł.  

W rachunku przepływów pienięŜnych za 2006 rok wykazano środki pienięŜne w kwocie 739 tys. PLN, 
które zostały uznane za środki pienięŜne o ograniczonej moŜliwości dysponowania. Ograniczenia w 
dysponowaniu środkami pienięŜnymi na dzień 31.12.2006 roku wynikają z postanowień umowy 
kredytowej, która zobowiązuje Spółkę do spłaty części kredytu inwestycyjnego na zakup maszyn i 
urządzeń z otrzymanej dotacji z funduszy UE. 

Wpływ na poziom przepływów z działalności operacyjnej w roku 2007 miał poziom osiągniętego 
zysku netto (4.595 tys. zł.), odpisy amortyzacyjne, które wzrosły w stosunku do roku 2006 o 54% oraz 
zmiany w stanie zapasów, naleŜności i zobowiązań. Po korektach zysku netto przepływy z 
działalności operacyjnej wyniosły 9.227 tys. zł. Przepływy z działalności inwestycyjnej osiągnęły jak 
w całym analizowanym okresie, wartość ujemną, co wynikało z poniesienia przez Spółkę znaczących 
nakładów na środki trwałe. Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych wyniosły 5.889 tys. zł., z czego większość stanowiły zakupy nowych maszyn i 
urządzeń. Przepływy z działalności finansowej w roku 2007 wykazały wartość ujemną po raz 
pierwszy w całym analizowanym okresie. Spółka wydatkowała na spłatę kredytów i poŜyczek kwotę 
większą od wpływów uzyskanych z otrzymanych kredytów i poŜyczek. Ze względu na wysokie 
przepływy z działalności operacyjnej, które pokryły zarówno przepływy z działalności inwestycyjnej, 
jak i finansowej, przepływy pienięŜne netto razem w 2007 roku osiągnęły wartość dodatnią.  
 
Poziom przepływów z działalności operacyjnej w 2008 roku był dodatni i wyniósł 4 963 tys. zł. 
Poziom ten wynikał z poziomu zysku netto (6 449 tys. zł.), który został skorygowany, przede 
wszystkim o amortyzację oraz zmiany w poziomie naleŜności oraz zobowiązań za wyjątkiem 
kredytów i poŜyczek. Dodatni poziom środków pienięŜnych netto z działalności operacyjnej wraz z 
dodatnim poziomem środków netto z działalności finansowej pozwolił na sfinansowanie wydatków z 
działalności inwestycyjnej w wysokości 6 216 tys. zł., do których zaliczone zostały wydatki na 
nabycie wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz poŜyczka dla 
KRESPOL Spółka z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (od dnia 17 listopada 2008 r. AURES Spółka z o.o.). 
Umowa poŜyczki została opisana w punkcie 22.1.3 Części III „Część Rejestracyjna” Prospektu.  

10.3. Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta. 
 
W analizowanym okresie Spółka finansowała działalność operacyjną przede wszystkim kapitałem 
własnym oraz w mniejszym stopniu zobowiązaniami. Poziom pasywów wykazywał tendencję rosnącą 
i wzrósł o 18% w roku 2007 w stosunku do roku 2006 oraz o 14% w roku 2008 w porównaniu z 
poziomem z roku 2007.  
 
Na koniec 2006 roku zobowiązania krótkoterminowe stanowiły ponad 27% pasywów, natomiast 
kapitał własny 55%. co wskazuje iŜ działalność operacyjna w coraz większym stopniu finansowana 
była wypracowanymi zyskami i kapitałami własnymi. Taka tendencja utrzymała się w roku 2007, w 
którym udział w pasywach kapitału własnego wzrósł do 62%, natomiast udział zobowiązań 
krótkoterminowych nie uległ znaczącym zmianom (26%).  W 2007 nastąpiło zwiększenie poziomu 
kapitału własnego, które wynikało z przeznaczenia całości zysku netto na kapitał zapasowy oraz z 
podwyŜszenia kapitału zakładowego poprzez konwersję poŜyczek akcjonariuszy na akcje Spółki. Na 
koniec 2008 roku kapitał własny był wyŜszy od poziomu z końca 2007 roku o 26%. PowyŜszy wzrost 
poziomu kapitału własnego wynikał z podwyŜszenia kapitału zakładowego, które miało miejsce w 
roku 2008 (wzrost z poziomu 9.350 tys. zł do 10.600 tys. zł.) oraz osiągniętego zysku netto. Udział 
kapitału własnego w pasywach wzrósł do poziomu 68%, co wskazuje na umocnienie się tendencji z 
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poprzednich okresów, w których udział kapitału własnego w finansowaniu działalności operacyjnej 
był coraz większy.  
 
Mimo wzrostu dostępnych kapitałów własnych Emitent, ze względu na szybki rozwój i dynamiczne 
zwiększanie obszaru działalności w całym analizowanym okresie korzystał i zamierza korzystać z 
kredytów bankowych (obrotowych i inwestycyjnych) i zobowiązań z tytułu dostaw i usług do 
finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej. Dodatkowo Emitent przy finansowaniu 
inwestycji w środki trwałe korzysta z dotacji ze środków UE, których zakres i dostępność stale się 
zwiększa. Spółka zamierza w przyszłości poszerzyć zakres wykorzystania tych środków. 
 
Wpływ na strukturę finansowania Emitenta będzie miała emisja Akcji Serii F opisana w Prospekcie.  

10.4. Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych 
 
Brak jest jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które 
mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta, poza 
ograniczeniem wynikającym z umów kredytowych dotyczących kredytów inwestycyjnych. 
Ograniczenia związane są z przeznaczeniem kredytów, które mogą być wykorzystane tylko na cel 
wskazany w umowie kredytowej. Umowy kredytowe, o której mowa powyŜej zostały opisane w 
punkcie 6.4.1 Części III „Część Rejestracyjna” Prospektu.  

10.5. Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania 
zobowiązań przedstawionych w pozycjach 5.2.3 i 8.1. 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Zarząd Emitenta nie podjął wiąŜących zobowiązań dotyczących 
inwestycji w przyszłości, które byłyby wskazane w pozycji 5.2.3 Części III „Część Rejestracyjna” 
Prospektu. W pozycji 8.1 Części III „Część Rejestracyjna” Prospektu Emitent wskazał, iŜ 
najwaŜniejsze zmierzenia inwestycyjne, które zamierza zrealizować w ciągu 24 miesięcy dotyczące 
zakupów środków trwałych niezbędnych dla obecnie prowadzonej działalności, jak i planowanych 
nowych rodzajów i obszarów działalności opisane zostały w punkcie 3.2 Części IV „Część Ofertowa” 
prospektu, tj. jako cele emisji Akcji Serii F. PATENTUS S.A. zamierza przeprowadzić inwestycje w 
rozbudowę infrastruktury Spółki pozwalająca na zwiększenie potencjału produkcyjnego, w tym 
inwestycje w nowoczesny park maszynowy oraz innych środków trwałych umoŜliwiających 
wprowadzenie nowych usług i zwiększenie wolumenu produkcji, a tym samym skali sprzedaŜy. 
Emitent zamierza sfinansować wyŜej wymienione inwestycje przede wszystkim ze środków 
pozyskanych z emisji Akcji Serii F. W przypadku, gdy środki pozyskane z emisji Akcji Serii F okaŜą 
się niewystarczające, Spółka zrealizuje cele ze środków pochodzących z wypracowanych zysków, 
poŜyczek lub kredytów bankowych, dotacji unijnych oraz leasingu.  
 
Spółka wystąpiła z wnioskami o dofinansowanie ze środków unijnych regionalnych części inwestycji 
będących jednocześnie celami emisji (zakup urządzeń pozytywnie oddziaływujących na środowisko 
oraz poprawiających BHP, inwestycje w stworzenie profesjonalnego laboratorium pomiarowego, 
zakup i wdroŜenie zintegrowanego systemu zarządzania). Po rozstrzygnięciu konkursów Emitent 
otrzymał informację, iŜ otrzymał dotację w wysokości 48 tys. zł na wdroŜenie zintegrowanego 
systemu zarządzania. W pozostałych dwóch konkursach Emitent zakwalifikował się na listę 
rezerwową. W przypadku niezakwalifikowania się do dotacji z listy rezerwowej Emitent zamierza 
ponownie wystąpić z wnioskami o dofinansowanie na cele wskazane powyŜej w kolejnych 
konkursach. W przypadku uzyskania dotacji na zakupy inwestycyjne – pozostałe kwoty z emisji Akcji 
Serii F zostaną przeznaczone na ewentualne przejęcie pakietów kontrolnych firm w celu budowy 
grupy kapitałowej. 
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11. Badania i rozwój, patenty i licencje 

11.1 Badania i rozwój 
 
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie prowadził prac 
badawczych. 

11.2  Patenty, licencje, znaki towarowe 
 
Emitent korzystając z cudzych utworów (w szczególności z oprogramowania komputerowego) ma 
zawarte umowy dające prawo do wykorzystywania programów na właściwych polach eksploatacji i 
nie wykorzystuje utworów poza zakresem wynikającym z tychŜe umów. 
 
Emitent w dniu 2 sierpnia 2004 r. złoŜył do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w 
Warszawie podanie o udzielenie patentu na wynalazek odcinek rynnociągu przenośnika zgrzebłowego 
(numer zgłoszenia Z – 369373). Odcinek rynnociągu z cięgnem jedno lub dwułańcuchowym, 
usytuowanym we wzdłuŜnej osi rynnociągu, składa się z dwóch bocznych ścianek (1) wzajemnie 
równoległych w lustrzanym odbiciu i ślizgowej blachy (2) usytuowanej poprzecznie do bocznych 
ścianek (1) i złączonej z nimi spoinami (14). Boczne ścianki (1) mają środniki (5) zakończone od 
wewnątrz płaszczyznami (6) równoległymi do wzdłuŜnej osi rynnociągu  i prostopadłymi do ślizgowej 
powierzchni (12) górnych półek (3) bocznych ścianek (1). Typ klasyfikacji: (51) MPK. 
 
W dniu 26 czerwca 2005 r. Emitent złoŜył do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w 
Warszawie podanie o udzielenie patentu na wynalazek urządzenie do schładzania powietrza w 
podziemnych wyrobiskach górniczych (numer zgłoszenia Z – 375904). Urządzenie wyposaŜone jest w 
ciśnieniowy zbiornik (4), którego boczna cylindryczna powierzchnia płaszcza zewnętrznego (2) ma co 
najmniej jeden górny króciec (7) i jeden dolny króciec (8). Z kolei na wlocie do urządzenia 
przymocowany jest trwale do cylindrycznej powierzchni płaszcza wewnętrznego (1) co najmniej jeden 
rząd obwodowych kierownic (11). Typ klasyfikacji: (51) MPK. 
 
Emitent w dniu 26 czerwca 2005 r. złoŜył do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej  
w Warszawie podanie o udzielenie prawa ochronnego na wzór przemysłowy urządzenia do 
schładzania powietrza (numer zgłoszenia PRZ – 8078). Urząd Patentowy przyznał Emitentowi prawo 
wyłączne do wzoru przemysłowego urządzenia do schładzania powietrza o numerze 9427. 
 
W dniu 29 sierpnia 2008 r. Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) z siedzibą w 
Hiszpanii zarejestrował pod numerem 000993829-0001 wspólnotowy wzór przemysłowy na 
urządzenie przesuwające. Wspólnotowy wzór przemysłowy został objęty ochroną na okres pięciu lat, 
tj. do dnia 20 sierpnia 2013 r.  
 
Emitentowi nie przysługują prawa z rejestracji wzorów uŜytkowych, oznaczeń geograficznych ani 
topografii układów scalonych.  
 
Emitentowi przysługuje prawo ochronne na wspólnotowy wzór przemysłowy, zgłoszony w dniu 25 
grudnia 2005 r. zarejestrowany w rejestrze wspólnotowych znaków towarowych prowadzonym przez 
Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania) w dniu 30 stycznia 2006 r. 
Prawo ochronne zostało przyznane na czas określony, wygasa w dniu 25 grudnia 2010 r. 
 
Emitentowi przysługuje prawo ochronne na znak towarowy słowno – graficzny PATENTUS, 
zgłoszony w dniu 15 czerwca 2005 r. zarejestrowany, pod numerem 004446969, w rejestrze 
wspólnotowych znaków towarowych prowadzonym przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania) w dniu 2 kwietnia 2007 r. Prawo ochronne zostało przyznane 
na czas określony, wygasa w dniu 15 czerwca 2015 r. 
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11.3  Certyfikaty i uprawnienia posiadane przez Emitenta 
 
W 2003 r. Spółka została poddana audytowi przez GSI SLV Hannover i otrzymała certyfikaty: DIN 
EN 729-2 regulujący pełne wymagania w spawalnictwie oraz DIN 18 800-7 regulujący spawanie stali 
standartowych, który nadal obowiązuje. 
 
W dniu 5 grudnia 2006 r. Emitent otrzymał Certyfikat dla Systemu Zarządzania EN ISO 9001 : 2000 
w zakresie projektowania, produkcji, remontów, serwisu maszyn i urządzeń górniczych, wytwarzania 
konstrukcji stalowych spawanych, oraz handlu wyrobami hutniczymi, sprzętem spawalniczym, 
odzieŜą ochronną i materiałami biurowymi (Numer rejestracyjny: 04 100 001516). Certyfikat jest 
waŜny do dnia 14 listopada 2009 r. 
 
Spawalnicza Komisja Kwalifikacyjna Zakładów Przemysłowych przy Instytucie Spawalnictwa 
w Gliwicach na mocy świadectwa kwalifikacyjnego nr 240/235/VII/2009 zakwalifikowała Emitenta 
do I Grupy Zakładów DuŜych zgodnie z normą PN-M-69009. Uzyskana grupa uprawnia Emitenta do 
prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montaŜu i remontów spawanych 
konstrukcji stalowych klasy 1, 2, i 3, zgodnie z normą PN-M-69008 oraz stalowych konstrukcji 
budowlanych z uwzględnieniem wymagań normy PN-B-06200, a w szczególności elementów 
maszyn i urządzeń dla górnictwa, energetyki, budownictwa oraz ochrony środowiska, wykonywanych 
ze stali konstrukcyjnych niestopowych, stali niskostopowych o podwyŜszonej wytrzymałości, 
metodami spawania łukowego elektrodami otulonymi (111), łukowego w osłonie gazów metodą 
MAG (135) oraz TIG(141), łukowego drutami proszkowanymi w osłonie gazów aktywnych (136), 
gazowego (311). Świadectwo jest waŜne do dnia 23 kwietnia 2011 r. 
 
Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca z 
siedzibą w Gliwicach nr 1456 działając na obszarze nie objętym derytkywami UE na podstawie 
przeprowadzonej kontroli warunków organizacyjn0 – technicznych, przedstawionej dokumentacji 
remontowo – technologicznej oraz stosowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z EN ISO 
9001:2000 i PN-EN ISO 3834-2:2006 w dniu 28 kwietnia 2008 r. wydał ocenę zdolności do 
wykonywania remontów maszyn górniczych i urządzeń przeznaczonych do stosowania w zakładach 
górniczych w zakresie ścianowego przenośnika zgrzebłowego o profilu rynien HB 260. Okres 
waŜności oceny upłynie w dniu 27 kwietnia 2011 r.   
 
Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Zakład Badań Atestacyjnych z siedzibą w Gliwicach 
przyznało Emitentowi: 
 
1. Certyfikat Zgodności Nr KOMAG/05/MD/ST/12 na hydrauliczny wywrót wozów kopalnianych 

(24 marca 2005 r.); typ: PAT – 2. Certyfikat potwierdził zgodność ww. wyrobu z zasadniczymi 
wymaganiami zawartymi w Załączniku I Dyrektywy 98/37/EC z dnia 22 czerwca 1998 r. 
(wdroŜonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 
2003 r. . w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa Dz. U. Nr 91, 
poz. 858), Specyfikacją techniczną nr ST – DBA/25 wyd. I „Urządzenia transportu dołowego 
górniczego osobno nie wymienione. Maszyny, urządzenia oraz sprzęt dla robót górniczych 
pozostały osobno nie wymieniony – sprzęt pomocniczy” Zakładu Badań Atestacyjnych CMG 
KOMAG – Gliwice; normami: PN – EN 292 – 1:2000; PN – EN 292 – 2: 2000; PN – EN 
982:1998; PN – G 50000:2002; PN – EN 13463 – 1 : 2003. 

2. Certyfikat Zgodności Nr KOMAG/05/MD/ST/13 na zespół zapychaka, blokady hydraulicznej i 
mechanicznej (31 marca 2005 r.). Certyfikat potwierdził zgodność ww. wyrobu z zasadniczymi 
wymaganiami zawartymi w Załączniku I Dyrektywy 98/37/EC z dnia 22 czerwca 1998 r. 
(wdroŜonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 
2003 r. . w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa Dz. U. Nr 91, 
poz. 858), Specyfikacją techniczną nr ST – DBA/25 wyd. I „Urządzenia transportu dołowego 
górniczego osobno nie wymienione. Maszyny, urządzenia oraz sprzęt dla robót górniczych 
pozostały osobno nie wymieniony – sprzęt pomocniczy” Zakładu Badań Atestacyjnych CMG 
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KOMAG – Gliwice; normami: PN – EN 292 – 1:2000; PN – EN 292 – 2: 2000; PN – EN 
982:1998; PN – G 50000:2002; PN – EN 13463 – 1 : 2003.  

3. Certyfikat Zgodności Nr KOMAG/06/MD/ATEX/ST/181 Model 5 ISO na przenośniki 
zgrzebłowe lekkie (27 października 2006 r.); typ: PAT – 06: PAT – 06/440/E180, PAT – 
06/620/E180, PAT – 06/642/E190, PAT – 06/720/E180, PAT – 06/742/E190. Certyfikat 
potwierdził zgodność ww. wyrobu z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w Załączniku I 
Dyrektywy 98/37/EC z dnia 22 czerwca 1998 r. (wdroŜonej rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów 
bezpieczeństwa Dz. U. Nr 259, poz. 2170), zasadniczymi wymaganiami zawartymi w Załączniku 
II Dyrektywy Unii Europejskiej nr 94/9/WE – ATEX z dnia 23 marca 1994 r. (wdroŜonej 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do uŜytku w przestrzeniach 
zagroŜonych wybuchem Dz. U. Nr 263, poz. 2203), normami: PN – EN 12321: 2005, PN – EN 
12100 – 2:2005, PN – EN 60204 – 1:2001, PN – EN 50014:2004. 

4. Certyfikat Zgodności Nr KOMAG/07/ MD/ATEX/ST/6 Model 5 ISO na przenośnik taśmowy (15 
stycznia 2007 r.); typ: PPT – 1000. Certyfikat potwierdził zgodność ww. wyrobu z zasadniczymi 
wymaganiami zawartymi w Załączniku I Dyrektywy 98/37/EC z dnia 22 czerwca 1998 r. 
(wdroŜonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa Dz. U. Nr 259, poz. 2170), 
zasadniczymi wymaganiami zawartymi w Załączniku II Dyrektywy Unii Europejskiej nr 94/9/WE 
– ATEX z dnia 23 marca 1994 r. (wdroŜonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych 
przeznaczonych do uŜytku w przestrzeniach zagroŜonych wybuchem Dz. U. Nr 263, poz. 2203), 
normami: PN – EN 12100 – 2:2005, PN – EN 60204 – 1:2001, PN – EN 50014:2004, PN – G – 
50005:1997. 

5. Certyfikat Zgodności Nr KOMAG/08/ MD/ATEX/ST/155 System 5 wg PKN – ISO / IEC Guide 
67:2007 na urządzenie przesuwające (18 września 2008 r.); typ: PATENTUS – UPM - 1. 
Certyfikat potwierdził zgodność ww. wyrobu z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w 
Załączniku I Dyrektywy 98/37/EC z dnia 22 czerwca 1998 r. (wdroŜonej rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i 
elementów bezpieczeństwa Dz. U. Nr 259, poz. 2170), zasadniczymi wymaganiami zawartymi w 
Załączniku II Dyrektywy Unii Europejskiej nr 94/9/WE – ATEX z dnia 23 marca 1994 r. 
(wdroŜonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do uŜytku  
w przestrzeniach zagroŜonych wybuchem Dz. U. Nr 263, poz. 2203), normami:, PN – EN ISO 
12100-2:2005, PN – EN 982:1998, PN – EN 13463-1:2003 pkt 8.1. 

6. Certyfikat Zgodności Nr KOMAG/08/ MD/ATEX/ST/143 System 5 wg PKN – ISO / IEC Guide 
67:2007 na przenośnik zgrzebłowy ścianowy (9 października 2008 r.); typ: PATENTUS – PAT – 
E - 260. Certyfikat potwierdził zgodność ww. wyrobu z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w 
Załączniku I Dyrektywy 98/37/EC z dnia 22 czerwca 1998 r. (wdroŜonej rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i 
elementów bezpieczeństwa Dz. U. Nr 259, poz. 2170), zasadniczymi wymaganiami zawartymi w 
Załączniku II Dyrektywy Unii Europejskiej nr 94/9/WE – ATEX z dnia 23 marca 1994 r. 
(wdroŜonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do uŜytku  
w przestrzeniach zagroŜonych wybuchem Dz. U. Nr 263, poz. 2203), normami: PN – EN 
12321:2005, PN – EN ISO 12100-2:2005, PN – EN 13463-1:2003 pkt 8.1, PN – EN 60079-
0:2006, PN – EN 60079-1:204/AC:2006. 

 
Prezes WyŜszego Urzędu Górniczego z siedzibą w Katowicach wydał następujące decyzje o 
dopuszczeniu platform transportowych wykonanych przez Emitenta do stosowania w podziemnych 
zakładach górniczych: 
 
1. Decyzja z dnia 20 listopada 2006 r., L. dz. GEM/4710/0006/06/16315/ P1 w przedmiocie 

dopuszczenie platformy transportowej typu PTS – 26. Ww. wyrobowi został nadany znak 
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dopuszczenia: GM -  95/06. MoŜe on być stosowany w podziemnych zakładach górniczych w 
polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b”, „c” 
niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagroŜenia wybuchem pyłu 
węglowego. Decyzja ma zastosowanie do wyrobu w terminie do dnia 18 października 2011 r.  

2. Decyzja z dnia 20 listopada 2006 r., L. dz. GEM/4710/0006/06/16316/ P1 w przedmiocie 
dopuszczenie platformy transportowej typu PTS – 18. Ww. wyrobowi został nadany znak 
dopuszczenia: GM -  96/06. MoŜe on być stosowany w podziemnych zakładach górniczych w 
polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b”, „c” 
niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagroŜenia wybuchem pyłu 
węglowego. Decyzja ma zastosowanie do wyrobu w terminie do dnia 18 października 2011 r.  

3. Decyzja z dnia 12 marca 2007r., L. dz. GEM/4710/0005/07/03705/ P1 w przedmiocie 
dopuszczenie platformy transportowej typu PTS – 26/1. Ww. wyrobowi został nadany znak 
dopuszczenia: GM -  30/07. MoŜe on być stosowany w podziemnych zakładach górniczych w 
polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b”, „c” 
niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” lub „B” zagroŜenia wybuchem pyłu 
węglowego. Decyzja ma zastosowanie do wyrobu w terminie do dnia 19 lutego 2012 r. 

 
PATENTUS S.A. otrzymała prestiŜowy tytuł Gazeli Biznesu 2006 roku – co pozwoliło 
popularyzować i ugruntować Spółkę w społeczności polskich firm. Tym bardziej, iŜ jest to jedyny 
ranking, który uwzględnia nie tylko ostatni rok działalności przedsiębiorstwa, ale bada dynamikę 
rozwoju firmy i premiuje jej szybki i stabilny rozwój na przestrzeni kolejnych 3 lat. 
 
W dniu 20 lutego 2008 r. Klub Gepardów Biznesu wyróŜnił Emitenta w II edycji Konkursu Gepardy 
Biznesu 2007 w kategorii „Najdynamiczniejszej firmy województwa śląskiego”. 
 
W dniu 19 czerwca 2008r. Emitent otrzymał wyróŜnienie „Polski Sukces 2007” -  w ogólnopolskim 
konkursie promującym polskie firmy sukcesu gospodarczego pod honorowym patronatem 
Ministerstwa Gospodarki. 
 

11.4  UzaleŜnienie od patentów, licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych 
albo od nowych procesów produkcyjnych 
 
W ocenie Emitenta w jego działalności nie występuje uzaleŜnienie od Ŝadnego patentu lub licencji. 
Emitent nie korzysta, w zakresie swojej działalności, z umów licencyjnych, które naleŜałoby uznać za 
powodujące lub mogące powodować uzaleŜnienie. 
 
Emitent nie jest uzaleŜniony od nowych procesów produkcyjnych. 
 
W ocenie Emitenta w jego działalności nie występuje uzaleŜnienie od konkretnych umów 
przemysłowych, handlowych lub finansowych, co nie oznacza, Ŝe nie istnieją umowy, które Emitent 
uznaje za istotne z punktu widzenia jego działalności i rentowności. Umowy te zostały opisane w 
punkcie 6.4 oraz w punkcie 22  Części III „Część Rejestracyjna” Prospektu. Sytuacja Emitenta w 
zakresie uzaleŜnienia od dostawców i odbiorców została opisana w punkcie 6.1 Części III „Część 
Rejestracyjna” Prospektu. 

12. Informacje o tendencjach 

12.1. Najistotniejsze występujące tendencje w produkcji, sprzedaŜy i zapasach oraz kosztach i 
cenach sprzedaŜy  
 
Emitent stale poszerza asortyment oferowanych produktów i usług. W 2007 i 2008 roku PATENTUS 
S.A. rozszerzyła ofertę produkowanych maszyn i urządzeń oraz świadczonych usług, między innymi 
o:  
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� zespół złoŜony z przenośnika taśmowego wraz z urządzeniem do przekładki maszyn i 
urządzeń górniczych; 

� urządzenie przesuwające umoŜliwiające przesuwanie w całości maszyn i urządzeń; 
� hydrauliczny napinacz łańcucha słuŜący do łatwego napinania łańcucha w przenośnikach 

zgrzebłowych ścianowych oraz odstawczych w podziemnych wyrobiskach górniczych lub na 
powierzchni oraz umoŜliwia jego spinanie ogniwami złącznymi; 

� kruszarkę, która w zaleŜności od przystosowania moŜe być przeznaczona do kruszenia urobku 
do wymiarów nadających się do dalszego transportu w zakładach wydobywczych lub 
rozdrabniania kruszyw w przemyśle budowlanym; 

� maszyny i urządzenia produkowane na indywidualne zamówienia krajowych i zagranicznych 
kontrahentów 

� usługi regeneracji rolek tocznych, kół jezdnych suwnicy, kół zębatych, wałów zębatych 
� usługi śrutowania przy pomocy śrutownicy przelotowej blach, kształtowników, profili oraz 

pozostałych elementów o gabarytach do 2000mm x1000mm 
� usługi śrutowania w śrutownicy komorowej elementów o gabarytach 3000mm x1500mm 

x1000mm.  
 
W analizowanym okresie (lata 2006 – 2008) nie jest moŜliwe wyodrębnienie stałej tendencji w 
przychodach, kosztach i zyskach. W roku 2006 przychody ze sprzedaŜy osiągnęły poziom 46.913 tys. 
zł. Ze względu na znaczący udział przychodów uzyskiwanych ze sprzedaŜy i remontów maszyn i 
urządzeń górniczych w przychodach ze sprzedaŜy ogółem, duŜy wpływ na wyniki roku 2006 miały 
czynniki zewnętrzne takie jak zmniejszenie zapotrzebowanie spółek węglowych na maszyny i 
urządzenia oraz ich remonty. Dodatkowo w przetargach publicznych decydującym kryterium jest 
cena, dlatego teŜ przy rosnącej konkurencji i coraz niŜszych cenach wygrywanie przetargów stało się 
coraz trudniejsze. Przez cały 2006 rok i część roku 2007 istniała konieczność sprzedaŜy wyrobów po 
niskich marŜach. Sytuacja zaczęła się poprawiać pod koniec trzeciego kwartału 2007 roku.  
 
Znaczący wpływ na wyniki osiągnięte w 2006 roku miała budowa od podstaw zespołu pracowników 
na drugim zakładzie w Pszczynie. Przyjmowani byli pracownicy o niskich kwalifikacjach, którzy 
następnie przyuczani byli do zawodu. Miało to znaczący wpływ na wydajność oraz spowodowało 
wzrost kosztów. Jednocześnie jak w wielu innych przedsiębiorstwach, równieŜ z innych branŜ 
waŜnym czynnikiem kosztowym była konieczność znaczących podwyŜek wynagrodzeń z uwagi na 
brak kadr na rynku pracy. PowyŜsze czynniki wpływały równieŜ na wyniki w roku 2007. 
 
W 2007 roku przychody ze sprzedaŜy wzrosły w stosunku do przychodów osiągniętych w 2006 roku o 
blisko 10% i wyniosły 51.448 tys. zł. Koszty w 2007 roku osiągnęły poziom wyŜszy od kosztów w 
roku 2006 o 16%, przede wszystkim w wyniku wzrostu kosztów usług obcych i kosztów 
pracowniczych oraz kosztów materiałów i energii.  
 
W roku 2008 nastąpił dalszy wzrost przychodów ze sprzedaŜy do poziomu 68.113 tys. zł., tj. o 32%. 
Koszty wzrosły o 36% do poziomu 55.918 tys. zł. Wzrost kosztów wynikał, przede wszystkim, ze 
wzrostu kosztów zuŜycia materiałów i energii 
 
Zapasy wykazywały tendencję zgodą z tendencjami występującymi w poszczególnych okresach w 
przychodach ze sprzedaŜy.  
 
Od końca 2008 roku do dnia zatwierdzenia Prospektu nie uległy zmianie tendencje występujące w 
przychodach, kosztach sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz zapasach Emitenta. 
 
Zdaniem Zarządu w analizowanym okresie, poza opisanymi powyŜej nie wystąpiły istotne tendencje 
w cenach oferowanych produktów.   
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12.2. Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, Ŝądań, 
zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ 
na perspektywy Emitenta, przynajmniej do końca bieŜącego roku obrotowego. 
 
Poza tendencjami opisanymi powyŜej, czynnikami ryzyka opisanymi w Części II „Czynniki Ryzyka” 
Prospektu oraz czynnikami opisanymi w punkcie 9.2.3 Części III „Część Rejestracyjna” Prospektu, 
Emitentowi nie są znane inne tendencje, niepewne elementy, Ŝądania, zobowiązania lub zdarzenia, 
które mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta do końca bieŜącego roku obrotowego. 

13. Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe 

13.1 Oświadczenie wskazujące podstawowe załoŜenia, na których Emitenta opiera swoje prognozy 
lub szacunki 

Sporządzając w dniu 10 czerwca 2009 roku prognozę wyników finansowych na 2009 rok Zarząd 
PATENTUS S.A. przyjął załoŜenie, iŜ w okresie prognozy nie zmienią się warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej, w szczególności uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne oraz 
nie będą miały miejsca wydarzenia, które w sposób istotny mogłyby ograniczyć popyt na produkty 
Spółki.  

Prognozę sporządzono zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przy sporządzaniu 
historycznych sprawozdań finansowych, tj. zgodne z Międzynarodowymi Standardami  
Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami  Rachunkowości (MSSF).  

W prognozie nie brano pod uwagę środków pozyskanych z emisji nowych akcji. Prognozy finansowe 
nie zawierają równieŜ efektów ewentualnych transakcji fuzji i przejęć, a takŜe nie przewidują 
otrzymania przez Emitenta środków pomocowych Unii Europejskiej do planowanych inwestycji w 
zakład i infrastrukturę produkcyjną.  

Prognoza wyników na 2009 rok została sporządzona na podstawie wyników szacunkowych na okres 
1 stycznia 2009 do 31 maja 2009 roku oraz prognozie wyników za okres 1 czerwca 2009 roku do 
31 grudnia 2009 roku, którą oparto na znaczących szacunkach i hipotezach.  

Ponadto, Zarząd przygotowując prognozę wyników finansowych opierał się na następujących 
załoŜeniach, w podziale na niezaleŜne i zaleŜne od Emitenta. 

I. ZałoŜenia do prognozowanych informacji finansowych niezaleŜnych od Emitenta: 

1. Na przyszłe wyniki finansowe Emitenta wpływ będzie miała wysokość i tendencje w 
światowym zapotrzebowaniu na węgiel energetyczny i koksujący. 

2. Prognoza wyników Emitenta oparta została na dostępnych szacunkach dotyczących 
wysokości potencjalnych nakładów inwestycyjnych w kopalniach węgla kamiennego, w 
szczególności w trzech największych krajowych spółek węglowych, które są najwaŜniejszymi 
kontrahentami Spółki w tym sektorze. 

3. Emitent nie ma wpływu na politykę inwestycyjną polskich odbiorców maszyn górniczych, od 
których zaleŜy wysokość nakładów inwestycyjnych ponoszonych na modernizację, remonty i 
zakup nowych urządzeń oraz zakup części zamiennych. 

4. Przygotowując prognozy wyników finansowych Emitent uwzględnił poziom oprocentowania 
kredytów bankowych z których obecnie korzysta. Jest on ustalany w oparciu o niezaleŜną od 
Emitenta stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN i EURIBOR dla 
jednomiesięcznych depozytów w EUR. Poziom tych stawek na dzień 10 czerwca 2009 roku, 
to jest na dzień opracowania prognoz na 2009 r. wynosi WIBOR: 4,00% i EURIBOR: 0,95%. 
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5. Emitent brał równieŜ pod uwagę występujące na krajowym rynku tendencje w poziomie 
wynagrodzeń za pracę, które są uzaleŜnione od stanu podaŜy na unijnym rynku pracy. 

6. Wpływ na poziom osiąganych przez Emitenta wyników finansowych ma równieŜ poziom 
kursu złotego w stosunku do innych walut, w których Emitent dokonuje transakcji. Przy 
opracowywaniu prognozy przyjęto, Ŝe w 2009 roku średni kurs EUR/PLN wyniesie 4,30. 

7. Emitent załoŜył, iŜ sytuacja finansowa głównych odbiorców i kontrahentów nie ulegnie 
pogorszeniu, co mogłoby mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki.  

8. Emitent załoŜył, iŜ ceny na rynkach światowych podstawowych surowców uŜywanych przez 
PATENTUS S.A. do produkcji (stal, wyroby hutnicze), które znacznie wpływają na cenę 
wyrobu finalnego nie ulegną gwałtownym zmianom. DuŜe i nagłe wzrosty cen materiałów 
mogą w krótkim okresie odbić się negatywnie na wynikach finansowych Spółki. 

9. Zarząd przyjął, Ŝe światowy kryzys ekonomiczny nie wpłynie istotnie na działalność Spółki z 
uwagi na niewielki udział przychodów z eksportu. 

II. ZałoŜenia do prognozowanych informacji finansowych zaleŜnych od Emitenta: 

1. Wartość przychodów ze sprzedaŜy Emitenta oszacowano w oparciu o rzeczywiste dane 
historyczne oraz aktualnie zgłaszane ze strony odbiorców krajowych zapotrzebowanie na 
maszyny i urządzenia produkowane przez Emitenta. W stosunku do wielkości sprzedaŜy za 
rok 2008, w 2009 roku przewiduje się wzrost przychodów o kwotę 1.900 tys. PLN (do 
poziomu 70.000 tys. PLN), co stanowi przyrost o około 2,8%.  

2. Planowane na 2009 rok koszty operacyjne zostały ustalone w oparciu o dane historyczne z 
jednoczesnym uwzględnieniem wzrostu kosztów o przewidywany w 2009 r. wskaźnik inflacji 
tj. o 3,2 %. Uwzględniają one takŜe kontynuację działań mających na celu obniŜenie kosztów 
produkcji m.in. poprzez optymalizację cen zakupu materiałów, zmniejszenie kosztów usług 
obcych, kosztów transportu oraz zwiększenie wydajności poprzez wykorzystywanie 
posiadanych obrabiarek CNC. Łączne koszty działalności operacyjnej w 2009 roku (po 
skorygowaniu o przewidywane pozostałe przychody operacyjne) powinny wzrosnąć o 1.400 
tys. PLN (do poziomu 61.300 tys. PLN), co stanowi przyrost o około 2,3% w stosunku do 
wyników osiągniętych w 2008 roku. 

3. Po uwzględnieniu planowanych przychodów i kosztów - zysk na działalności operacyjnej w 
2009 roku powinien kształtować się na poziomie 8.700 tys. PLN. W stosunku do wyniku 
osiągniętego w 2008 roku jest to wzrost o około 500 tys. PLN, czyli o około 6,4%. 

4. Emitent w prognozach finansowych na 2009 rok przyjmował koszty finansowe związane z 
wykorzystaniem finansowania dłuŜnego, zakładając wysokość marŜy w stosunku do stawki 
WIBOR i LIBOR w wysokości 1,8%.  

5. Prognozy finansowe na 2009r. zakładają brak wypłaty dywidendy z zysku netto osiągniętego 
w 2008r.  

6. Zarząd Emitenta planuje przychody finansowe w 2009 r. na poziomie ok. 500 tys. PLN 
wynikające z odsetek od przeterminowanych płatności oraz odsetek od udzielonej poŜyczki. 
Jest to zmniejszenie planowanych przychodów finansowych o około 100 tys. PLN w stosunku 
do poprzedniego roku. W porównaniu do poprzedniego roku przewidywane koszty finansowe 
powinny być niŜsze o około 200 tys. PLN, co wiąŜe się ze zmniejszeniem zadłuŜenia z tytułu 
kredytów oraz obniŜeniem oprocentowania kredytów. 
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7. Zarząd prognozuje, Ŝe zysk netto na koniec 2009 roku będzie kształtował się na poziomie 
7.000 tys. PLN. W stosunku do zysku netto osiągniętego w 2008 roku jest to wzrost o około 
550 tys. PLN, czyli o około 8,5%. 

8. Przewidywane koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych wyniosą w 
2009 roku około 1.850 tys. PLN. Zmniejszenie kosztów amortyzacji o około 400 tys. PLN w 
porównaniu do poprzedniego roku ma związek z korektą planowanego okresu uŜytkowania 
maszyn i urządzeń. 
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13.2. Raport niezaleŜnego biegłego rewidenta dotyczący sprawdzenia przedstawionych prognoz 
wyników na 2009 rok 
 

Do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu PATENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie. 

Na potrzeby niniejszego Prospektu Emisyjnego oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy 
włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania 
reklam (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004 r.), dokonaliśmy sprawdzenia opublikowanej w niniejszym 
rozdziale Prospektu prognozy wyników. Prognoza wyników obejmuje informacje finansowe na temat 
przychodów ze sprzedaŜy, wyniku z działalności operacyjnej, wyniku netto  oraz kosztów amortyzacji 
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku. 

Za sporządzenie prognozowanych wyników oraz załoŜeń do prognozowanych informacji finansowych 
odpowiada Zarząd PATENTUS Spółka Akcyjna.  

Naszym zadaniem było dokonanie sprawdzenia tych załoŜeń i informacji oraz przedstawienie raportu 
na temat prognozowanych wyników za 2009 rok. Sprawdzenie prognozowanych wyników 
finansowych przeprowadziliśmy stosownie do: 

• Normy numer 5 wykonywania zawodu biegłego rewidenta „Zasady postępowania podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i innych usług poświadczających, 
wykonywanych przez biegłych rewidentów”, wydaną przez Krajową Izbę Biegłych 
Rewidentów; 

• Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 „Usługi Atestacyjne inne niŜ 
badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych” oraz Międzynarodowego 
Standardu Usług Atestacyjnych 3400 „Sprawdzenie prognozowanych informacji 
finansowych”, które zostały wydane przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC). 

Zgodnie z cytowanymi standardami dokonaliśmy sprawdzenia przygotowanych przez Zarząd Spółki 
prognoz wyników za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku, na które składają się: 

• przychody ze sprzedaŜy w kwocie 70.000 tys. PLN; 

• zysk z działalności operacyjnej w kwocie 8.700 tys. PLN; 

• zysk netto w kwocie 7.000 tys. PLN; 

• koszty amortyzacji w kwocie 1.850 tys. PLN. 

Zarząd PATENTUS S.A. przygotował powyŜsze prognozy wyników na 2009 rok  na bazie przyjętych  
załoŜeń finansowych, szacunkowych wyników finansowych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 
maja 2009 roku oraz planowanych wyników za okres od 1 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 
roku.  

Sprawdzając dowody uzasadniające przyjęte przez Zarząd Spółki załoŜenia, nie stwierdziliśmy 
niczego, co pozwoliłoby nam sądzić, Ŝe nie stanowią one racjonalnej podstawy sporządzania 
prognozowanych wyników finansowych. Naszym zdaniem, prognoza wyników za rok obrotowy 
kończący się 31 grudnia 2009 roku została poprawnie sporządzona na podstawie przyjętych załoŜeń 
oraz jest spójna z istotnymi zasadami rachunkowości przyjętymi przez Emitenta.  
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Sporządzając prognozy wyników na 2009 rok Zarząd Spółki uwzględnił zasady rachunkowości, które 
są zgodne we wszystkich istotnych aspektach z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. 

Nasze prace zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby zgromadzić informacje 
i wyjaśnienia uznane przez nas za niezbędne dla uzyskania wystarczającej pewności, Ŝe prognoza 
wyników została prawidłowo sporządzona na podstawie podanych załoŜeń. 

Pragniemy jednakŜe zwrócić uwagę, iŜ prognoza i załoŜenia, na których jest ona oparta, odnoszą się 
do przyszłości i z tej przyczyny mogą podlegać wpływowi nieprzewidzianych zdarzeń. Przewidywane 
zdarzenia często nie następują zgodnie z oczekiwaniami, a wynikające stąd odchylenia mogą być 
istotne. 

 

 „BUFIKS” Biuro Usług Finansowo-Księgowych  
Spółka z o.o. Grupa Finans-Servis 
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań  
finansowych Nr 660 

 

Piotr Kołodziejczyk 

Biegły rewident Nr 9324 / 6998 

Marian Jagiełło 

Wiceprezes Zarządu, Biegły rewident Nr 5043 / 2581 

   

Katowice, dnia 10 czerwca 2009 roku 

 

pieczęć podmiotu uprawnionego 
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13.3. Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe przygotowane na zasadach zapewniających 
porównywalność z historycznymi informacjami finansowymi. 
 
Tabela nr 10. Prognoza wyników finansowych (w tys. zł.) 
Wyszczególnienie 2009 prognoza 2008 
Przychody ze sprzedaŜy 70.000 68.113 
Zysk na działalności 
operacyjnej 

8.700 8.179 

Amortyzacja 1.850 2.252 
Zysk netto 7.000 6.449 

14. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyŜszego 
szczebla 

14.1. Imiona i nazwiska, adresy miejsca pracy i funkcje w ramach Emitenta oraz wskazanie 
podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
Emitenta  
 
Do organów Emitenta naleŜą: Zarząd, jako organ zarządzający oraz Rada Nadzorcza, jako organ 
nadzorujący. Do osób zarządzających wyŜszego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, Ŝe 
Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością zaliczono 
Dyrektora ds. Finansowych, Prokurenta, oraz Główną Księgową. 

14.1.1. Zarząd 

 
W skład Zarządu wchodzą: 
 
Józef Duda   Prezes Zarządu; 
Henryk Gotz  Wiceprezes Zarządu 
Stanisław Duda Wiceprezes Zarządu 
 
Józef Duda – Prezes Zarządu  
 
Józef Duda sprawuje funkcję Prezesa Zarządu od dnia 30 listopada 2001 r. 
 
Wiek:  54 lata. 
 
Miejscem pracy Józefa Dudy jest siedziba Emitenta w zakresie funkcji sprawowanej w Emitencie 
mieszcząca się w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 11. 
 
Józef Duda jest absolwentem WyŜszej Szkoły InŜynieryjnej w Opolu (1979 r.).  W 1980 r. Józef Duda 
ukończył Studium Podyplomowe Akademii Spraw Wewnętrznych w Łodzi (uzyskał stopień 
podporucznika MO). Józef Duda ukończył kursy dokształcające w zakresie: Zabezpieczenia 
wierzytelności – skuteczne rozwiązania w kontaktach handlowych (2001 r.), Podstawy zarządzania 
jakością według wymagań PN ISO 9001:2001 (2003 r.). Karierę zawodową Józef Duda rozpoczął w 
Komendzie Powiatowej Policji w Pszczynie, gdzie pracował do 1996 r., początkowo jako 
funkcjonariusz sekcji kryminalnej, następnie kierownik sekcji kryminalnej oraz zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji. W okresie od 1989 – 2002 r. pełnił funkcję pełnomocnika firmy „JUMA” 
Spółka cywilna z siedzibą w Pszczynie. W latach 1995 – 2001 był pełnomocnikiem PATENTUS 
Spółka cywilna. Od 1997 r. do 2001 r. Józef Duda pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu PATENTUS 
S.A., a od 2001 r. do nadal – prezesa Zarządu. 
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W ciągu ostatnich pięciu lat Józef Duda pełnił następujące funkcje w organach administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem: 
 
� PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie – Prezes Zarządu  – funkcję sprawuje nadal, 
� PATENTUS M. Duda i Spółka Spółka jawna z siedzibą w Pszczynie – Prokurent – funkcję 

sprawuje nadal, 
� GOTEX S.C. Józef Duda, Henryk Gotz, Małgorzata Duda, Tomasz Polak z siedzibą w Pszczynie 

– wspólnik do 31.12.2004 r.- spółka zakończyła działalność 31.12.2004 r. 
� Myard Investment Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku – Białej – członek Rady 

Nadzorczej – funkcje sprawuje nadal, akcjonariusz, 
� Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Pszczyński z siedzibą w Pszczynie – Przewodniczący 

Zarządu – funkcję sprawuje nadal, 
� Gymnasion Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie – wspólnik do chwili obecnej, 
� Emmerson S.A. z siedzibą w Warszawie – akcjonariusz do chwili obecnej, 
� SCO - PAK Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie – wspólnik do chwili obecnej, 
� Totmes S.A. z siedzibą w Warszawie – akcjonariusz do chwili obecnej, 
� Totmes Capital S.A. z siedzibą w Warszawie – akcjonariusz do chwili obecnej, 
� Radio PLESINO Spółka z o.o. z siedzibą w Pszczynie (obecnie Radio EXPRESS 92,3 FM Spółka 

z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej) – wspólnik do 13.01.2004 r.; 
� PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie – akcjonariusz – do chwili obecnej – posiada 4.179.175 

akcji Emitenta, stanowiących 15,77 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 16,88 
% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 
Oprócz wskazanych powyŜej, Pan Józef Duda nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie 
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani teŜ wspólnikiem  
w niepublicznych spółkach kapitałowych lub osobowych. Ponadto udział akcji posiadanych przez 
Pana Józefa Duda w spółkach publicznych, według złoŜonego oświadczenia, nie przekracza 5% w 
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
Józef Duda: 
 
� nie prowadzi innej podstawowej działalności, wykonywanej poza PATENTUS S.A., która 

miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 
� nie został skazany w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa, 
� w okresie co najmniej pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, 

zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyŜszego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit 
d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które znalazły się w stanie 
upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,  

� w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarŜenia publiczne, ani sankcje w 
stosunku do Józefa Dudy ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych), 

� nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 
Pomiędzy Józefem Dudą a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami 
zarządzającymi wyŜszego szczebla występują następujące powiązania rodzinne: 
 
� Małgorzata Duda – Prokurent, akcjonariusz, posiada 3.612.500 akcji Emitenta, stanowiących 

13,63 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 14,12 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta  – Ŝona, 

� Małgorzata Duda – Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent, akcjonariusz, posiada 7.791.675 akcje 
Emitenta, stanowiących 29,40 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 31,00 % 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta – bratowa, 

� Stanisław Duda – Wiceprezes Zarządu – brat, 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA   

 111

� Łukasz Duda – członek Rady Nadzorczej do dnia 4 czerwca 2009 r.– syn, 
� Krystyna Ligas – główna księgowa – siostra Ŝony, 
� Joanna Duda – członek Rady Nadzorczej – córka bratowej, 
� Mateusz Duda – członek Rady Nadzorczej - syn. 
 
Oprócz wyŜej wskazanych pomiędzy Józefem Dudą a innymi członkami Zarządu i członkami Rady 
Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie występują powiązania rodzinne.  
 
Henryk Gotz  – Wiceprezes Zarządu  
 
Henryk Gotz sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 17 czerwca 2004 r. 
 
Wiek:  47 lat. 
 
Miejscem pracy Henryka Gotz jest siedziba Emitenta w zakresie funkcji sprawowanej w Emitencie 
mieszcząca się w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 11. 
 
Henryk Gotz jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1987 r.).  W latach 1987 -1991 
pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” jako staŜysta, inspektor, pracownik dozoru 
górniczego. W 1991 r. pracował jako Specjalista ds. techniczno - handlowych w Halbach Braun 
Wuppertal GmbH przedstawicielstwo w Polsce. Następnie w okresie od 1992 do 1995 r. był 
Kierownikiem Działu Handlowego w Halbach Braun Katowice Spółka z o.o. Od roku 1996 do 1998 
pełnił funkcję prokurenta w Zamag Katowice przedsiębiorstwo z Grupy DBT Spółka z o.o. W 1999 r. 
był Kierownikiem Działu SprzedaŜy w Deutsche Bergbau Technik Polska Spółka z o.o. Henryk Gotz 
od 1997 r. pełnił u Emitenta funkcję Wiceprezesa Zarządu. W okresie od grudnia 2002 r. do czerwca 
2004 r. pracował na stanowisku Pełnomocnika ds. systemu jakości. W latach 1999 – 2001 Henryk 
Gotz był pełnomocnikiem PATENTUS Spółka cywilna. 
 
W ciągu ostatnich pięciu lat Henryk Gotz pełnił następujące funkcje w organach administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem: 
 
� PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie – Wiceprezes Zarządu  – funkcję sprawuje nadal, 
� PATENTUS M. Duda i Spółka Spółka jawna z siedzibą w Pszczynie – Prokurent – funkcje 

sprawuje nadal, 
� GOTEX S.C. Józef Duda, Henryk Gotz, Małgorzata Duda, Tomasz Polak z siedzibą w Pszczynie 

– wspólnik 31.12.2004 r.- spółka zakończyła działalność 31.12.2004 r., 
� Radio PLESINO Spółka z o.o. z siedzibą w Pszczynie (obecnie Radio EXPRESS 92,3 FM Spółka 

z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej) – wspólnik do 13.01.2004 r.; 
� SILVEST S.A. z siedzibą w Katowicach – akcjonariusz do chwili obecnej, 
� PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie – akcjonariusz – do chwili obecnej – posiada 2.962.500 

akcji Emitenta, stanowiących 11,18 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 12,66 
% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 
 
Oprócz wskazanych powyŜej, Pan Henryk Gotz nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie 
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani teŜ wspólnikiem  
w niepublicznych spółkach kapitałowych lub osobowych. Ponadto udział akcji posiadanych przez 
Pana Henryka Gotz w spółkach publicznych, według złoŜonego oświadczenia, nie przekracza 5% w 
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
Henryk Gotz: 
 
� nie prowadzi innej podstawowej działalności, wykonywanej poza PATENTUS S.A., która 

miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 
� nie został skazany w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa, 
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� w okresie co najmniej pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, 
zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyŜszego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 
lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które znalazły się w stanie 
upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,  

� w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarŜenia publiczne, ani sankcje w 
stosunku do Henryka Gotz ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych), 

� nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 
Pomiędzy Henrykiem Gotz a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami 
zarządzającymi wyŜszego szczebla występują następujące powiązania rodzinne: 
� Urszula Gotz – członek Rady Nadzorczej, akcjonariusz posiada 4.829.150 akcji Emitenta, 

stanowiących 18,22 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 18,33 % głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta, Asystent Działu Handlowego – Ŝona, 

� Anna Gotz – członek Rady Nadzorczej – córka. 
 
Oprócz wyŜej wskazanych pomiędzy Henrykiem Gotz a innymi członkami Zarządu i członkami Rady 
Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie występują powiązania rodzinne. 
 
Stanisław Duda  – Wiceprezes Zarządu  
 
Stanisław Duda sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 września 2009 r. 
 
Wiek:  50 lat. 
 
Miejscem pracy Stanisława Duda jest siedziba Emitenta w zakresie funkcji sprawowanej w Emitencie 
mieszcząca się w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 11. 
 
Stanisław Duda jest absolwentem WyŜszej Szkoły InŜynieryjnej w Opolu (1983 r.).  W latach 1983-
2009 zatrudniony był w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek” 
w Pawłowicach. W okresie od maja do września 1983 r. oraz od września 1984 r. do czerwca 1985 r. 
pracował jako staŜysta pod ziemią. Następnie w latach 1985 – 1987 zatrudniony był na stanowisku 
dozorcy urządzeń maszynowych pod ziemią. W okresie od lutego 1987 do stycznia 1988 r. oraz od 
lutego 1988 r. do lutego 1990 r. pełnił funkcję sztygara zmianowego urządzeń maszynowych pod 
ziemią. W latach 1990 – 1991 Stanisław Duda pracował jako sztygar oddziałowy oddziału 
maszynowego pod ziemią. Od 1991 r. do 1997 r. zatrudniony był na stanowisku starszego inspektora 
ds. przygotowania produkcji, rozwoju i projektowania procesów likwidacji zakładu górniczego pod 
ziemią. W okresie od listopada 1999 r. do lipca 2009 r. Stanisław Duda pełnił funkcję kierownika 
działu inwestycji i remontów pod ziemią. 
 
W ciągu ostatnich pięciu lat Stanisław Duda pełnił następujące funkcje w organach administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem: 
 
� PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie – Wiceprezes Zarządu  – funkcję sprawuje nadal, 
� Radio PLESINO Spółka z o.o. z siedzibą w Pszczynie (obecnie Radio EXPRESS 92,3 FM Spółka 

z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej) – Prezes Zarządu do 31.03.2004 r., 
� Radio PLESINO Spółka z o.o. z siedzibą w Pszczynie (obecnie Radio EXPRESS 92,3 FM Spółka 

z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej) –  wspólnik do 13.01.2004 r., 
� PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie - znaczący akcjonariusz posiadający do dnia 30 

listopada 2007 r. 179.167 akcji Emitenta, stanowiących 19,62 % udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta. 
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Oprócz wskazanych powyŜej, Pan Stanisław Duda nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest 
obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani teŜ wspólnikiem  
w niepublicznych spółkach kapitałowych lub osobowych. Ponadto udział akcji posiadanych przez 
Pana Stanisława Duda w spółkach publicznych, według złoŜonego oświadczenia, nie przekracza 5% w 
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
Stanisław Duda: 
 
� nie prowadzi innej podstawowej działalności, wykonywanej poza PATENTUS S.A., która 

miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 
� nie został skazany w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa, 
� w okresie co najmniej pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, 

zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyŜszego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 
lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które znalazły się w stanie 
upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,  

� w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarŜenia publiczne, ani sankcje w 
stosunku do Stanisława Duda ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym 
uznanych organizacji zawodowych), 

� nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 
Pomiędzy Stanisławem Duda a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami 
zarządzającymi wyŜszego szczebla występują następujące powiązania rodzinne: 
� Józef Duda – Prezes Zarządu, akcjonariusz, posiada 4.179.175 akcji Emitenta, stanowiących 

15,77 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 16,88 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta – brat; 

� Małgorzata Duda – Prokurent, akcjonariusz, posiada 3.612.500 akcji Emitenta, stanowiących 
13,63 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 14,12 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta  – szwagierka, 

� Małgorzata Duda – Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent, akcjonariusz, posiada 7.791.675 akcje 
Emitenta, stanowiących 29,40 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 31,00 % 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta – Ŝona, 

� Joanna Duda – członek Rady Nadzorczej – córka, 
� Mateusz Duda – członek Rady Nadzorczej – bratanek, 
� Łukasz Duda – członek Rady Nadzorczej do dnia 4 czerwca 2009 r. - bratanek. 
 
Oprócz wyŜej wskazanych pomiędzy Stanisławem Duda a innymi członkami Zarządu i członkami 
Rady Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie występują powiązania 
rodzinne. 

14.1.2. Rada nadzorcza 

 
W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 
 
Maciej Markiel  Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
Urszula Gotz  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 
Joanna Duda  Członek Rady Nadzorczej - Sekretarz, 
Łukasz Duda*  Członek Rady Nadzorczej, 
Anna Gotz  Członek Rady Nadzorczej, 
Mateusz Duda** Członek Rady Nadzorczej. 
 
* Pan Łukasz Duda na mocy uchwały nr 11Zwyczajengo Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. powziętej w dniu 
4 czerwca 2009 r.  został odwołany z funkcji członka Rady Nadzorcze Spółki. 
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** Pan Mateusz Duda na mocy uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. powziętej w 
dniu 4 czerwca 2009 r. został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki.  
 
 
Maciej Markiel – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
 
Maciej Markiel pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 28 grudnia 2007 roku. 
 
Wiek: 38 lat. 
 
Miejscem wykonywania obowiązków Macieja Markiela – w zakresie funkcji sprawowanej w 
Emitencie jest siedziba Emitenta mieszcząca się w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 11 oraz inne 
miejsca wynikające z wykonywanych obowiązków. 
 
Maciej Markiel jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Budownictwa (1995 r.). 
W 1999 r. Maciej Markiel ukończył na Politechnice Śląskiej w Gliwicach Wydział Architektury 
Studium Podyplomowe Konserwacji Zabytków. Maciej Markiel nabył uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (1998 r.) oraz 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej 
(2001 r.). Karierę zawodową Maciej Markiel rozpoczął w 1995 r. jako pracownik umysłowy ZPUH 
„PLATER” z siedzibą w Łące. W okresie 1997 – 2000 r. był współwłaścicielem „MK Projekt” z 
siedzibą w Pszczynie. W latach 1999 – 2007 pełnił funkcję Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Pszczynie. Obecnie Maciej Markiel jest współwłaścicielem „MAKSIPLAN” Spółka 
cywilna Michał Skotnica Maciej Markiel z siedzibą w Pszczynie. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat Maciej Markiel pełnił następujące 
funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem: 
 
� PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie - Przewodniczący Rady Nadzorczej – do chwili 

obecnej,  
� „MaksiPlan” S.C. Michał Skotnica, Maciej Markiel z siedzibą w Pszczynie – wspólnik – do 

chwili obecnej, 
� PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie – akcjonariusz – do chwili obecnej – posiada 27.500 

akcji Emitenta, stanowiących 0,104 udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 0,061 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 
Oprócz wskazanych powyŜej, Pan Maciej Markiel nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest 
obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani teŜ wspólnikiem  
w niepublicznych spółkach kapitałowych lub osobowych. Ponadto udział akcji posiadanych przez 
Pana Macieja Markiel w spółkach publicznych, według złoŜonego oświadczenia, nie przekracza 5% w 
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem, Maciej Markiel: 
 
� nie prowadzi innej podstawowej działalności, wykonywanej poza PATENTUS S.A., która 

miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 
� nie został skazany w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa, 
� w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów 

administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyŜszego szczebla (o której 
mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które 
znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,  

� w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarŜenia publiczne, ani sankcje w 
stosunku do Macieja Markiela ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym 
uznanych organizacji zawodowych), 
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� nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 
Pomiędzy Maciejem Markielem a innymi członkami Rady Nadzorczej i członkami Zarządu oraz 
osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie występują powiązania rodzinne.  
 
Urszula Gotz – członek Rady Nadzorczej  
 
Urszula Gotz pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od dnia 28 grudnia 2007 roku. 
 
Wiek: 44 lata. 
 
Miejscem wykonywania obowiązków Urszuli Gotz – w zakresie funkcji sprawowanej w Emitencie 
jest siedziba Emitenta mieszcząca się w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 11 oraz inne miejsca 
wynikające z wykonywanych obowiązków. 
 
Urszula Gotz jest absolwentką Liceum Medycznego w Pszczynie, a w 1985 r. została pielęgniarką 
dyplomowaną.  Karierę zawodową Urszula Gotz rozpoczęła w 1985 r. w Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
w Pszczynie na stanowisku pielęgniarki dyplomowanej. W latach 1986 – 1988 zatrudniona była w 
Ludowym Klubie Sportowym „ZNICZ” w Jankowicach. Od 2004 r. do nadal Urszula Gotz pełni 
funkcję Asystenta Działu Handlowego Emitenta. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat Urszula Gotz pełniła następujące 
funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem: 
 
�  PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie – członek Rady Nadzorczej i akcjonariusz - do chwili 

obecnej, posiada 4.829.150 akcje Emitenta, stanowiących 18,22 % udziału w kapitale 
zakładowym i uprawniających do 18,33 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 

�  „PATENTUS M.  DUDA i SPÓŁKA Spółka jawna z siedzibą w Pszczynie – wspólnik - do 
chwili obecnej. 

 
Oprócz wskazanych powyŜej, Pani Urszula Gotz nie była w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie 
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani teŜ wspólnikiem  
w niepublicznych spółkach kapitałowych lub osobowych. Ponadto udział akcji posiadanych przez 
Panią Urszulę Gotz w spółkach publicznych, według złoŜonego oświadczenia, nie przekracza 5% w 
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem, Urszula Gotz: 
� nie prowadzi innej podstawowej działalności, wykonywanej poza PATENTUS S.A., która 

miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 
� nie została skazana w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa, 
� w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organów 

administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyŜszego szczebla (o której 
mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które 
znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,  

� w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarŜenia publiczne, ani sankcje w 
stosunku do Urszuli Gotz ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych), 

� nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 
Pomiędzy Urszulą Gotz a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami 
zarządzającymi wyŜszego szczebla występują następujące powiązania rodzinne: 
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� Henryk Gotz – Wiceprezes Zarządu, akcjonariusz, posiada 2.962.500 akcji Emitenta, 

stanowiących 11,18 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 12,66 % głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta – mąŜ, 

� Anna Gotz – członek Rady Nadzorczej – córka. 
 
Oprócz wyŜej wskazanych pomiędzy Urszulą Gotz a innymi członkami Zarządu i członkami Rady 
Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie występują powiązania rodzinne.  
 
Joanna Duda – członek Rady Nadzorczej  
 
Joanna Duda pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od dnia 28 grudnia 2007 roku. 
 
Wiek: 22 lat. 
 
Miejscem wykonywania obowiązków Joanny Duda – w zakresie funkcji sprawowanej w Emitencie - 
jest siedziba Emitenta mieszcząca się w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 11. 
 
Joanna Duda jest studentką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach Kierunek Fizjoterapia 
(studia magisterskie 2006 – 2011). W październiku 2008 r. ukończyła seminarium zorganizowane 
przez Eurofinanse Training Spółka z o.o. – Rada Nadzorcza – obowiązki, uprawnienia oraz 
odpowiedzialność za funkcjonowanie spółki, praktyka działania 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat Joanna Duda pełniła następujące 
funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem: 
 
� PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie – Członek Rady Nadzorczej – funkcję sprawuje nadal. 
 
Oprócz wskazanych powyŜej, Pani Joanna Duda nie była w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie 
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani teŜ wspólnikiem  
w niepublicznych spółkach kapitałowych lub osobowych lub akcjonariuszem w spółkach publicznych. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem, Joanna Duda: 
 
� nie prowadzi innej podstawowej działalności, wykonywanej poza PATENTUS S.A., która 

miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 
� nie została skazana w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa, 
� w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organów 

administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyŜszego szczebla (o której 
mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które 
znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,  

� w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarŜenia publiczne, ani sankcje w 
stosunku do Joanny Duda ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych), 

� nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu 
uczestniczenia  

� w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 
 
Pomiędzy Joanną Duda a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami 
zarządzającymi wyŜszego szczebla występują następujące powiązania rodzinne: 
� Józef Duda – Prezes Zarządu, akcjonariusz, posiada 4.179.175 akcji Emitenta, stanowiących 

15,77 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 16,88 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta – wujek, 

� Stanisław Duda – Wiceprezes Zarządu –ojciec, 
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� Małgorzata Duda –– Prokurent, akcjonariusz, posiada 3.612.500 akcji Emitenta, stanowiących 
13,63 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 14,12% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta - ciotka, 

� Małgorzata Duda –– Dyrektor  ds. Finansowych, Prokurent, akcjonariusz, posiada 7.791.675 
akcje Emitenta, stanowiących 29,40 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 31,00 
% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta – matka, 

� Łukasz Duda – członek Rady Nadzorczej do dnia 4 czerwca 2009 r. – kuzyn, 
� Krystyna Ligas – Główna Księgowa – siostra ciotki, 
� Mateusz Duda – członek Rady Nadzorczej - kuzyn. 
 
Oprócz wyŜej wskazanych pomiędzy Joanną Duda a innymi członkami Zarządu i członkami Rady 
Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie występują powiązania rodzinne.  
 
Łukasz Duda– członek Rady Nadzorczej  
 
Łukasz Duda pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od dnia 12 kwietnia 2006 roku do dnia 4 
czerwca 2009 r. 
 
Wiek: 25 lata. 
 
Miejscem wykonywania obowiązków Łukasza Duda – w zakresie funkcji sprawowanej w Emitencie - 
jest siedziba Emitenta mieszcząca się w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 11. 
 
Łukasz Duda jest studentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W październiku 2008 r. 
ukończył seminarium zorganizowane przez Eurofinanse Training Spółka z o.o. – Rada Nadzorcza – 
obowiązki, uprawnienia oraz odpowiedzialność za funkcjonowanie spółki, praktyka działania. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat Łukasz Duda pełnił następujące 
funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem: 
 
� PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie – członek Rady Nadzorczej – do chwili obecnej, 
 
Oprócz wskazanych powyŜej, Pan Łukasz Duda nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie 
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani teŜ wspólnikiem  
w niepublicznych spółkach kapitałowych lub osobowych lub akcjonariuszem w spółkach publicznych. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem, Łukasz Duda: 
 
� nie prowadzi innej podstawowej działalności, wykonywanej poza PATENTUS S.A., która 

miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 
� nie został skazany w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa, 
� w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów 

administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyŜszego szczebla (o której 
mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które 
znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,  

� w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarŜenia publiczne, ani sankcje w 
stosunku do Łukasza Duda ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych), 

� nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 
Pomiędzy Łukaszem Dudą a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami 
zarządzającymi wyŜszego szczebla występują następujące powiązania rodzinne: 
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� Józef Duda – Prezes Zarządu, akcjonariusz posiada 4.197.175 akcji Emitenta, stanowiących 15,77 
% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 16,88 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta – ojciec, 

� Małgorzata Duda – Prokurent, akcjonariusz, posiada 3.612.500 akcji Emitenta, stanowiących 
13,63 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 14,12 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta – macocha, 

� Małgorzata Duda – Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent, akcjonariusz, posiada 7.791.675 akcje 
Emitenta, stanowiących 29,40 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 31,00 % 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta – ciotka, 

� Stanisław Duda – Wiceprezes Zarządu – wujek; 
� Krystyna Ligas – główna księgowa – siostra macochy, 
� Joanna Duda – członek Rady Nadzorczej – kuzynka, 
� Mateusz Duda – członek Rady Nadzorczej - brat. 
 
Oprócz wyŜej wskazanych pomiędzy Łukaszem Duda a innymi członkami Zarządu i członkami Rady 
Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie występują powiązania rodzinne.  
 
Anna Gotz –  członek Rady Nadzorczej  
 
Anna Gotz pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od dnia 20 czerwca 2006 roku. 
 
Wiek: 20 lat. 
 
Miejscem wykonywania obowiązków Anny Gotz – w zakresie funkcji sprawowanej w Emitencie - jest 
siedziba Emitenta mieszcząca się w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 11. 
 
Anna Gotz jest studentem Akademii Ekonomicznej w Wrocławiu. W październiku 2008 r. ukończyła 
seminarium zorganizowane przez Eurofinanse Training Spółka z o.o. – Rada Nadzorcza – obowiązki, 
uprawnienia oraz odpowiedzialność za funkcjonowanie spółki, praktyka działania. 
 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat Anna Gotz pełniła następujące 
funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem: 
 
� PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie – członek Rady Nadzorczej – do chwili obecnej 
  
Oprócz wskazanych powyŜej, Pani Anna Gotz nie była wciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie 
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani teŜ wspólnikiem  
w niepublicznych spółkach kapitałowych lub osobowych lub akcjonariuszem w spółkach publicznych. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem, Anna Gotz: 
 
� nie prowadzi innej podstawowej działalności, wykonywanej poza PATENTUS S.A., która 

miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 
� nie została skazana w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa, 
� w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów 

administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyŜszego szczebla (o której 
mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które 
znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,  

� w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarŜenia publiczne, ani sankcje w 
stosunku do Anny Gotz ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych), 

� nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 
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Pomiędzy Anną Gotz a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami 
zarządzającymi wyŜszego szczebla występują następujące powiązania rodzinne: 
 
� Henryk Gotz – Wiceprezes Zarządu, akcjonariusz, posiada 2.962.500 akcji Emitenta, 

stanowiących 11,18 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 12,66 % głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta – ojciec, 

� Urszula Gotz – członek Rady Nadzorczej, akcjonariusz posiada 4.829.150 akcji Emitenta, 
stanowiących 18,22 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 18,33 % głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta, Asystent Działu Handlowego – matka. 

 
Oprócz wyŜej wskazanych pomiędzy Anną Gotz a innymi członkami Zarządu i członkami Rady 
Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie występują powiązania rodzinne. 
 
Mateusz Duda– członek Rady Nadzorczej  
 
Mateusz Duda pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od dnia 4 czerwca 2009 r. 
 
Wiek: 19 lat. 
 
Miejscem wykonywania obowiązków Mateusza Duda – w zakresie funkcji sprawowanej w Emitencie 
- jest siedziba Emitenta mieszcząca się w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 11. 
 
Mateusz Duda jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat Mateusz Duda pełnił następujące 
funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był wspólnikiem: 
 
� PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie – członek Rady Nadzorczej – od dnia 4 czerwca 2009 r. 

do chwili obecnej, 
 
Oprócz wskazanych powyŜej, Pan Mateusz Duda nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie 
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani teŜ wspólnikiem  
w niepublicznych spółkach kapitałowych lub osobowych lub akcjonariuszem w spółkach publicznych. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem, Mateusz Duda: 
 
� nie prowadzi innej podstawowej działalności, wykonywanej poza PATENTUS S.A., która 

miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 
� nie został skazany w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa, 
� w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów 

administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyŜszego szczebla (o której 
mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które 
znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,  

� w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarŜenia publiczne, ani sankcje w 
stosunku do Łukasza Duda ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych), 

� nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 
Pomiędzy Mateuszem Dudą a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami 
zarządzającymi wyŜszego szczebla występują następujące powiązania rodzinne: 
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� Józef Duda – Prezes Zarządu, akcjonariusz posiada 4.197.175 akcji Emitenta, stanowiących 15,77 
% udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 16,88 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta – ojciec, 

� Małgorzata Duda – Prokurent, akcjonariusz, posiada 3.612.500 akcji Emitenta, stanowiących 
13,63 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 14,12 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta – matka, 

� Małgorzata Duda – Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent, akcjonariusz, posiada 7.791.675 akcje 
Emitenta, stanowiących 29,40 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 31,00 % 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta – ciotka, 

� Stanisław Duda – Wiceprezes Zarządu – wujek, 
� Krystyna Ligas – główna księgowa – siostra macochy, 
� Joanna Duda – członek Rady Nadzorczej – kuzynka 
� Łukasz Duda – członek Rady Nadzorczej do dnia 4 czerwca 2009 r. - brat. 
 
Oprócz wyŜej wskazanych pomiędzy Mateusz Duda a innymi członkami Zarządu i członkami Rady 
Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie występują powiązania rodzinne.  

14.1.3. Osoby zarządzające wyŜszego szczebla 

 
Osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla są: 
 
Małgorzata Duda  Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent 
Małgorzata Duda Prokurent 
Krystyna Ligas              Główna księgowa 
 
Małgorzata Duda – Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent 
 
Małgorzata Duda pełni funkcję Dyrektora ds. Finansowych od dnia 1 stycznia 2001 roku. 
 
Wiek: 51 lat. 
 
Miejscem pracy Małgorzaty Duda jest siedziba Emitenta mieszcząca się w Pszczynie przy ul. 
Górnośląskiej 11 oraz inne miejsca wynikające z wykonywanych obowiązków. 
 
Małgorzata Duda jest absolwentką Policealnego Studium Zawodowe o specjalności Przetwarzanie 
danych – technik ekonomista (1979 r.).  W latach 1979 – 1986 zatrudniona była na stanowisku 
operatora maszyn cyfrowych w ZGT POLGAZ z siedzibą w Pszczynie. W okresie od 1986 r. do 1995 
r. pełniła funkcję starszego specjalisty ds. księgowości finansowej w Przedsiębiorstwie Robót 
Drogowo – Mostowych z siedzibą w Pszczynie. Od 1993 r. Małgorzata Duda prowadziła działalność 
gospodarczą – Biuro rachunkowe „Komputer”, która od dnia 31 grudnia 1995 r. jest zawieszona. Od 
1998 r. do 2000 r. zatrudniona była na stanowisku głównej księgowej Emitenta. Od dnia 1 stycznia 
2001 r. Małgorzata Duda pełni funkcję Dyrektora ds. Finansowych. Na mocy uchwały nr 2 Zarządu 
Spółki z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia prokury samoistnej Małgorzata Duda 
została umocowana do działania w charakterze prokurenta samoistnego. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat Małgorzata Duda pełniła 
następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był 
wspólnikiem: 
 
� PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie – Dyrektor ds. Finansowych, akcjonariusz - do chwili 

obecnej, posiada 7.791.675 akcje Emitenta, stanowiących 29,40 % udziału w kapitale 
zakładowym i uprawniających do 31,00 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 

� Myard Investment Group  Spółka Akcyjna  z siedzibą w Bielsku – Białej – akcjonariusz do chwili 
obecnej, 
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� GOTEX S.C. Józef Duda, Henryk Gotz, Małgorzata Duda, Tomasz Polak z siedzibą w Pszczynie 
– wspólnik do 31.12.2004 r. - spółka zakończyła działalność 31.12.2004 r. 

� PATENTUS M. DUDA i SPÓŁKA Spółka jawna z siedzibą w Pszczynie – wspólnik - do chwili 
obecnej, 

� SCO - PAK Spółka z o.o. z siedzibą w Chełmie – wspólnik do chwili obecnej, 
� Totmes  Capital S.A. z siedzibą w Warszawie – akcjonariusz do chwili obecnej 
 
Oprócz wskazanych powyŜej, Pani Małgorzata Duda nie była wciągu ostatnich pięciu lat i nie jest 
obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani tez wspólnikiem  
w niepublicznych spółkach kapitałowych lub osobowych. Ponadto udział akcji posiadanych przez 
Panią Małgorzatę Duda w spółkach publicznych, według złoŜonego oświadczenia, nie przekracza 5% 
w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem, Małgorzata Duda: 
 
� nie prowadzi innej podstawowej działalności, wykonywanej poza PATENTUS S.A., która 

miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 
� nie została skazana w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa, 
� w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organów 

administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyŜszego szczebla (o której 
mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które 
znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,  

� w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarŜenia publiczne, ani sankcje w 
stosunku do Małgorzaty Duda ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym 
uznanych organizacji zawodowych), 

� nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 
Pomiędzy Małgorzatą Duda a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami 
zarządzającymi wyŜszego szczebla występują następujące powiązania rodzinne: 
 
� Józef Duda – Prezes Zarządu, akcjonariusz, posiada 4.179.175 akcji Emitenta, stanowiących 

15,77 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 16,88 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta– szwagier, 

� Stanisław Duda – Wiceprezes Zarządu – mąŜ, 
� Małgorzata Duda – Prokurent, akcjonariusz, posiada 3.612.500 akcji Emitenta, stanowiących 

13,63 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 14,12 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta – szwagierka, 

� Joanna Duda – członek Rady Nadzorczej – córka, 
� Łukasz Duda – członek Rady Nadzorczej do dnia 4 czerwca 2009 r. – syn szwagra, 
� Mateusz Duda – członek Rady Nadzorczej – syn szwagra. 
 
Oprócz wyŜej wskazanych pomiędzy Małgorzatą Duda a innymi członkami Zarządu i członkami Rady 
Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie występują powiązania rodzinne.  
 
Małgorzata Duda – Prokurent 
 
Małgorzata Duda pełni funkcję Prokurenta od dnia 29 grudnia 2000 roku. 
 
Wiek: 50 lat. 
 
Miejscem pracy Małgorzaty Duda jest oddział Pierwszy Emitenta mieszczący się w Pszczynie przy ul. 
Bielskiej 21 oraz inne miejsca wynikające z wykonywanych obowiązków. 
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Małgorzata Duda  ukończyła w 1978 r. Liceum Ekonomiczne. W latach 1978 – 1988 Małgorzata 
Duda zatrudniona była w LINDE GAZ Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie na stanowisku 
specjalisty ds. kosztów.  Od 1988 r. do 1993 r. jako specjalista pozostawała w stosunku pracy z 
INTERPEGRO – Holding Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. W latach 1989 – 2002 prowadziła 
działalność gospodarczą pod firmą „JUMA”, następnie „JUMA” Spółka cywilna. Od 2000 r. 
Małgorzata Duda pełni funkcję prokurenta Emitenta. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat Małgorzata Duda pełniła 
następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był 
wspólnikiem: 
 
� PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie – Prokurent, akcjonariusz - do chwili obecnej, posiada 

3.612.500 akcji Emitenta, stanowiących 13,63 % udziału w kapitale zakładowym i 
uprawniających do 14,12 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 

� „PATENTUS M. DUDA i SPÓŁKA Spółka jawna z siedzibą w Pszczynie – wspólnik - do chwili 
obecnej. 

 
Oprócz wskazanych powyŜej, Małgorzata Duda nie była wciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie 
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani tez wspólnikiem  
w niepublicznych spółkach kapitałowych lub osobowych. Ponadto udział akcji posiadanych przez 
Panią Małgorzatę Duda w spółkach publicznych, według złoŜonego oświadczenia, nie przekracza 5% 
w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem, Małgorzata Duda: 
 
� nie prowadzi innej podstawowej działalności, wykonywanej poza PATENTUS S.A., która 

miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 
� nie została skazana w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa, 
� w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organów 

administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyŜszego szczebla (o której 
mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które 
znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,  

� w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarŜenia publiczne, ani sankcje w 
stosunku do Małgorzaty Duda ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym 
uznanych organizacji zawodowych), 

� nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 
Pomiędzy Małgorzatą Duda a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami 
zarządzającymi wyŜszego szczebla występują następujące powiązania rodzinne: 
 
� Józef Duda – Prezes Zarządu, akcjonariusz, posiada 4.179.175 akcji Emitenta, stanowiących 

15,77 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 16,88 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta – mąŜ, 

� Stanisław Duda – Wiceprezes Zarządu – szwagier, 
� Małgorzata Duda – Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent, akcjonariusz - do chwili obecnej, 

posiada 7.791.675 akcje Emitenta, stanowiących 29,40 % udziału w kapitale zakładowym i 
uprawniających do 31,00 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta – szwagierka, 

� Łukasz Duda – członek Rady Nadzorczej do dnia 4 czerwca 2009 r.– pasierb, 
� Krystyna Ligas – główna księgowa – siostra, 
� Joanna Duda – członek Rady Nadzorczej – córka szwagierki 
� Mateusz Duda – członek Rady Nadzorczej - syn. 
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Oprócz wyŜej wskazanych pomiędzy Małgorzatą Duda a innymi członkami Zarządu i członkami Rady 
Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie występują powiązania rodzinne.  
 
 
 
Krystyna Ligas – Główna Księgowa 
 
Krystyna Ligas pełni funkcję Głównej Księgowej od dnia 1 stycznia 2001 roku. 
 
Wiek: 47 lat. 
 
Miejscem pracy Krystyny Ligas jest siedziba Emitenta mieszcząca się w Pszczynie przy ul. 
Górnośląskiej 11 oraz inne miejsca wynikające z wykonywanych obowiązków. 
 
Krystyna Ligas  ukończyła w 1983 r. Policealne Studium Zawodowe przy Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Tychach – kierunek: ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość. W dniu 5 
listopada 1998 r. Krystyna Ligas otrzymała świadectwo kwalifikacyjne nr 10559/98 wydane przez 
Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od dnia 30 
czerwca 1983 r. do dnia 20 sierpnia 1983 r. odbyła staŜ w RSW Prasa KsiąŜka Ruch w Pszczynie. W 
latach 1983 – 1990 zatrudniona była w Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodno – InŜynieryjnego z 
siedzibą w Pszczynie na stanowisku inspektora finansowo – księgowego. Od kwietnia 1990 r. do lipca 
1990 r. zatrudniona była na stanowisku księgowej w Zespole Opieki Zdrowotnej z siedzibą w 
Pszczynie. W okresie od 1990 r. do 1992 r. pozostawała w stosunku pracy z Interpegro Beskid S.A. z 
siedzibą w Pszczynie jako starszy specjalista ds. finansowo-księgowych. W latach 1992 – 1997 
zatrudniona była na stanowisku księgowej w SH Ascona z siedzibą w Pszczynie. Od dnia 1 grudnia 
1997 r. do 30 kwietnia 1998 r. Krystyna Ligas pozostawała w stosunku pracy na stanowisku księgowej 
w PATENTUS Spółka cywilna, a następnie od 1 maja 1998 r. do nadal związana jest z Emitentem 
stosunkiem pracy jako główna księgowa w PATENTUS S.A. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem Krystyna Ligas nie była w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest 
obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani teŜ wspólnikiem 
w niepublicznych spółkach kapitałowych lub osobowych lub akcjonariuszem w spółkach publicznych. 
 
Zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem, Krystyna Ligas: 
 
� nie prowadzi innej podstawowej działalności, wykonywanej poza PATENTUS S.A., która 

miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, 
� nie została skazana w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa, 
� w okresie co najmniej poprzednich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organów 

administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyŜszego szczebla (o której 
mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które 
znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,  

� w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarŜenia publiczne, ani sankcje w 
stosunku do Krystyny Ligas ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych 
organizacji zawodowych), 

� nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu 
uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

 
Pomiędzy Krystyną Ligas a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej oraz osobami 
zarządzającymi wyŜszego szczebla występują następujące powiązania rodzinne: 
 
� Józef Duda – Prezes Zarządu, akcjonariusz, posiada 4.179.175 akcji Emitenta, stanowiących 

15,77 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 16,88 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta– szwagier, 
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� Małgorzata Duda – Prokurent, akcjonariusz, posiada 3.612.500 akcji Emitenta, stanowiących 
13,63 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 14,12 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta – siostra, 

� Łukasz Duda – członek Rady Nadzorczej – pasierb siostry. 
 
Oprócz wyŜej wskazanych pomiędzy Krystyną Ligas a innymi członkami Zarządu i członkami Rady 
Nadzorczej oraz osobami zarządzającymi wyŜszego szczebla nie występują powiązania rodzinne. 

14.2. Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród 
osób zarządzających wyŜszego szczebla 

14.2.1. Potencjalne konflikty interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a innymi obowiązkami 
i interesami prywatnymi członków Zarządu, Rady Nadzorczej i innych osób na stanowiskach 
kierowniczych wyŜszego szczebla 

 
Zdaniem Emitenta, w związku z istniejącymi licznymi powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami 
Zarządu i Rady Nadzorczej istnieje ryzyko wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy 
obowiązkami wobec Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 

14.2.2. Umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi 
osobami, na podstawie których członkowie organów zarządzających, nadzorczych oraz osoby na 
stanowiskach kierowniczych wyŜszego szczebla zostały powołane na swoje stanowiska 

 
Według najlepszej wiedzy Emitenta nie istnieją Ŝadne umowy ani porozumienia ze znaczącymi 
akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których osoby zarządzające, 
nadzorujące i osoby zarządzające wyŜszego szczebla zostały wybrane na członków organów 
zarządzających lub nadzorczych albo na osoby zarządzające wyŜszego szczebla. 

14.2.3. Ograniczenia uzgodnione przez członków organów zarządzających i nadzorczych oraz osoby 
na stanowiskach kierowniczych wyŜszego szczebla w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych 
przez nie papierów wartościowych Emitenta 

 
Zgodnie ze złoŜonymi przez Józefa Duda – pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, Henryka Gotz – 
pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu, Urszulę Gotz – pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, 
Małgorzatę Duda – pełniącej funkcję Dyrektora ds. Finansowych, Małgorzatę Duda(z domu Wiktor) – 
pełniącego funkcję Prokurenta oświadczeniami, posiadane przez ww. osoby akcje Emitenta nie będą 
przedmiotem zbycia w obrocie giełdowym oraz pozagiełdowym w okresie 12 miesięcy od dnia 
przydziału Akcji serii F w Ofercie Publicznej.  

15. Wynagrodzenia i inne świadczenia za ostatni pełny rok obrotowy w odniesieniu do członków 
organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osób zarządzających wyŜszego 
szczebla 

15.1. Wysokość wypłaconego wynagrodzenia 

15.1.1 Wysokość wynagrodzenia wypłaconego Zarządowi w roku 2008 

 
Zgodnie z postanowieniami umowy o pracę Prezesowi Zarządu przysługuje: 
� wynagrodzenie podstawowe, 
� premia uznaniowa ustalana kwotowo. 
 
Zgodnie z postanowieniami umowy o pracę Wiceprezesowi Zarządu przysługuje: 
� wynagrodzenie podstawowe, 
� premia uznaniowa ustalana kwotowo. 
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Tabela nr 11. Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu Emitenta w 2008 r. (w zł) 

Imię i Nazwisko Funkcja 

Wynagrodzenie 
wypłacone z tytułu 
pełnienia funkcji  

w Zarządzie Emitenta 

Premie otrzymane 
w PATENTUS S.A. 

 

Łączna wartość 
wynagrodzeń 

wypłaconych przez 
Emitenta 

Józef Duda* Prezes Zarządu  84.000,00  16.600,00  100.600,00 
Henryk Gotz** Członek Zarządu 76.000,00 14.600,00  90.600,00 
 RAZEM  160.000,00 31.200,00 191.200,00 
Źródło: Emitent 
 
*W roku 2008 Józefowi Duda została wypłacona premia w wysokości 16.600,00 zł,  w tym: 
 
� premia w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie wypłacana od grudnia 2007 r., przyznana 

przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 2 z dnia 22 października 2007 r.; 
� premia w wysokości 1.500,00 zł brutto miesięcznie wypłacana od kwietnia 2008 r., przyznana 

przez Radą Nadzorczą uchwałą nr 1 z dnia 17 marca 2008 r.; 
� „Wczasy pod gruszą ” z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 600,00 zł 

brutto. 
 
**W roku 2008 Henrykowi Gotz została wypłacona premia w wysokości 14.600,00 zł w tym: 
 
� premia w wysokości 1.500,00 zł brutto miesięcznie wypłacana od grudnia 2007 r., przyznana 

przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1 z dnia 10 marca 2006 r.; 
�  premia w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie wypłacana od kwietnia 2008 r., przyznana 

przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1 z dnia 17 marca 2008 r.; 
�  „Wczasy pod gruszą” z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 600,00 zł 

brutto. 
 
Członkowie Zarządu nie otrzymali wynagrodzenia w formie świadczeń warunkowych lub 
odroczonych. 

15.1.2 Wysokość wynagrodzenia wypłaconego Radzie Nadzorczej w roku 2008 

 
Tabela nr 12. Wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej za 2008 r. (w zł) 

Imię i nazwisko Funkcja 

Wynagrodzenie wypłacone 
z tytułu pełnienia funkcji  

w Radzie Nadzorczej 
Emitenta 

Wynagrodzenie wypłacone 
z tytułu zatrudnienia u 

Emitenta 

Maciej Markiel 
Przewodniczący Rady 

Nadzorczej - - 

Urszula Gotz* 
Członek Rady 
Nadzorczej - 31.200,00  

Joanna Duda 
Członek Rady 
Nadzorczej - - 

Łukasz 
Duda*** 

Członek Rady 
Nadzorczej - - 

Anna Gotz 
Członek Rady 
Nadzorczej - - 

Piotr Duda** 
Członek Rady 
Nadzorczej - - 

Mateusz Duda 
**** 

Członek Rady 
Nadzorczej - - 

RAZEM   31.200,00 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA   

 126

Źródło: Emitent 
 

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali w roku 2008 wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w 
Radzie Nadzorczej Emitenta, w tym równieŜ w formie świadczeń warunkowych lub odroczonych, ani 
innych świadczeń w naturze. 
*Urszula Gotz jako jedyny Członek Rady Nadzorczej pozostaje w stosunku pracy z Emitentem 
nawiązanym na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Urszula Gotz otrzymała 
wynagrodzenie w wysokości 30.600,00 zł z tytułu umowy o pracę w PATENTUS S.A. oraz  „Wczasy 
pod gruszą ” z ZFŚS w kwocie 600,00 zł brutto. 
 
 Z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej nie otrzymała wynagrodzenia. 
 
**Piotr Duda został powołany w skład Rady Nadzorczej uchwałą nr 11 podjętą przez Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 20 czerwca 2007 r.  
 
Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 28 grudnia 2007 r. odwołano 
Piotra Dudę z funkcji członka Rady Nadzorczej. 
 
*** Uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 4 czerwca 2009 r. odwołano 
Łukasza Duda z funkcji członka Rady Nadzorczej. 
 
**** Uchwał ą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 4 czerwca 2009 r. 
powołano Mateusza Duda na funkcję członka Rady Nadzorczej. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 czerwca 2009 r. podęło uchwałę nr 13, na mocy której 
przyznało członkom Rady Nadzorczej w osobach Maciej Markiel, Urszula Gotz, Joanna Duda, Anna 
Gotz, Mateusz Duda wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej 
w wysokości 1.000,00 zł. 

15.1.3 Wysokość wynagrodzenia wypłaconego osobom zarządzającym wyŜszego szczebla w roku 
2008 

Zgodnie z postanowieniami umów o pracę osobom zarządzającym wyŜszego szczebla przysługuje: 
� wynagrodzenie podstawowe, 
� premia uznaniowa ustalana kwotowo. 
 
Tabela nr 13. Wynagrodzenie brutto osób zarządzających wyŜszego szczebla za 2008 r. (w zł) 

Imię i Nazwisko Funkcja 

Wynagrodzenie 
wypłacone z tytułu 
umowy o pracę w 
PATENTUS SA 

Premie 
otrzymane w 

PATENTUS SA 

 
Łączna wartość 

wynagrodzeń wypłaconych 
przez Emitenta 

 
 

Małgorzata 
Duda* 

Dyrektor ds. 
Finansowych 

67.499,48  18.000,00  85.499,48  

Małgorzata Duda 
(z domu 

Wiktor)** 

Prokurent 
68.000,00  18.600,00  86.600,00  

Krystyna 
Ligas*** 

Główna 
Księgowa 

55.600,00  31.400,00  87.000,00 

RAZEM  191.099,48 68.000,00  259.099,48  
Źródło: Emitent 
 
*W 2008 roku Małgorzacie Duda zostały wypłacone „Wczasy pod gruszą” z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w kwocie brutto 600,00 zł. 
** W 2008 roku Małgorzacie Duda (z domu Wiktor) zostały wypłacone „Wczasy pod gruszą”  
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie brutto 600,00 zł. 
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*** W 2008 roku Krystynie Ligas zostały wypłacone „Wczasy pod gruszą” z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych w kwocie brutto 600,00 zł. 
 
Osoby zarządzające wyŜszego szczebla nie otrzymały wynagrodzenia w formie świadczeń 
warunkowych lub odroczonych. 

15.2. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zaleŜne na 
świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia. 
 
Zgodnie z oświadczeniem, poza składkami, których obowiązek opłacania przez Emitenta wynika z 
obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych, Emitent nie przekazuje 
Ŝadnych kwot na poczet świadczeń emerytalnych, rentowych lub podobnych świadczeń dla osób 
wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej lub innych osób zarządzających wyŜszego szczebla. 
Emitent wydzielił kwotę 20.607,97 zł na świadczenia pracownicze na dzień zatwierdzenia Prospektu. 
 
Tabela nr 14. Kwoty wydzielone na świadczenia pracownicze (w zł) 
L.p. Typ świadczenia Wysokość rezerw na świadczenia pracownicze na dzień  

zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego 
1. Odprawy emerytalne 19.250,00 
2. Odprawy rentowe  1.813,90  
3. Odprawy pośmiertne 16.604,10  
4. Świadczenie urlopowe  00 

RAZEM  37.668,00  
Źródło: Emitent 

16. Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego 

16.1. Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki osoby zarządzające i nadzorujące 
sprawowały swoją funkcję. 

16.1.1 Zarząd 

 
Zgodnie z § 9 statutu Emitenta Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym 
Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.  
 
Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć lat. Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych mandat 
Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandat 
członka Zarządu wygasa równieŜ wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania Członka Zarządu za 
składu Zarządu (art. 369 § 5 Ksh). Mandat Członka Zarządu powołanego na okres wspólnej kadencji 
przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych 
członków Zarządu. 
Józef Duda, Prezes Zarządu, powołany został na obecną kadencję Uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z 
dnia 20 czerwca 2007 r. 
 
Henryk Gotz, Wiceprezes Zarządu, powołany został na obecną kadencję Uchwałą Rady Nadzorczej nr 
1 z dnia 20 czerwca 2007 r. 
 
Stanisław Duda, Wiceprezes Zarządu powołany został na obecną kadencję Uchwałą Rady Nadzorczej 
nr 1 z dnia 29 sierpnia 2009 r. 
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Tabela nr 15. Okres kadencji obecnych członków Zarządu Emitenta 
Imię i nazwisko Funkcja Początek kadencji Koniec kadencji 

Józef Duda Prezes Zarządu 20 czerwca 2007 r. 20 czerwca 2012 r. 

Henryk Gotz Wiceprezes Zarządu 20 czerwca 2007 r. 20 czerwca 2012 r. 

Stanisław Duda Wiceprezes Zarządu  1 września 2009 r.  20 czerwca 2012 r. 
Źródło: Emitent 
 
Mandaty członków Zarządu wygasną w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2011 r. 

16.1.2 Rada Nadzorcza 

 
Zgodnie z § 13 statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków 
powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej 
trwa pięć lat.  Zgodnie z art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych mandat 
Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka 
Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa równieŜ wskutek śmierci, rezygnacji albo 
odwołania Członka Rady Nadzorczej za składu Rady. Zgodnie z art. 369 § 3 w związku z art. 386 § 2 
Kodeksu Spółek Handlowych mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego na okres wspólnej 
kadencji przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych 
członków Rady Nadzorczej. 
 
Maciej Markiel, powołany został w skład Rady Nadzorczej na obecną kadencję Uchwałą 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 28 grudnia 2007 r.   
 
Urszula Gotz powołana została w skład Rady Nadzorczej na obecną kadencję Uchwałą 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 28 grudnia 2007 r.   
 
Joanna Duda powołana została w skład Rady Nadzorczej na obecną kadencję Uchwałą 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 28 grudnia 2007 r.   
 
Łukasz Duda, powołany został w skład Rady Nadzorczej na obecną kadencję Uchwałą Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki nr 11 z dnia 20 czerwca 2007 r. Uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia podjętą w dniu 4 czerwca 2009 r. Łukasz Duda został odwołany z funkcji członka Rady 
Nadzorczej. 
 
Anna Gotz powołana została w skład Rady Nadzorczej na obecną kadencję Uchwałą Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki nr 11 z dnia 20 czerwca 2007 r.   
 
Mateusz Duda powołany został do składu Rady Nadzorczej na obecną kadencję Uchwałą 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 12 z dnia 4 czerwca 2009 r. 
 
Tabela nr 16. Okres kadencji obecnych Członków Rady Nadzorczej Emitenta 
Imię i nazwisko Funkcja Początek kadencji Koniec kadencji 

Maciej Markiel Przewodniczący Rady Nadzorczej 28 grudnia 2007 r. 20 czerwca 2012 r. 

Urszula Gotz 
Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej 
28 grudnia 2007 r. 20 czerwca 2012 r. 

Joanna Duda Członek Rady Nadzorczej 28 grudnia 2007 r. 20 czerwca 2012 r. 

Łukasz Duda* Członek Rady Nadzorczej 20 czerwca 2007 r. 20 czerwca 2012 r. 
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Anna Gotz Członek Rady Nadzorczej 20 czerwca 2007 r. 20 czerwca 2012 r. 

Mateusz Duda Członek Rady Nadzorczej  4 czerwca 2009 r. 20 czerwca 2012 r. 

Źródło: Emitent 
 
* Łukasz Duda został odwołany z funkcji członka Rady Nadzorczej uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia podjętą w dniu 4 czerwca 2009 r. 
 
Mandaty członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zapisami Statutu Spółki, wygasną w dniu 
zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 r. 

16.2. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zaleŜnych 
określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy 
 
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Emitenta, Emitent nie posiada podmiotów zaleŜnych.  
 
Nie istnieją Ŝadne umowy o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających  
i nadzorczych z Emitentem określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy.  

16.2.1 Zarząd 

 
Józef Duda pozostaje w stosunku pracy z Emitentem nawiązany na podstawie umowy o pracę zawartej 
na czas nieokreślony. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przysługują mu odszkodowania i 
odprawy wynikające z przepisów prawa pracy. 
 
Henryk Gotz pozostaje w stosunku pracy z Emitentem nawiązanym na podstawie umowy o pracę 
zawartej na czas nieokreślony. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przysługują mu 
odszkodowania i odprawy wynikające z przepisów prawa pracy. 
 
Stanisław Duda pozostaje w stosunku pracy z Emitentem nawiązanym na podstawie umowy o pracę 
zawartej na czas nieokreślony. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przysługują mu 
odszkodowania i odprawy wynikające z przepisów prawa pracy. 

16.2.2 Rada Nadzorcza 

 
Urszula Gotz od dnia 1 lipca 2004 r. do chwili obecnej pozostaje w stosunku pracy z Emitentem, 
zatrudniona jest na stanowisku Asystenta Działu Handlowego. W przypadku rozwiązania umowy o 
pracę przysługują jej odszkodowania i odprawy wynikające z przepisów prawa pracy.  
 
Joanna Duda od dnia 1 czerwca 2009 r. do chwili obecnej pozostaje w stosunku pracy z Emitentem, 
zatrudniona jest na stanowisku Asystenta. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przysługują jej 
odszkodowania i odprawy wynikające z przepisów prawa pracy. 
 
Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez Emitenta. Nie zawierali oni z 
Emitentem umów dotyczących pełnienia przez nich swoich świadczeń. 
 
Nie istnieją Ŝadne umowy o świadczenia usług ze strony członków Zarządu oraz członków Rady 
Nadzorczej na rzecz Emitenta, określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku 
pracy. 
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16.3. Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta 
 
W Radzie Nadzorczej  Emitenta nie funkcjonuje komisja do spraw audytu oraz komisja do spraw 
wynagrodzeń. 

16.4. Oświadczenie Emitenta dotyczące procedury (procedur) ładu korporacyjnego 
 
Zarząd PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie wskazuje zasady Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW wprowadzonych na podstawie Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 
lipca 2007 r., których Spółka nie będzie stosować w sposób trwały: 
 
Cześć II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych: 
 
Zasada nr 1 pkt 7: Spółka zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej pytania 
akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie 
walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. 
 
Zasada powyŜsza nie jest i nie będzie stosowana przez Spółkę. O umieszczeniu poszczególnych 
kwestii w protokołach walnych zgromadzeń decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami 
prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi Ŝądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy walnego 
zgromadzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminu Walnych 
Zgromadzeń, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka 
uznaje, Ŝe takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych 
zgromadzeń. 
 
Zasada nr 2: Spółka zapewnia funkcjonowania swojej strony w języku angielskim, przynajmniej  
w zakresie wskazanym w części II pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej od  
1 stycznia 2009 roku”. 
 
Zasada powyŜsza nie jest stosowana przez Emitenta w pełnym zakresie wskazanym szczegółowo  
w Części II pkt 1 „Dobrych praktyk realizowanych przez zarządy spółek giełdowych”. W chwili 
obecnej Emitent zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje w języku angielskim dotyczące 
głównych aspektów funkcjonowania PATENTUS S.A Zarząd Spółki nie będzie prezentował na swojej 
stronie internetowej wszystkich dokumentów korporacyjnych Spółki i informacji w języku 
angielskim, które wymienione zostały w Części II pkt 1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 
GPW” z uwagi na zbyt wysokie koszty związane z zastosowaniem zasady w pełnym zakresie. 
 
Część III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych: 
 
Zasada nr 6: przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria 
niezaleŜności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.  
W zakresie kryteriów niezaleŜności członków rady nadzorczej powinien być stosowany 
Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli 
dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych  
i komisji rady (nadzorczej). NiezaleŜnie od postanowień pkt. b) wyŜej wymienionego Załącznika 
osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zaleŜnego lub podmiotu stowarzyszonego nie 
moŜe być uznana za spełniającą kryteria niezaleŜności, o których mowa w tym Załączniku. 
Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezaleŜności członka rady 
nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie  
z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu. 
 
Zasada powyŜsza nie jest i nie będzie stosowana przy wyborze członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny 
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przez walne zgromadzenie Spółki. Wobec powyŜszego nie ma podstaw do ograniczania swobody w 
wyborze członków Rady Nadzorczej Spółki.  
 
Zasada nr 7: w ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu.  
W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezaleŜny od spółki  
i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje  
w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się  
z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być 
wykonywane przez radę nadzorczą. 
 
Zasada powyŜsza nie jest i nie będzie stosowana, poniewaŜ w ramach Rady Nadzorczej nie 
funkcjonują Ŝadne komitety. Spółka stoi na stanowisku, iŜ wyodrębnienie w składzie Rady Nadzorczej 
komitetów nie znajduje uzasadnienia. W sprawach naleŜących do kompetencji komitetów Rada 
Nadzorcza Spółki prowadzi prace i podejmuje decyzje kolegialnie. W składzie Rady Nadzorczej 
zasiadają członkowie posiadający odpowiednią wiedzę i kompetencje w tym zakresie. 
 
Zasada nr 8: w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej 
powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. 
dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…). 
 
PowyŜsza zasada nie jest stosowana w Spółce, w związku z nie przyjęciem Zasady nr 7 wskazanej  
w Części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. 
 
Zarząd Spółki deklaruje przestrzeganie, poza wyŜej wymienionymi, zasady wskazane w „Dobrych 
Praktykach Spółek Notowanych na GPW”. 

17. Pracownicy 

17.1. Liczba pracowników na koniec okresu lub średnia za kaŜdy rok obrotowy objęty historycznymi 
informacjami finansowymi aŜ do daty dokumentu rejestracyjnego  
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego u Emitenta zatrudnionych było  74 pracowników.  
 
Tabela nr 17. Liczba pracowników Emitenta 
 

Okres Stan zatrudnienia na koniec okresu 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu 74 

2008 77 
2007 76 
2006 62 

Źródło: Emitent 
Podstawową formą świadczenia pracy u Emitenta są umowy o pracę. NajwaŜniejsze formy umów o 
pracę stosowane przez Emitenta to umowy o pracę na czas nieokreślony oraz umowy o pracę na czas 
określony. 
 
Oprócz umów o pracę Emitent zatrudnia osoby w oparciu o umowy cywilnoprawne. 
 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA   

 132

Tabela 18. Struktura zatrudnienia za względu na formę zatrudnienia 
Okres Umowy o pracę 

na czas określony 
Umowy o pracę 

na czas 
nieokreślony 

Umowy 
cywilnoprawne 

Razem 

na dzień zatwierdzenia 
Prospektu 

60 14 3 78 

2008 63 14 0 77 
2007 64 12 3 79 
2006 53 9 26 88 

Źródło: Emitent 
 
Emitent nie zawiera z pracownikami dodatkowo określonych w treści art. 1011 Kodeksu pracy 
odrębnych umów o zakazie konkurencji. Natomiast Emitent zawiera z pracownikami następujące 
umowy:  
� o współodpowiedzialności materialnej – obecnie obowiązuje 6 umów; 
� o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych – obecnie obowiązuje 36 umów; 
� o uŜywanie samochodu prywatnego do celów słuŜbowych – obecnie obowiązują 24 umowy; 
� o odpowiedzialności materialnej-samochód słuŜbowy - 5 umów. 
 
Tabela 19 . Struktura zatrudnienia w podziale na pracowników produkcyjnych i umysłowych  

Okres Pracownicy umysłowi Pracownicy fizyczni Razem 
na dzień zatwierdzenia 

Prospektu 
54 20 74 

2008 55 22 77 
2007 50 26 76 
2006 38 24 62 

Źródło: Emitent 
 
W spółce z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności pracownicy fizyczni stanowili na dzień 
zatwierdzenia Prospektu 27,03 % załogi Emitenta.  
 
Tabela 20. Struktura zatrudnienia ze względu na rodzaj działalności 

Okres Operacyjny i 
sprzedaŜ 

produkcja  zarząd i 
administracja 

Razem 

na dzień zatwierdzenia 
Prospektu 

30 26 
 

18 
 

74 
 

2008 34 25 18 77 
2007 25 26 25 76 
2006 23 22 17 62 

Źródło: Emitent 

17.2. Posiadane akcje i opcje na akcje 

17.2.1. Zarząd Emitenta 

 
Zgodnie ze złoŜonymi oświadczeniami członkowie Zarządu Emitenta są w posiadaniu akcji Emitenta. 
Józef Duda pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta posiada łącznie 4.179.175 akcji Emitenta, 
stanowiących 15,77 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 16,88 % głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Henryk Gotz pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta 
posiada łącznie 2.962.500 akcji Emitenta, stanowiących 11,18 % udziału w kapitale zakładowym i 
uprawniających do 12,66 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
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17.2.2. Rada Nadzorcza Emitenta 

 
Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta 
posiadają następujące ilości akcji Spółki: 
 
Tabela nr 21. Liczba akcji posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta 

Osoba Pełniona funkcja w 
organach Spółki 

Łączna liczba 
posiadanych akcji (szt.) 

Udział w kapitale 
zakładowym/ Udział w 

ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu (%) 

 
Maciej Markiel 

 
Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

 
27.500 

 
0,10 % / 0,06 % 

Urszula Gotz 
Członek Rady 

Nadzorczej 
4.829.150 18,22 % / 18,33 % 

Źródło: Emitent 

17.2.3 Osoby zarządzające wyŜszego szczebla 

 
Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego osoby zarządzające wyŜszego szczebla 
posiadają następujące ilości akcji Spółki: 
 
Tabela nr 22. Liczba akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyŜszego szczebla 

Osoba Pełniona funkcja w 
organach Spółki 

Łączna liczba 
posiadanych akcji  

(szt.) 

Udział w kapitale 
zakładowym/ Udział w 

ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu  

(%) 

Małgorzata Duda 
Dyrektor ds. 
Finansowych 

7.791.675 29,40 % / 31 % 

Małgorzata Duda 
(z domu Wiktor) 

Prokurent 3.612.500 13,63 % / 14,12 % 

Źródło: Emitent 

17.3. Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta. 
 
Pracownicy Emitenta, za wyjątkiem osób wskazanych w punktach 17.2.1, 17.2.2 oraz 17.2.3, nie 
uczestniczą w kapitale zakładowym. U Emitenta brak jest ustaleń dotyczących uczestnictwa 
pracowników w kapitale Emitenta w przyszłości. 

18. Znaczni akcjonariusze 

18.1. Imiona i nazwiska (nazwy) osób innych niŜ członkowie organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale 
Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta 
 
Zgodnie z posiadanymi przez Emitenta informacjami, według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu 
Emisyjnego akcjonariuszami Emitenta, innymi niŜ członkowie organów zarządzających, nadzorczych 
Emitenta, posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio udział w kapitale Emitenta, podlegający 
zgłoszeniu na mocy obowiązujących przepisów prawa są:  Małgorzata Duda – Dyrektor ds. 
Finansowych, Prokurent, Małgorzata Duda (z domu Wiktor) – Prokurent. 
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Tabela nr 23. Liczba akcji posiadanych przez osoby zarządzające wyŜszego szczebla 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale 
zakładowym 

Udział w liczbie głosów 
na WZA 

Małgorzata Duda 7.791.675 29,40 % 31 % 

Małgorzata Duda 

(z domu Wiktor) 
3.612.500 13,63 % 14,12 % 

Źródło: Emitent 

18.2. Informacja, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu  
 
Znaczni akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu w odniesieniu do Emitenta niŜ wynikające z 
posiadanych przez nich akcji. 
 
Statut Emitenta nie przyznaje znaczącym akcjonariuszom Ŝadnych uprawnień osobistych w stosunku 
do Emitenta. 

18.3. Wskazanie czy Emitent jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem posiadanym lub 
kontrolowanym oraz wskazanie posiadającego lub kontrolującego a takŜe opisanie charakteru tej 
kontroli i istniejące mechanizmy, które zapobiegają jej naduŜywaniu 
 
Podmiotem dominującym względem Emitenta są, działający na podstawie porozumienia, Józef Duda, 
Małgorzata Duda (Ŝona) i Małgorzata Duda (bratowa) posiadający łącznie 62 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu oraz Urszula Gotz i Henryk Gotz posiadający łącznie 31 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu.  
 
W świetle zapisów art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust 4 Ustawy o Ofercie domniemywa się, na potrzeby 
znacznych pakietów akcji spółek publicznych, iŜ wymienione podmioty (małŜonkowie Małgorzata i 
Józef Duda oraz Małgorzata Duda oraz małŜonkowie Urszula Gotz i Henryk Gotz) łączy 
porozumienie dotyczące nabywania przez nie akcji Emitenta lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki 
 
NaduŜywaniu pozycji dominującej zapobiegają przepisy prawa, w tym przede wszystkim przepisy 
Kodeksu Spółek Handlowych i Ustawy o Ofercie, przyznające szczególne uprawnienia 
mniejszościowym akcjonariuszom. W szczególności: 
 
1. Zgodnie z art. 6 Kodeksu Spółek Handlowych spółka dominująca ma obowiązek zawiadomić 

spółkę kapitałową zaleŜną o powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia 
powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji albo 
udziałów spółki dominującej reprezentujących więcej niŜ 33% kapitału zakładowego spółki 
zaleŜnej. Uchwała walnego zgromadzenia, powzięta z naruszeniem wskazanego wyŜej 
ograniczenia, jest niewaŜna, chyba Ŝe spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez 
uwzględnienia głosów niewaŜnych. 

 
2. Ponadto akcjonariusz, członek zarządu albo rady nadzorczej spółki kapitałowej moŜe Ŝądać, aby 

spółka handlowa, która jest wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, 
czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zaleŜności wobec określonej spółki handlowej albo 
spółdzielni będącej wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. 
Uprawniony moŜe Ŝądać równieŜ ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka handlowa 
posiada w spółce kapitałowej, w tym takŜe jako zastawnik, uŜytkownik lub na podstawie 
porozumień z innymi osobami. Odpowiedzi na pytania naleŜy udzielić uprawnionemu oraz 
właściwej spółce kapitałowej w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania Ŝądania. JeŜeli Ŝądanie 
udzielenia odpowiedzi doszło do adresata później niŜ na dwa tygodnie przed dniem, na który 
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zwołano walne zgromadzenie, bieg terminu do jej udzielenia rozpoczyna się w dniu następującym 
po dniu, w którym zakończyło się walne zgromadzenie. Od dnia rozpoczęcia biegu terminu 
udzielenia odpowiedzi do dnia jej udzielenia zobowiązana spółka handlowa nie moŜe wykonywać 
praw z akcji albo udziałów w spółce kapitałowej. 

 
3. Zgodnie z art. 20 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze spółki kapitałowej powinni być 

traktowani jednakowo w takich samych okolicznościach. 
 
4. Art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych daje mniejszościowym akcjonariuszom 

reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego prawo złoŜenia wniosku  
o dokonanie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut 
przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. W takim wypadku osoby reprezentujące na 
walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych 
akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka 
rady nadzorczej. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej 
wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej,  
z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 385 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. 

 
5. Zgodnie z art. 422 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze 

statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie 
akcjonariusza moŜe być zaskarŜona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa  
o uchylenie uchwały. 

 
6. Zgodnie z art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie moŜe podjąć uchwałę 
w sprawie zbadania przez biegłego na koszt emitenta określonego zagadnienia związanego  
z utworzeniem lub prowadzeniem spraw spółki publicznej (rewident do spraw szczególnych). 
Akcjonariusze mogą w tym celu Ŝądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub 
Ŝądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliŜszego walnego 
zgromadzenia. Przed podjęciem uchwały zarząd spółki publicznej przedstawia walnemu 
zgromadzeniu pisemną opinię dotyczącą zgłoszonego wniosku. JeŜeli walne zgromadzenie nie 
podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 
ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu 
jako rewidenta do spraw szczególnych do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od dnia podjęcia 
uchwały. 

 
Statut Emitenta nie zawiera postanowień dotyczących ograniczeń w wykonywaniu kontroli nad 
Emitentem. 

18.4. Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja moŜe w późniejszej dacie 
spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta 
 
Emitent nie dysponuje jakąkolwiek wiedzą w przedmiocie ewentualnych ustaleń, które w przyszłości 
mogłyby spowodować zmianę w sposobie kontroli Emitenta. 

19. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do daty zatwierdzenia Prospektu 
Emisyjnego Emitent dokonywał transakcji z podmiotami powiązanymi, w rozumieniu 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR 24) przyjętych zgodnie z Rozporządzeniem 
(WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania 
międzynarodowych standardów rachunkowości, o charakterze wynikającym z bieŜącej działalności, 
którymi byli: 
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1) Józef Duda – Prezes Zarządu – pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, znaczący akcjonariusz 
– posiadający 4.179.175 akcji Emitenta, stanowiących 15,77 % udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta; 

2) Henryk Gotz - pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, znaczący akcjonariusz – 
posiadający 2.962.500 akcji Emitenta, stanowiących 11,18 % udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta; 

3) Małgorzata Duda z domu Wiktor – prokurent, znaczący akcjonariusz – posiadający 3.612.500 
akcji Emitenta, stanowiących 13,63 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta; 

4) Urszula Gotz – pełniąca funkcję członka Rady Nadzorczej, znaczący akcjonariusz – posiadający 
4.829.150 akcje Emitenta, stanowiących 18,22 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta; 

5) Małgorzata Duda – Dyrektor ds. Finansowych, Prokurent, znaczący akcjonariusz – posiadający 
7.791.675 akcje Emitenta, stanowiących 29,40 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta; 

6) Stanisław Duda – pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 maja 1997 r. do 
dnia 12 kwietnia 2002 r., znaczący akcjonariusz posiadający do dnia 30 listopada 2007 r. 179.167 
akcji Emitenta, stanowiących 19,62 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, od 1 września 
2009 r. pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta;  

7) ElŜbieta Polak – znaczący akcjonariusz posiadający do dnia 14 kwietnia 2006 r. 47.500 akcji 
Emitenta, stanowiących 9,5 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w okresie od 1 czerwca 
2001 r. do 31 stycznia 2006 r. zatrudniona u Emitenta na stanowisku pracownika biurowego na ½ 
etatu; 

8) Stanisław Polak – pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 maja 1997 r., 
do dnia 2 czerwca 2005 r., akcjonariusz posiadający do dnia 14 kwietnia 2006 r. 77.500 akcji 
Emitenta, stanowiących 15,5 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w okresie od 3 czerwca 
2005 r. do 31 stycznia 2006 r. zatrudniony u Emitenta na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych; 

9) Tomasz Polak – pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 14 grudnia 2002 r. do 
dnia 29 grudnia 2005 r., pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 kwietnia 
2001 r. do dnia 12 kwietnia 2002 r., w okresie od 1 stycznia 2001 r. zatrudniony u Emitenta na 
stanowisku Młodszego Inspektora Technicznego ds. Remontowo – Budowlanych, a od 1 lutego 
2002 r. do 14 grudnia 2002r. oraz od 29 grudnia 2005r. do 31 stycznia 2006 r. – na stanowisku 
Specjalisty ds. Handlu; 

10) Krystyna Ligas –  Główna Księgowa, siostra znaczącego akcjonariusza, prokurenta Małgorzaty 
Duda; 

11) Joanna Ligas – córka Krystyny Ligas – Głównej Księgowej, siostry znaczącego akcjonariusza, 
prokurenta Małgorzaty Duda (ciotka); 

12) Stanisław Goc – ojciec Henryka Gotz – Wiceprezesa Zarządu, znaczącego akcjonariusza; 

13) Sławomir Polak - w okresie od 1 maja 2003 r. do 28 stycznia 2006 r. zatrudniony u Emitenta na 
stanowisku Specjalisty ds. Handlu, bratanek Stanisława Polak – pełniącego funkcję członka Rady 
Nadzorczej, w okresie od dnia 26 maja 1997 r. do dnia 2 czerwca 2005 r.; 

14) Tomasz Duda – członek Rady Nadzorczej w okresie od 26 kwietnia 2001 r. do 21 czerwca 2006 
r., zatrudniony u Emitenta w okresie od 18 września 2006 r. na stanowisku staŜysty, od 1 listopada 
2006 r. – na stanowisku InŜyniera Produkcji, od 1 kwietnia 2008 r. – na stanowisku MenadŜera, 
syn Józefa Duda pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, znaczącego akcjonariusza – 
posiadającego 4.179.175 akcji Emitenta, stanowiących 15,77 % udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta oraz pasierb Małgorzaty Duda – Prokurenta, znaczącego akcjonariusza, posiadającego 
3.612.500 akcji Emitenta, stanowiących 13,63 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta; 
bratanek Stanisława Duda od 1 września 2009 r. pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu 
Emitenta. 
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15) PATENTUS M. Duda i Spółka Spółka jawna z siedzibą w Pszczynie – wspólnicy w osobach 
Małgorzata Duda (z domu Wiktor), Małgorzata Duda, Urszula Gotz są znaczącymi 
akcjonariuszami Emitenta; 

16) HELF Spółka cywilna z siedzibą w Pszczynie – wspólnicy w osobach Janusz Herman, Marek 
Folwarczny i Wiesław Ligas – szwagier prokurenta, znaczącego akcjonariusza Małgorzaty Duda; 

17) M – profil Magdalena Polak z siedzibą w Ciscu– jednoosobowa działalność gospodarcza  
prowadzona przez Magdalenę Polak - Ŝonę Tomasza Polaka; 

18) PROFI – WENT Spółka z o.o. z siedzibą w Mikołowie – właścicielem firmy jest Tomasz Polak 
pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 14 grudnia 2002 r. do dnia 29 grudnia 
2005 r., pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 kwietnia 2001 r. do dnia 
12 kwietnia 2002 r.; 

19) Asima Piotr Duda – jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez Piotra Duda z 
siedzibą w Strumieniu pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 12 kwietnia 
2002 r. do dnia 28 grudnia 2007 r. - syna Małgorzaty Duda, Dyrektora ds. Finansowych, 
znaczącego akcjonariusza; syn Stanisława Duda od 1 września 2009 r. pełniącego funkcję 
Wiceprezesa Zarządu Emitenta. 

20) Konkar Spółka z o.o. z siedzibą w Wiśle Wielkiej - udziałowcem jest Piotr Duda pełniący funkcję 
członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 12 kwietnia 2002 r. do dnia 28 grudnia 2007 r. - syn 
Małgorzaty Duda, Dyrektora ds. Finansowych,  znaczącego akcjonariusza; syn Stanisława Duda 
od 1 września 2009 r. pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta. 

21) Rutkowski Securite Magdalena Rutkowska z siedzibą w Garwolinie – jednoosobowa działalność 
gospodarcza prowadzona przez Magdalenę Rutkowską, od 17 października 2007 roku, synową 
Małgorzaty Duda, Dyrektora ds. Finansowych, znaczącego akcjonariusza;synowa Stanisława 
Duda od 1 września 2009 r. pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta 

22) Joanna Duda – zatrudniona u Emitenta od 1 czerwca 2009 r. na stanowisku asystenta, córka, 
akcjonariusza Małgorzaty Duda Dyrektor ds. Finansowych, Prokurenta, znaczący akcjonariusz – 
posiadający 7.791.675 akcje Emitenta, stanowiących 29,40 % udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta, bratanica Józefa Duda Prezesa Zarząd Emitenta, znaczący akcjonariusz – posiadający 
4.179.175 akcji Emitenta, stanowiących 15,77 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta; córka  
Stanisława Duda od 1 września 2009 r. pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta;  

 
Transakcje z Józefem Duda 
 
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
 
Emitent zawarł umowy poŜyczki, które spłacone zostały w dniu 2 listopada 2007 r. na podstawie 
umów potrącenia wierzytelności wynikających z tych umów z wierzytelnością Spółki z tytułu naleŜnej 
wpłaty na poczet akcji serii C i serii D oraz umowy objęcie akcji z Józefem Duda, które szczegółowo 
zostały opisane w 22.1 oraz 22.2 Prospektu. 
 
Tabela nr 24. Wartość umów poŜyczek zawieranych z Józefem Duda jako poŜyczkodawcą (w zł.) 

Rodzaj transakcji 
Od 01.01.2009 do 
daty zatwierdzenia 

Prospektu 
2008 2007 2006 

poŜyczki 0,00 0,00 -730.000,00 45.000,00
Saldo na koniec 
kaŜdego roku 

0,00 0,00 0,00 730.000,00

odsetki od poŜyczek 0,00 0,00 101.569,00 123.072,30
Źródło: Emitent 
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Wartość umów poŜyczek zawartych przez Emitenta jako poŜyczkobiorcą z Józefem Duda  stanowiła 
na dzień 01.01.2006 roku kwotę 685.000,00 zł. 
 
Pan Józef Duda pełni u Emitenta funkcję Prezesa Zarządu. 
 
Tabela nr 25. Wynagrodzenie ze stosunku pracy (w zł.) 

Rodzaj transakcji od 01.01.2009 do  
daty 

zatwierdzenia 
Prospektu 

 
2008 

 
2007 

 
2006 

wynagrodzenie 96.850,00 100.600,00 21.300,00 16.200,00
Źródło: Emitent 
 
Za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie posiada względem Józefa Dudy 
nierozliczonych naleŜności ani nierozliczonych zobowiązań. 
 
Transakcje z Henrykiem Gotz 
 
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
 
Emitent zawarł umowy poŜyczki, które spłacone zostały w dniu 2 listopada 2007 r. na podstawie 
umów potrącenia wierzytelności wynikających z tych umów z wierzytelnością Spółki z tytułu naleŜnej 
wpłaty na poczet akcji serii C i serii D oraz umowy objęcie akcji z Henrykiem Gotz, które 
szczegółowo zostały opisane w 22.1 oraz 22.2 Prospektu. 
 
Tabela nr 26. Wartość umów poŜyczek zawieranych z Henrykiem Gotz jako poŜyczkodawcą (w zł.) 

Rodzaj transakcji 
Od 01.01.2009 do 
daty zatwierdzenia 

Prospektu 
2008 2007 2006 

poŜyczki 0,00 0,00 -460.000,00 45.000,00
Saldo na koniec 
kaŜdego roku 

0,00 0,00 0,00 460.000,00

odsetki od poŜyczek 0,00 0,00 63.218,00 76.458,60
Źródło: Emitent 
 
Wartość umów poŜyczek zawartych przez Emitenta jako poŜyczkobiorcą z Henrykiem Gotz  
stanowiła na dzień 01.01.2006 roku kwotę 415.000,00 zł. 
 
Henryk Gotz pełni u Emitenta funkcję Wiceprezesa Zarządu. 
 
Tabela nr 27. Wynagrodzenie ze stosunku pracy (w zł.) 

Rodzaj transakcji od 01.01.2009 do  
daty 

zatwierdzenia 
Prospektu 

 
2008 

 
2007 

 
2006 

wynagrodzenie 89.250,00 90.600,00 76.600,00 64.600,00
Źródło: Emitent 
 
Za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie posiada względem Henryka 
Gotz nierozliczonych naleŜności ani nierozliczonych zobowiązań. 
 
Transakcje z Małgorzatą Duda z domu Wiktor  
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Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
 
Tabela nr 28. Transakcje handlowe zawarte przez Emitenta jako Sprzedającym z Małgorzatą Duda  
z domu Wiktor 

SprzedaŜ towarów / usług w zł 

Wyszczególnienie 
Od 01.01.2009 do 

daty 
zatwierdzenia 

Prospektu 

2008 2007 2006 

Umowy sprzedaŜy 
towarów 

handlowych 
3.523,23 1.741,93 1.008,90 0,00

Razem: 3.523,23 1.741,93 1.008,90 0,00
Źródło: Emitent 

 
Dodatkowo Emitent zawarł umowy poŜyczki, które spłacone zostały w dniu 2 listopada 2007 r. na 
podstawie umów potrącenia wierzytelności wynikających z tych umów z wierzytelnością Spółki z 
tytułu naleŜnej wpłaty na poczet akcji serii C i serii D oraz umowy objęcie akcji z Małgorzatą Duda, 
które szczegółowo zostały opisane w 22.1 oraz 22.2 Prospektu. 
 
Tabela nr 29. Wartość umów poŜyczek zawieranych z Małgorzatą Duda z domu Wiktor jako 
poŜyczkodawcą (w zł.) 

Rodzaj transakcji 
Od 01.01.2009 do 
daty zatwierdzenia 

Prospektu 
2008 2007 2006 

poŜyczki 0,00 0,00 -720.000,00 0,00
Saldo na koniec 
kaŜdego roku 

0,00 0,00 0,00 720.000,00

odsetki od poŜyczek 0,00 0,00 95.257,00 119.737,70
Źródło: Emitent 
 
Wartość umów poŜyczek zawartych przez Emitenta jako poŜyczkobiorcą z Małgorzatą Duda  
stanowiła na dzień 01.01.2006 roku kwotę 720.000,00 zł. 
 
Pani Małgorzata Duda pozostaje w stosunku pracy z Emitentem, pełni funkcję Prokurenta. 
 
Tabela nr 30. Wynagrodzenie ze stosunku pracy (w zł.) 

Rodzaj transakcji od 01.01.2009 do  
daty 

zatwierdzenia 
Prospektu 

 
2008 

 
2007 

 
2006 

wynagrodzenie 53.350,00 86.600,00 76.000,00 64.600,00
Źródło: Emitent 
 
Tabela nr 31. NaleŜności przysługujące Emitentowi od Małgorzaty Duda z domu Wiktor 

NaleŜności w zł 

Wyszczególnienie 
Od 01.01.2009 do 

daty 
zatwierdzenia 

Prospektu 

2008 2007 2006 

Umowy sprzedaŜy 3.523,23 1.741,93 1.008,90 0,00
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towarów 
handlowych 

Saldo na koniec 
roku: 

79,92 0,00 0,00 0,00

Źródło: Emitent 
 

Za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie posiada względem Małgorzaty 
Duda z domu Wiktor nierozliczonych zobowiązań. 
 
Transakcje z Urszulą Gotz 
 
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
 
Emitent zawarł umowy poŜyczki, które spłacone zostały w dniu 2 listopada 2007 r. na podstawie 
umów potrącenia wierzytelności wynikających z tych umów z wierzytelnością Spółki z tytułu naleŜnej 
wpłaty na poczet akcji serii C i serii D oraz umowy objęcie akcji z Urszulą Gotz, które szczegółowo 
zostały opisane w 22.1 oraz 22.2 Prospektu. 
 
Tabela nr 32. Wartość umów poŜyczek zawieranych z Urszulą Gotz jako poŜyczkodawcą (w zł.) 

Rodzaj transakcji 
Od 01.01.2009 do 
daty zatwierdzenia 

Prospektu 
2008 2007 2006 

poŜyczki 0,00 0,00 -990.000,00 0,00
Saldo na koniec 
kaŜdego roku 

0,00 0,00 0,00 990.000,00

odsetki od poŜyczek 0,00 0,00 133.608,00 166.351,50
Źródło: Emitent 
 
Wartość umów poŜyczek zawartych przez Emitenta jako poŜyczkobiorcą z Urszulą Gotz  stanowiła na 
dzień 01.01.2006 roku kwotę 990.000,00 zł. 
 
Pani Urszula Gotz zatrudniona jest u Emitenta na stanowisku Asystenta Działu Handlowego.  
 
Tabela nr 33. Wynagrodzenie ze stosunku pracy (w zł.) 

Rodzaj transakcji od 01.01.2009 do  
daty 

zatwierdzenia 
Prospektu 

 
2008 

 
2007 

 
2006 

wynagrodzenie 18.100,00 31.200,00 31.200,00 30.000,00
Źródło: Emitent  
 
Za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie posiada względem Urszuli 
Gotz nierozliczonych naleŜności oraz nierozliczonych zobowiązań. 
 
Transakcje z Małgorzatą Duda 
 
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
 
Emitent zawarł umowy poŜyczki, które spłacone zostały w dniu 2 listopada 2007 r. na podstawie 
umów potrącenia wierzytelności wynikających z tych umów z wierzytelnością Spółki z tytułu naleŜnej 
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wpłaty na poczet akcji serii C i serii D oraz umowy objęcie akcji z Małgorzatą Duda, które 
szczegółowo zostały opisane w 22.1 oraz 22.2 Prospektu. 
 
Tabela nr 34. Wartość umów poŜyczek zawieranych z Małgorzatą Duda jako poŜyczkodawcą (w zł.) 

Rodzaj transakcji 
Od 01.01.2009 do 

daty zatwierdzenia 
Prospektu 

2008 2007 2006 

poŜyczki 0,00 0,00 -600.000,00 45.000,00
Saldo na koniec 
kaŜdego roku 

0,00 0,00 0,00 600.000,00

odsetki od poŜyczek 0,00 0,00 79.317,00 91.072,90
Źródło: Emitent 
 
Wartość umów poŜyczek zawartych przez Emitenta jako poŜyczkobiorcą z Małgorzatą Duda  
stanowiła na dzień 01.01.2006 roku kwotę 555.000,00 zł. 
 
Pani Małgorzata Duda pozostaje z Emitentem w stosunku pracy, zatrudniona jest na stanowisku 
Dyrektora ds. Finansowych, Prokurenta. 
 
Tabela nr 35. Wynagrodzenie ze stosunku pracy (w zł.) 

Rodzaj transakcji od 01.01.2009 do  
daty 

zatwierdzenia 
Prospektu 

 
2008 

 
2007 

 
2006 

wynagrodzenie 50.822,89 85.499,48 75.131,89 62.745,33
Źródło: Emitent 
Za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie posiada względem Małgorzaty 
Duda nierozliczonych naleŜności oraz nierozliczonych zobowiązań. 
 
Transakcje z Stanisławem Duda 
 
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
 
Emitent zawarł umowy poŜyczki, które spłacone zostały w dniu 2 listopada 2007 r. na podstawie 
umów potrącenia wierzytelności wynikających z tych umów z wierzytelnością Spółki z tytułu naleŜnej 
wpłaty na poczet akcji serii C i serii D oraz umowy objęcie akcji z Stanisławem Duda, które 
szczegółowo zostały opisane w 22.1 oraz 22.2 Prospektu. 
 
Tabela nr 36. Wartość umów poŜyczek zawieranych z Stanisławem Duda jako poŜyczkodawcą (w zł.) 

Rodzaj transakcji 
Od 01.01.2009 do 
daty zatwierdzenia 

Prospektu 
2008 2007 2006 

poŜyczki 0,00 0,00 -850.000,00 0,00
Saldo na koniec 
kaŜdego roku 

0,00 0,00 0,00 850.000,00

odsetki od poŜyczek 0,00 0,00 117.505,00 151.737,20
Źródło: Emitent 
 
Wartość umów poŜyczek zawartych przez Emitenta jako poŜyczkobiorcą z Stanisławem Duda  
stanowiła na dzień 01.01.2006 roku kwotę 850.000,00 zł. 
 
W 2009 r. Stanisław Duda otrzymał łączne wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło w kwocie 
1.500,00 zł. 
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Za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie posiada względem Stanisława 
Duda nierozliczonych naleŜności oraz nierozliczonych zobowiązań. 
 
Transakcje z ElŜbietą Polak* 
*(podmiot powiązany do 2006 r.) 
 
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
 
Emitent zawarł z ElŜbietą Polak umowy poŜyczki, które spłacone zostały 2006 roku, a szczegółowo 
opisane w punkcie 22.1 Prospektu. 
 
 
 
 
 
Tabela nr 37. Wartość umów poŜyczek zawieranych z ElŜbietą Polak jako poŜyczkodawcą (w zł.)  

Rodzaj transakcji 
Od 01.01.2009 do 
daty zatwierdzenia 

Prospektu 
2008 2007 2006 

poŜyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo na koniec 
kaŜdego roku 

0,00 0,00 0,00 -550.000,00

odsetki od poŜyczek 0,00 0,00 0,00 70.658,30
Źródło: Emitent 
 
Wartość umów poŜyczek zawartych przez Emitenta jako poŜyczkobiorcą z ElŜbietą Polak  stanowiła 
na dzień 01.01.2006 roku kwotę 550.000,00 zł. 
 
Z tytułu zatrudnienia u Emitenta na ½ etatu w okresie od 1 czerwca 2001 r. do 31 stycznia 2006 r. na 
stanowisku pracownika biurowego ElŜbieta Polak otrzymała wynagrodzenie: 
 
Tabela nr 38. Wynagrodzenie ze stosunku pracy (w zł.) 

Rodzaj transakcji od 01.01.2009 do  
daty zatwierdzenia 

Prospektu 

 
2008 

 
2007 

 
2006 

wynagrodzenie 0,00 0,00 0,00 1.476,00
Źródło: Emitent 
 
Za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie posiada względem ElŜbiety 
Polak nierozliczonych naleŜności oraz nierozliczonych zobowiązań. 
 
Transakcje z Stanisławem Polak* 
*(podmiot powiązany do 2006 roku) 
 
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
 
Emitent zawarł ze Stanisławem Polak umowy poŜyczki, które spłacone zostały 2006 roku, a 
szczegółowo opisane w punkcie 22.1 Prospektu. 
 
Tabela nr 39. Wartość umów poŜyczek zawieranych z Stanisławem Polak jako poŜyczkodawcą (w zł.) 
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Rodzaj transakcji 
Od 01.01.2009 do 
daty zatwierdzenia 

Prospektu 
2008 2007 2006 

poŜyczki 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo na koniec 
kaŜdego roku 

0,00 0,00 0,00 -855.000,00

odsetki od poŜyczek 0,00 0,00 0,00 119.952,80
Źródło: Emitent 
 
Wartość umów poŜyczek zawartych przez Emitenta jako poŜyczkobiorcą z Stanisławem Polak  
stanowiła na dzień 01.01.2006 roku kwotę 855.000,00 zł. 
 
Pan Stanisław Polak pełnił  w okresie od dnia 26 maja 1997 r. do dnia 2 czerwca 2005 r. funkcję 
członka Rady Nadzorczej Emitenta. W okresie od 3 czerwca 2005 r. do 31 stycznia 2006 r. Stanisław 
Polak zatrudniony był u Emitenta na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych. 
 
 
 
 
Tabela nr 40. Wynagrodzenie ze stosunku pracy (w zł.) 

Rodzaj transakcji od 01.01.2009 do  
daty zatwierdzenia 

Prospektu 

 
2008 

 
2007 

 
2006 

wynagrodzenie 0,00 0,00 0,00 2.600,00
Źródło: Emitent 
 
Za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie posiada względem Stanisława 
Polak nierozliczonych naleŜności ani nierozliczonych zobowiązań. 
 
Transakcje z Tomaszem Polak* 
* (podmiot powiązany do 2006 roku) 
 
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
 
Pan Tomasz Polak pełnił  w okresie od dnia 14 grudnia 2002 r. do dnia 29 grudnia 2005 r. funkcję 
Wiceprezesa Zarządu Emitenta. W okresie od 1 stycznia 2001 r. Tomasz Polak zatrudniony był 
u Emitenta na stanowisku Młodszego Inspektora Technicznego ds. Remontowo – Budowlanych, a od 
1 lutego 2002 r. do 14 grudnia 2002r. oraz od 29 grudnia 2005r. do 31 stycznia 2006 r. – na 
stanowisku Specjalisty ds. Handlu 
 
Tabela nr 41. Wynagrodzenie ze stosunku pracy (w zł.) 

Rodzaj transakcji od 01.01.2009 do  
daty zatwierdzenia 

Prospektu 

 
2008 

 
2007 

 
2006 

wynagrodzenie 0,00 0,00 0,00 9.000,00
Źródło: Emitent 
 
Za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie posiada względem Tomasza 
Polak nierozliczonych naleŜności ani nierozliczonych zobowiązań. 
 
Transakcje z Krystyną Ligas 
 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA   

 144

Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
 
 Tabela nr 42.Transakcje handlowe zawarte przez Emitenta jako Sprzedającym z Krystyną Ligas 

SprzedaŜ towarów / usług w zł 

Wyszczególnienie Od 01.01.2009 do 
daty zatwierdzenia 

Prospektu 
2008 2007 2006 

Umowy sprzedaŜy 
towarów 

handlowych 
0,00 0,00 1.633,28 466,70

Razem: 0,00 0,00 1.633,28 466,70
Źródło: Emitent 
 
Pani Krystyna Ligas zatrudniona jest u Emitenta na stanowisku Głównej Księgowej.  
 
 
 
 
Tabela nr 43. Wynagrodzenie ze stosunku pracy (w zł.) 

Rodzaj transakcji od 01.01.2009 do  
daty 

zatwierdzenia 
Prospektu 

 
2008 

 
2007 

 
2006 

wynagrodzenie 52.650,00 87.000,00 80.200,00 71.949,08
Źródło: Emitent 
 
Tabela nr 44. NaleŜności przysługujące Emitentowi od Krystyny Ligas 

NaleŜności w zł 

Wyszczególnienie Od 01.01.2009 do 
daty zatwierdzenia 

Prospektu 
2008 2007 2006 

Umowy sprzedaŜy 
towarów 

handlowych 
0,00 0,00 1.633,28 466,70

Saldo na koniec 
roku: 

0,00 0,00 0,00 466,70

Źródło: Emitent 
 
Za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie posiada względem Krystyny 
Ligas nierozliczonych zobowiązań. 
 
Transakcje z Joanną Ligas 
 
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
 
Tabela nr 45. Transakcje handlowe zawarte przez Emitenta jako Sprzedającym z Joanną Ligas 

SprzedaŜ towarów / usług w zł 

Wyszczególnienie 
Od 01.01.2009 do 

daty 
zatwierdzenia 

Prospektu 

2008 2007 2006 
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Umowy sprzedaŜy 
towarów 

handlowych 
1.553,72 4.257,81 1.271,55 802,63

Razem: 1.553,72 4.257,81 1.271,55 802,63
Źródło: Emitent 
 
Pani Joanna Ligas z tytułu zatrudnienia u Emitenta otrzymała wynagrodzenie: 
 
Tabela nr 46. Wynagrodzenie ze stosunku pracy (w zł.) 

Rodzaj transakcji od 01.01.2009 do  
daty 

zatwierdzenia 
Prospektu 

 
2008 

 
2007 

 
2006 

wynagrodzenie 14.950,00 24.400,00 20.085,14 16.879,22
Źródło: Emitent 
 
 
 
 
 
Tabela nr 47. NaleŜności przysługujące Emitentowi od Joanny Ligas 

NaleŜności w zł 

Wyszczególnienie 
Od 01.01.2009 do 

daty 
zatwierdzenia 

Prospektu 

2008 2007 2006 

Umowy sprzedaŜy 
towarów 

handlowych 
1.553,72 4.257,81 1.271,55 802,63

Saldo na koniec 
roku: 

749,77 1.258,97 23,26 0,00

Źródło: Emitent 
 
Za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie posiada względem Joanny 
Ligas nierozliczonych zobowiązań. 
 
Transakcje z Stanisławem Goc 
 
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
 
Z tytułu umowy o dzieło Stanisław Goc w 2005 r. otrzymał łączne wynagrodzenie w kwocie 5.200,00 
zł, a w 2006 r.– w kwocie 1.300,00 zł. 
 
Za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie posiada względem Stanisława 
Goc nierozliczonych naleŜności oraz nierozliczonych zobowiązań. 
 
Transakcje z Sławomirem Polak* 
* (podmiot powiązany do 2006 roku) 
 
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
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W okresie od 1 maja 2003 r. do 28 stycznia 2006 r. Sławomir Polak był zatrudniony u Emitenta na 
stanowisku Specjalisty ds. Handlu. 
 
Tabela nr 48. Wynagrodzenie ze stosunku pracy (w zł.) 

Rodzaj transakcji od 01.01.2009 do  
daty zatwierdzenia 

Prospektu 

 
2008 

 
2007 

 
2006 

wynagrodzenie 0,00 0,00 0,00 4.773,72
Źródło: Emitent 
 
Za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie posiada względem Sławomira 
Polak nierozliczonych naleŜności oraz nierozliczonych zobowiązań. 
 
Transakcje z Tomaszem Duda 
 
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
 
Tomasz Duda od 18 września 2006 r. pozostaje z Emitentem w stosunku pracy.  
 
Tabela nr 49. Wynagrodzenie ze stosunku pracy (w zł.) 

Rodzaj transakcji od 01.01.2009 do  
daty 

zatwierdzenia 
Prospektu 

 
2008 

 
2007 

 
2006 

wynagrodzenie 27.941,05 44.999,94 40.600,00 5.361,90
Źródło: Emitent 
Za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie posiada względem Tomasza 
Duda nierozliczonych naleŜności oraz nierozliczonych zobowiązań. 
 
Transakcje z PATENTUS M. Duda i Spółka Spółka jawna 
 
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
 
Tabela nr 50. Transakcje handlowe zawarte przez Emitenta jako Sprzedającym / Wynajmującym z 
PATENTUS M. Duda i Spółka Spółka Jawna 

SprzedaŜ towarów / usług w zł 

Wyszczególnienie Od 01.01.2009 do 
daty zatwierdzenia 

Prospektu 
2008 2007 2006 

Umowy sprzedaŜy 
towarów 

handlowych 
0,00 56,28 26,78 985,09

Pozostałe usługi 
(umowa najmu) 

0,00 0,00 2.468,06 2.115,48

Razem: 0,00 56,28 2.494,84 3.100,57
Źródło: Emitent 
 
Tabela nr 51. NaleŜności przysługujące Emitentowi od PATENTUS M. Duda i Spółka Spółka Jawna 
Wyszczególnienie NaleŜności w zł 
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 Od 01.01.2009 do 
daty zatwierdzenia 

Prospektu 
2008 2007 2006 

Umowy sprzedaŜy 
towarów 

handlowych 
i pozostałe usługi 

0,00 56,28 2.494,84 3.100,57

Saldo na koniec 
roku: 

0,00 0,00 0,00 0,00

Źródło: Emitent 
 
Tabela nr 52. Zobowiązania Emitenta wobec PATENTUS M. Duda i Spółka Spółka Jawna 

Zobowiązania w zł 

Wyszczególnienie Od 01.01.2009 do 
daty zatwierdzenia 

Prospektu 
2008 2007 2006 

umowy sprzedaŜy 
środków trwałych 

0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo na koniec 
roku: 

0,00 0,00 0,00 142.530,06

Źródło: Emitent 
 
Transakcje z HELF Spółka cywilna 
  
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
 
Tabela nr 53. Transakcje handlowe zawarte przez Emitenta jako Sprzedającym z HELF Spółka 
cywilna 

SprzedaŜ towarów / usług w zł 

Wyszczególnienie 
Od 01.01.2009 do 

daty 
zatwierdzenia 

Prospektu 

2008 2007 2006 

Umowy sprzedaŜy 
towarów 

handlowych 
1.310,29 764,60 816,75 2.104,11

umowy sprzedaŜy 
środków trwałych 

0,00 7.800,00 0,00 0,00

Razem: 1.310,29 8.564,60 816,75 2.104,11
Źródło: Emitent 
 
Tabela nr 54. Transakcje handlowe zawarte przez Emitenta jako Usługobiorcą z HELF Spółka cywilna 

SprzedaŜ towarów / usług w zł 

Wyszczególnienie 
Od 01.01.2009 do 

daty 
zatwierdzenia 

Prospektu 

2008 2007 2006 

pozostałe usługi 
(naprawy taboru 
samochodowego 

33.523,88 69.501,01 92.238,81 83.032,64

Razem: 33.523,88 69.501,01 92.238,81 83.032,64
Źródło: Emitent 
 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA   

 148

Tabela nr 55. NaleŜności przysługujące Emitentowi od HELF Spółka cywilna 
NaleŜności w zł 

Wyszczególnienie 
Od 01.01.2009 do 

daty 
zatwierdzenia 

Prospektu 

2008 2007 2006 

Umowy sprzedaŜy 
towarów 

handlowych 
środków trwałych 

1.310,29 8.564,60 816,75 2.104,11

Saldo na koniec 
roku: 

707,60 48,46 0,00 29,91

Źródło: Emitent 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela nr 56. Zobowiązania Emitenta wobec HELF Spółka cywilna 

Zobowiązania w zł 

Wyszczególnienie 
Od 01.01.2009 do 

daty 
zatwierdzenia 

Prospektu 

2008 2007 2006 

pozostałe usługi 
(naprawy taboru 
samochodowego) 

33.523,88 69.501,01 92.238,81 83.032,64

Saldo na koniec 
roku: 

396,18 2.427,50 1.051,35 0,00

Źródło: Emitent 
 
Transakcje z M – profil Magdalena Polak  - jednoosobową działalnością gospodarczą prowadzoną 
przez Magdalenę Polak* 
*(podmiot powiązany do 2006 r.) 
 
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
 
Tabela nr 57. Transakcje handlowe zawarte przez Emitenta jako Sprzedającym z M – profil 
Magdalena Polak 

SprzedaŜ towarów / usług w zł 

Wyszczególnienie Od 01.01.2009 do 
daty zatwierdzenia 

Prospektu 
2008 2007 2006 

umowy sprzedaŜy 
towarów 

handlowych  
0,00 0,00 0,00 1.115,37

pozostałe usługi 
(uŜywanie telefonu 

komórkowego) 
0,00 0,00 0,00 17.938,72

Razem: 0,00 0,00 0,00 18.754,09
Źródło: Emitent 
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Tabela nr 58. NaleŜności przysługujące Emitentowi od M – profil Magdalena Polak  - jednoosobową 
działalnością gospodarczą prowadzoną przez Magdalenę Polak 

NaleŜności w zł 

Wyszczególnienie Od 01.01.2009 do 
daty zatwierdzenia 

Prospektu 
2008 2007 2006 

Umowy sprzedaŜy 
towarów 

handlowych 
środków trwałych 

0,00 0,00 0,00 18.754,09

Saldo na koniec 
roku: 

0,00 0,00 0,00 9.262,18

Źródło: Emitent 
 
Za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie posiada względem M – profil 
Magdalena Polak  - jednoosobową działalnością gospodarczą prowadzoną przez Magdalenę Polak 
nierozliczonych zobowiązań. 
 
 
Transakcje z PROFI – WENT Spółka z o.o.*  
* (podmiot powiązany do 2006 roku) 
 
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
 
Tabela nr 59. Transakcje handlowe zawarte przez Emitenta jako Sprzedającym z PROFI – WENT 
Spółka z o.o. 

SprzedaŜ towarów / usług w zł 

Wyszczególnienie Od 01.01.2009 do 
daty zatwierdzenia 

Prospektu 
2008 2007 2006 

umowy sprzedaŜy 
towarów 

handlowych  
0,00 0,00 0,00 11.419,92

Razem: 0,00 0,00 0,00 11.419,92
Źródło: Emitent 
 
Tabela nr 60. NaleŜności przysługujące Emitentowi od PROFI – WENT Spółka z o.o.  

NaleŜności w zł 

Wyszczególnienie Od 01.01.2009 do 
daty zatwierdzenia 

Prospektu 
2008 2007 2006 

Umowy sprzedaŜy 
towarów 

handlowych 
0,00 0,00 0,00 11.419,92

Saldo na koniec 
roku: 

0,00 0,00 0,00 0,00

Źródło: Emitent 
 
Za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie posiada względem PROFI – 
WENT Spółka o.o. nierozliczonych zobowiązań. 
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Transakcje z Asima Piotr Duda – jednoosobową działalnością gospodarczą prowadzoną przez Piotra 
Duda 
 
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
 
Tabela nr 61. Transakcje handlowe zawarte przez Emitenta jako Usługobiorcą z Asima Piotr Duda 

SprzedaŜ towarów / usług w zł 

Wyszczególnienie Od 01.01.2009 do 
daty zatwierdzenia 

Prospektu 
2008 2007 2006 

pozostałe usługi  
(doradztwo przy 

zakupie samochodu) 
0,00 0,00 0,00 4.868,72

Razem: 0,00 0,00 0,00 4.868,72
Źródło: Emitent 
 
 
 
Tabela nr 62. Zobowiązania Emitenta wobec Asima Piotr Duda – jednoosobową działalnością 
gospodarczą prowadzoną przez Piotra Duda 
 

Zobowiązania w zł 

Wyszczególnienie Od 01.01.2009 do 
daty zatwierdzenia 

Prospektu 
2008 2007 2006 

pozostałe usługi 
(doradztwo przy 

zakupie samochodu) 
0,00 0,00 0,00 4.868,72

Saldo na koniec 
roku: 

0,00 0,00 0,00 0,00

Źródło: Emitent 
 
Za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie posiada względem Asima Piotr 
Duda – jednoosobową działalnością gospodarczą nierozliczonych naleŜności. 
 
Transakcje z Konkar Spółka z o.o.  
 
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
 
Tabela nr 63 Transakcje handlowe zawarte przez Emitenta jako Sprzedającym z Konkar Spółka  
z o.o. 

SprzedaŜ towarów / usług w zł 

Wyszczególnienie 
Od 01.01.2009 do 

daty 
zatwierdzenia 

Prospektu 

2008 2007 2006 

umowy sprzedaŜy 
towarów 

handlowych 
0,00 174.119,78 87.545,68 0,00

odsetki 7.055,00 0,00 0,00 0,00
Razem: 7.055,00 174.119,78 87.545,68 0,00
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Źródło: Emitent 
 
Tabel nr 64 Transakcje handlowe zawarte przez Emitenta jako Usługobiorcą z Konkar Spółka  
z o.o. 

SprzedaŜ towarów / usług w zł 

Wyszczególnienie 
Od 01.01.2009 do 

daty 
zatwierdzenia 

Prospektu 

2008 2007 2006 

usługi produkcyjne 0,00 278.789,88 0,00 0,00
Razem: 0,00 278.789,88 0,00 0,00

Źródło: Emitent 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela nr 65 NaleŜności przysługujące Emitentowi od Konkar Spółka z o.o. 

NaleŜności w zł 

Wyszczególnienie 
Od 01.01.2009 do 

daty 
zatwierdzenia 

Prospektu 

2008 2007 2006 

Umowy sprzedaŜy 
towarów 

handlowych 
+ odsetki 

7.055,00 174.119,78 87.545,68 0,00

Saldo na koniec 
roku: 

96.198,01 91.143,01 61.647,50 0,00

Źródło: Emitent 
 
Tabela nr 66. Zobowiązania Emitenta wobec Konkar Spółka z o.o. 

Zobowiązania w zł 

Wyszczególnienie Od 01.01.2009 do 
daty zatwierdzenia 

Prospektu 
2008 2007 2006 

usługi produkcyjne 0,00 278.789,88 0,00 0,00
Saldo na koniec 

roku: 
0,00 0,00 0,00 0,00

Źródło: Emitent 
 
Transakcje z Rutkowski Securite – jednoosobową działalnością gospodarczą prowadzoną przez 
Magdalenę Rutkowską 
 
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
 
Tabela nr 67. Transakcje handlowe zawarte przez Emitenta jako Usługobiorcą z Rutkowski Securite 
Wyszczególnienie SprzedaŜ towarów / usług w zł 
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 Od 01.01.2009 do 
daty zatwierdzenia 

Prospektu 
2008 2007 2006 

usługi doradcze 0,00 3.660,00 0,00 0,00
Razem: 0,00 3.660,00 0,00 0,00

Źródło: Emitent 
 
Tabela nr 68. NaleŜności przysługujące Emitentowi od Rutkowski Securite – jednoosobową 
działalnością gospodarczą prowadzoną przez Magdalenę Rutkowską 

NaleŜności w zł 

Wyszczególnienie Od 01.01.2009 do 
daty zatwierdzenia 

Prospektu 
2008 2007 2006 

usługi doradcze 0,00 3.660,00 0,00 0,00
Saldo na koniec 

roku: 
0,00 0,00 0,00 0,00

Źródło: Emitent 
 
Za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie posiada względem Rutkowski 
Securite – jednoosobową działalnością gospodarczą prowadzoną przez Magdalenę Rutkowską 
nierozliczonych zobowiązań. 
 
Transakcje handlowe z Joanną Duda  
 
Wszystkie transakcje, które zostały przeprowadzone z wyŜej wymienionym podmiotem powiązanym 
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, miały zawsze charakter rynkowy i były 
dokonywane wyłącznie na warunkach rynkowych. 
 
Joanna Duda od 1 marca 2009 r. pozostaje z Emitentem w stosunku pracy.  
 
Tabela nr 69. Wynagrodzenie ze stosunku pracy (w zł.) 

Rodzaj transakcji od 01.01.2009 do  
daty 

zatwierdzenia 
Prospektu 

 
2008 

 
2007 

 
2006 

wynagrodzenie 10.100,00 0,00 0,00 0,00
Źródło: Emitent 
 
Za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie posiada względem Joanny 
Duda nierozliczonych naleŜności oraz nierozliczonych zobowiązań. 
 
Tabela nr 70. Transakcje handlowe zawarte przez Emitenta jako Sprzedającym z Joanną Duda 

SprzedaŜ towarów / usług w zł 

Wyszczególnienie 
Od 01.01.2009 do 

daty 
zatwierdzenia 

Prospektu 

2008 2007 2006 

Umowy sprzedaŜy 
towarów 

handlowych 
663,10 0,00 0,00 0,00

Razem: 663,10 0,00 0,00 0,00
Źródło: Emitent 
 
Tabela nr 71. NaleŜności przysługujące Emitentowi od Joanny Duda 
Wyszczególnienie NaleŜności w zł 
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 Od 01.01.2009 do 
daty 

zatwierdzenia 
Prospektu 

2008 2007 2006 

Umowy sprzedaŜy 
towarów 

handlowych 
663,10 0,00 0,00 0,00

Saldo na koniec 
roku: 

113,28 0,00 0,00 0,00

Źródło: Emitent 
 
Za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie posiada względem Joanny 
Duda nierozliczonych zobowiązań. 
 
NaleŜności i zobowiązania pomiędzy Emitentem a podmiotami powiązanymi są regulowane 
terminowo. Nie było i nie ma naleŜności wątpliwych, na które trzeba by było tworzyć rezerwy. 
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20. Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów emitenta, jego sytuacji finansowej oraz 
zysków i strat 

20.1. Opinia niezaleŜnego biegłego rewidenta o historycznych informacjach finansowych za roczne 
okresy sprawozdawcze zakończone odpowiednio dnia 31 grudnia 2008 roku, 31 grudnia 2007 roku, 
31 grudnia 2006  roku. 
 

Do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu PATENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie. 

Na potrzeby niniejszego Prospektu Emisyjnego oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy 
włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania 
reklam (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004 r.), przeprowadziliśmy badanie prezentowanych w nim 
historycznych informacji finansowych PATENTUS S.A. dalej zwanej „Emitent” lub „Spółka”, za 
roczne okresy sprawozdawcze zakończone odpowiednio dnia 31 grudnia 2008 roku, 31 grudnia 2007 
roku oraz 31 grudnia 2006 roku, zwanych dalej historycznymi informacjami finansowymi. 

Podstawą do ustalenia historycznych informacji finansowych były roczne sprawozdania finansowe 
Emitenta: 

sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości na dzień: 

• 31 grudnia 2006 roku, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta Piotra Kołodziejczyka, 
numer ewidencyjny 9324/6998 w imieniu podmiotu uprawnionego FINANSPOL Piotr 
Kołodziejczyk z siedzibą w Katowicach, numer ewidencyjny 2017; podmiot uprawniony w 
dniu 22 maja  2007  roku wydał o zbadanym sprawozdaniu finansowym opinię bez zastrzeŜeń; 

• 31 grudnia 2007 roku, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta Piotra Kołodziejczyka, 
numer ewidencyjny 9324/6998 w imieniu podmiotu uprawnionego BUFIKS Biuro Usług 
Finansowo-Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółka z o.o. Grupa Finans-
Servis z siedzibą w Katowicach, numer ewidencyjny 660; podmiot uprawniony w dniu 
30 maja  2008 roku wydał o zbadanym sprawozdaniu finansowym opinię bez zastrzeŜeń; 

oraz sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami 
ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej MSSF) na dzień: 

• 31 grudnia 2008 roku, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta Piotra Kołodziejczyka, 
numer ewidencyjny 9324/6998 w imieniu podmiotu uprawnionego BUFIKS Biuro Usług 
Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. Grupa Finans-Servis z siedzibą w Katowicach, numer 
ewidencyjny 660; podmiot uprawniony w dniu 17 kwietnia  2009 roku wydał o zbadanym 
sprawozdaniu finansowym opinię bez zastrzeŜeń. 

Zgodnie z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 29 
listopada 2007 roku - dniem przejścia na MSSF jest dzień 1 stycznia 2004 r. i na ten dzień Emitent 
sporządził bilans otwarcia. Sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o 
rachunkowości na dzień 31 grudnia 2004 roku, 31 grudnia 2005 roku,  31 grudnia 2006 roku oraz 
 31 grudnia 2007 roku dla potrzeb Prospektu przekształcone zostały na MSSF.  

W dniu 02 września 2008 roku wydaliśmy odrębną opinię, w której stwierdziliśmy, iŜ przekształcone 
sprawozdania finansowe zawierające informacje finansowe za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 
2007 roku, od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku oraz 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach 
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zgodnie z MSSF i przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji 
majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. 

Skutki przekształcenia sprawozdań finansowych zostały zaprezentowane w notach objaśniających.   

Za przedstawione historyczne informacje finansowe, jak równieŜ prawidłowość ich ustalenia 
odpowiedzialny jest Zarząd Emitenta. 

Naszym zadaniem było wyraŜenie opinii o rzetelności i jasności prezentowanych w niniejszym 
Prospekcie Emisyjnym historycznych informacji finansowych. 

Badanie historycznych informacji finansowych przeprowadziliśmy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta stosownie do postanowień: 

• rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, 
poz. 694, wraz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą o rachunkowości, oraz 

• norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta i wskazówek wydanych przez Krajową Radę 
Biegłych Rewidentów, 

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyraŜenia opinii, czy historyczne 
informacje finansowe nie zawierają istotnych błędów. Badanie obejmowało w szczególności 
sprawdzenie – w duŜej mierze metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych, z których 
wynikają kwoty i informacje zawarte w historycznych informacjach finansowych, a takŜe ocenę 
stosowanej polityki rachunkowości, dokonanych przez Zarząd Emitenta znaczących szacunków oraz 
ogólną ocenę prezentacji historycznych informacji finansowych. 

Jesteśmy przekonani, Ŝe przeprowadzone przez nas badanie zapewniło nam wystarczającą podstawę 
do wyraŜenia opinii. 

W naszej opinii historyczne informacje finansowe za okresy: 

• od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku; 

• od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku; 

• od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku; 

zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z 
nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przedstawiają 
rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku 
finansowego Emitenta w okresach prezentowanych w niniejszym Prospekcie Emisyjnym. 

 

 „BUFIKS” Biuro Usług Finansowo-Księgowych  
Spółka z o.o. Grupa Finans-Servis 
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań  
finansowych Nr 660 

Piotr Kołodziejczyk 
Biegły rewident Nr 9324 / 6998 

Marian Jagiełło 
Wiceprezes Zarządu, Biegły rewident Nr 5043 / 2581 

Katowice, dnia 04 maja 2009 roku 
 

pieczęć podmiotu uprawnionego 
 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA   

 156

20.2. Historyczne informacje finansowe za lata 2006, 2007 i 2008 sporządzone zgodnie z MSSF 

BILANS 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Nota
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Aktywa

I.   Aktywa trwałe razem 37 990 33 481 28 321 

Wartości niematerialne i prawne 1 52 76 110 

Rzeczowe aktywa trwałe 2 34 835 31 801 27 066 

Nieruchomości inwestycyjne 3 1 239 1 028 918 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 64 84 222 

NaleŜności z tytułu dostaw i pozostałe naleŜności 4 1 800 492 5 

II.  Aktywa obrotowe razem 31 927 27 737 23 529 

Zapasy 5 16 876 16 256 10 529 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności 4 13 505 10 529 12 194 

NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodowego od osób 
prawnych na koniec okresu

17 4 0 0 

Środki pienięŜne 6 1 542 952 806 

Aktywa razem 69 917 61 218 51 850  

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Nota
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Pasywa 

I.   Kapitał własny razem 7 47 689 37 816 28 366 

Kapitał akcyjny (zakładowy) 10 600 9 350 5 000 

Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej 1 762 0 0 

Kapitał z aktualizacji wyceny 2 254 1 842 1 337 

Zyski zatrzymane 33 073 26 624 22 029 

II.  Zobowiązania długoterminowe razem 7 285 7 406 9 519 

Kredyty i poŜyczki 8 3 923 4 461 6 906 

Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe 9 39 104 46 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe 9 1 075 1 011 1 287 

Rezerwy zobowiązania długoterminowe 10 36 21 14 

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 2 212 1 809 1 266 

III.  Zobowi ązania krótkoterminowe razem 14 943 15 996 13 965 

Kredyty i poŜyczki 8 3 156 3 353 7 186 

Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe 
krótkoterminowe

9 10 952 12 255 6 166 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe 9 834 305 432 

Zobowiązania z tytułu bieŜącego podatku dochodowego 17 0 83 181 

Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe 10 1 0 0 

Pasywa razem 69 917 61 218 51 850  
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RACHUNEK  ZYSKÓW  I  STRAT 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Nota
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Przychody ze sprzedaŜy produktów, usług, towarów i materiałów 11 68 113 51 448 46 913 

Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 12  (55 918)  (41 031)  (35 311) 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 12 195 10 417 11 602 

Koszty sprzedaŜy 12  (2 795)  (1 994)  (2 599) 

Koszty ogólnego zarządu 12  (1 707)  (1 848)  (1 271) 

Pozostałe przychody operacyjne 13 1 045 614 540 

Pozostałe koszty operacyjne 14  (559)  (238)  (345) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 179 6 951 7 927 

Przychody finansowe 15 592 259 219 

Koszty finansowe 16  (918)  (1 309)  (1 329) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 853 5 901 6 817 

Podatek dochodowy 17  (1 404)  (1 306)  (1 423) 

Zysk (strata) netto 6 449 4 595 5 394  

 

SPRAWOZDANIE  Z  CAŁKOWITYCH  DOCHODÓW  

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Nota
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Zysk (strata) netto 6 449 4 595 5 394 

Inne całkowite dochody, w tym: 7 412 505 787 

Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych 508 623 972 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami  (96)  (118)  (185) 

Całkowity dochód ogółem 6 861 5 100 6 181  

 

Nie wystąpiła działalność zaniechana. 

Nie występują aktywa lub grupy aktywów do zbycia lub związanych z działalnością zaniechaną. 

Nie występują przychody i koszty związane z działalnością zaniechaną.
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ZESTAWIENIE  ZMIAN  W  KAPITALE  WŁASNYM 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Nota
Kapitał 
akcyjny 

(zakładowy)

Kapitał 
zapasowy ze 
sprzedaŜy 

akcji 
powyŜej ich 

wartości 
nominalnej

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny

Zyski 
zatrzymane

Razem 
kapitał 
własny

Stan na 01 stycznia 2006 roku 5 000 0 550 16 635 22 185 

Całkowity dochód ogółem 7 0 0 787 5 394 6 181 

Stan na 31 grudnia 2006 roku 5 000 0 1 337 22 029 28 366 

Stan na 01 stycznia 2007 roku 5 000 0 1 337 22 029 28 366 
PodwyŜszenie kapitału poprzez nową emisję 
akcji 

7 4 350 0 0 0 4 350 

Całkowity dochód ogółem 7 0 0 505 4 595 5 100 

Stan na 31 grudnia 2007 roku 9 350 0 1 842 26 624 37 816 

Stan na 01 stycznia 2008 roku 9 350 0 1 842 26 624 37 816 
PodwyŜszenie kapitału poprzez nową emisję 
akcji 

7 1 250 0 0 0 1 250 

NadwyŜka netto ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich 
wartości nominalnej

7 0 1 762 0 0 1 762 

Całkowity dochód ogółem 7 0 0 412 6 449 6 861 

Stan na 31 grudnia 2008 roku 10 600 1 762 2 254 33 073 47 689  
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI ĘśNYCH 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Nota
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Działalność operacyjna

Zysk (strata) netto 17 6 449 4 595 5 394 

Amortyzacja 12 2 252 1 701 1 107 

Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych 15 212  (66)  (7) 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 16 516 1 098 1 307 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 19  (8)  (154)  (26) 

Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

19 323 432 510 

Zmiana stanu zapasów 5  (621)  (5 727) 1 899 

Zmiana stanu naleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 
naleŜności, z wyjątkiem przekazanych zaliczek na zakup aktywów 
trwałych

4  (2 976) 1 665  (1 662) 

Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem poŜyczek, kredytów oraz rezerw 19  (1 118) 5 647  (4 102) 

Zmiana stanu  aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 21 138 39 

 Inne korekty 0  (4) 0 

Podatek dochodowy z rachunku zysków i strat 17 1 077 1 306 1 423 

Podatek dochodowy zapłacony 17  (1 164)  (1 404)  (1 374) 

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej 4 963 9 227 4 508 

Działalność inwestycyjna
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych

19 35 331 7 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych

1, 2  (4 320)  (5 889)  (5 776) 

Przekazane zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz 
wartości niematerialnych

4 0  (488) 0 

Nabycie nieruchomości inwestycyjnych 3  (180) 0  (19) 

Udzielone poŜyczki długoterminowe 4  (1 800) 0 0 

Otrzymane odsetki od udzielnych poŜyczek 15 49 0 0 

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej  (6 216)  (6 046)  (5 788) 

Działalność finansowa

Wpływy netto z emisji akcji 7 3 012 0 0 

Otrzymane kredyty i poŜyczki 8 1 143 1 562 4 347 

Spłata kredytów i poŜyczek 8  (2 133)  (3 424)  (3 428) 

Otrzymane dotacje do aktywów 9 393 0 1 316 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 9  (50)  (75)  (31) 

Zapłacone odsetki 16  (565)  (1 098)  (1 307) 

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej 1 800  (3 035) 897 

Zmiana stanu środków pienięŜnych netto razem 547 146  (383) 

Zmiana stanu środków pienięŜnych z tyt. róŜnic kursowych 6 43 0 0 

Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów 590 146  (383) 

Stan środków pienięŜnych na początek okresu 952 806 1 189 

Stan środków pienięŜnych na koniec okresu 6 1 542 952 806 

w tym środki pienięŜne o ograniczonej moŜliwości dysponowania 19 0 0 739  
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20.3. Historyczne informacje finansowe – podstawowe uwagi 
 

Prezentowane w Prospekcie sprawozdania finansowe PATENTUS S.A. za roczne okresy 
sprawozdawcze zakończone 31 grudnia 2008 roku, 31 grudnia 2007 roku, 31 grudnia 2006 roku 
zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami 
ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej MSSF). Na podstawie art. 
5 rozporządzenia nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2002 roku w sprawie 
stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości sprawozdania finansowe Emitenta za 
powyŜsze okresy sprawozdawcze zostały sporządzone zgodnie z MSSF, czyli zgodnie z formą, jaka 
zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta. 

Zgodnie z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 29 
listopada 2007 roku - dniem przejścia na MSSF jest dzień 1 stycznia 2004 r. i na ten dzień Emitent 
sporządził bilans otwarcia. Dla celów niniejszego dokumentu rejestracyjnego przekształcono na 
zasady zgodne z MSSF sprawozdania finansowe Emitenta obejmujące okresy roczne zakończone 31 
grudnia 2004 roku, 31 grudnia 2005 roku, a takŜe 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2007 roku, które 
były pierwotnie sporządzono zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy o 
rachunkowości. Sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości 
podlegały badaniu przez niezaleŜnego biegłego rewidenta i uzyskały opinie bez zastrzeŜeń oraz 
zostały złoŜone do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Ponadto, sprawozdania finansowe za lata 
2004, 2005, 2006 i 2007 zostały opublikowane w Monitorze Polskim „B”. 

W dniu 02 września 2008 roku podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych „BUFIKS” 
Biuro Usług Finansowo-Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Spółka z o.o. Grupa 
Finans-Servis wydał odrębną opinię, w której potwierdzono, iŜ informacje finansowe za okresy od 01 
stycznia do 31 grudnia 2007 roku, od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, od 01 stycznia do 31 
grudnia 2005 roku oraz od 01 stycznia do 31 grudnia 2004 roku zostały sporządzone we wszystkich 
istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami 
ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie 
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych „BUFIKS” Biuro Usług Finansowo-
Księgowych Spółka z o.o. Grupa Finans-Servis w dniu 17 kwietnia  2009 roku wydał opinię bez 
zastrzeŜeń o zbadanym sprawozdaniu finansowym obejmującym okres od  01 stycznia do 31 grudnia 
2008 roku. W opinii stwierdzono, iŜ zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i 
objaśnienia słowne (i) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji 
majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku, jak teŜ jej wyniku 
finansowego oraz całkowitych dochodów ogółem za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 
31 grudnia 2008 roku; (ii) zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest 
zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz związanych z 
nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie 
nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do  wymogów ustawy o rachunkowości i 
wydanych  na jej podstawie przepisów  wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych oraz (iii) jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego 
przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. 

Skutki przejścia na MSSF zostały opisane w dalszej części dokumentu rejestracyjnego. W Nocie 29  
„Prezentacja oraz uzgodnienie róŜnic pomiędzy sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi zgodnie 
z polskimi zasadami rachunkowości, a historycznymi informacjami finansowymi sporządzonymi 
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zgodnie z MSSF” przedstawiono syntetyczne wyniki przekształcenia sprawozdań finansowych za lata 
2004-2007 na MSSF. 

 

20.4 Historyczne informacje finansowe Emitenta 
 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
 
20.4.1. Informacje ogólne o Emitencie: 
 

Firma: PATENTUS Spółka Akcyjna 

Siedziba: Pszczyna 

Adres siedziby: 43-200 Pszczyna, ul. Górnośląska 11. Spółka prowadzi działalność w miejscu swojej 
siedziby, jak równieŜ poprzez oddziały, które nie są samobilansującymi się jednostkami Spółki. 

Rejestracja: Spółka została zarejestrowana w dniu 03.06.1997 roku przez Sąd Rejonowy w 
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB 14340. Aktualnym organem 
rejestrowym jest Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000092392. 

NIP: 638-14-35-033 

REGON: 273585931 

Podstawowy przedmiot działalności: Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) 
podstawowy zakres działalności odpowiada działalności zidentyfikowanej pod symbolem 28.92Z – 
„Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa”. 

Spółka prowadzi równieŜ działalność w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla 
górnictwa, kopalnictwa i budownictwa, a takŜe sprzedaŜ hurtową wyrobów hutniczych, artykułów 
spawalniczych i opakowań. 

Czas trwania działalności Emitenta jest nieograniczony. 

Sprawozdanie finansowe przedstawia historyczne dane finansowe za okres od 1 stycznia do 
31 grudnia 2008 roku, a takŜe porównywalne historyczne dane finansowe za okresy od 1 stycznia do 
31 grudnia 2007 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku w skład Zarządu Emitenta wchodzili: 

− Józef DUDA – Prezes Zarządu; 

− Henryk GOTZ - Wiceprezes Zarządu. 

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes i Wiceprezes 
Zarządu samodzielnie. 

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PATENTUS Spółki Akcyjnej, które odbyło się w dniu 
28 grudnia 2007 roku, nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej 
weszli: 

− Maciej MARKIEL 
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− Joanna DUDA 

− Łukasz DUDA 

− Anna GOTZ 

− Urszula GOTZ 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej zostały ujawnione w KRS w dniu 16 stycznia 2008 roku. 

Do dnia sporządzenia niniejszego Prospektu nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. Zmiany w 
składzie Rady Nadzorczej zostały opisane w Nocie 24 „Zdarzenia po dniu bilansowym”. 

Emitent nie posiada udziałów w innych podmiotach, a tym samym nie sporządza skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych. 

 

20.4.2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 
 

Sprawozdania finansowe Emitenta obejmujące okresy roczne zakończone 31 grudnia 2007 roku, 
31 grudnia 2006 roku, 31 grudnia 2005 roku i 31 grudnia 2004 roku zostały sporządzone zgodnie z 
polskimi zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy o rachunkowości. Sprawozdania finansowe 
sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości podlegały badaniu przez niezaleŜnego 
biegłego rewidenta i uzyskały opinie bez zastrzeŜeń.  

Sprawozdanie finansowe Emitenta obejmujące okres roczny zakończony 31 grudnia 2008 roku zostało 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w 
formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i uzyskało opinię bez zastrzeŜeń. 

Nie zachodziła zatem potrzeba dokonywania korekt w historycznych informacjach finansowych, które 
wynikałyby z opinii niezaleŜnego biegłego rewidenta. 

Dla celów niniejszego dokumentu rejestracyjnego sprawozdania zostały przekształcone na zasady 
zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie 
rozporządzeń Komisji Europejskiej (MSSF). 

Zgodnie z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 29 
listopada 2007 roku dniem przejścia na MSSF jest dzień 1 stycznia 2004 roku i Emitent sporządził 
bilans otwarcia na ten dzień.  Skutki przejścia na MSSF zostały opisane w Nocie 29 „Prezentacja oraz 
uzgodnienie róŜnic pomiędzy sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi zgodnie z polskimi 
zasadami rachunkowości a historycznymi informacjami finansowymi sporządzonymi zgodnie z 
MSSF”. 

Historyczne informacje finansowe sporządzone zostały według regulacji MSSF mających 
zastosowanie na 01 stycznia 2009 roku, czyli zgodnie z formą, jaka zostanie przyjęta w kolejnym 
opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad 
rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania 
finansowego zgodnie z odpowiednimi  rozporządzeniami Komisji Europejskiej. 
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20.4.3. Istotne zasady rachunkowości 
 

Rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy. 

Dane finansowe w historycznych informacjach finansowych wykazane zostały w tysiącach złotych 
(tys. PLN), chyba Ŝe w konkretnych sytuacjach podane zostały z większą dokładnością. 

Walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Emitenta jest złoty polski (PLN). 

Historyczne informacje finansowe zostały sporządzone przy załoŜeniu kontynuacji działalności w 
dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia historycznych informacji finansowych nie 
istnieją Ŝadne okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuacji działalności gospodarczej przez 
Emitenta. 

 

20.4.4. Oświadczenie o zgodności z MSSF 

Sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, 31 grudnia 2007 roku oraz 
31 grudnia 2006 roku dla potrzeb Prospektu przekształcone zostały na Międzynarodowe Standardy 
Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz związanymi z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Skutki przekształcenia 
sprawozdań finansowych zostały zaprezentowane w notach objaśniających.   

Zarząd Emitenta oświadcza, iŜ historyczne informacje finansowe za ostatnie trzy lata zostały 
przedstawione i sporządzone w takiej formie, jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym 
sprawozdaniu finansowym Emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz 
przepisów prawnych mających zastosowanie do rocznego sprawozdania finansowego. 

 

20.4.5. Przyjęcie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSSF) 

Sporządzając niniejsze historyczne informacje finansowe, Emitent zdecydował się na wcześniejsze 
zastosowanie regulacji MSSF, które zostały juŜ opublikowane, ale ich okres obowiązywania następuje 
dla okresów rocznych rozpoczynających się 01 stycznia 2009 roku. Uwzględniono m.in. 
postanowienia poniŜszych standardów: 

MSSF 8 „Segmenty operacyjne” zastępuje MSSF 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów 
działalności”. Standard ten wprowadza podejście zarządcze do sprawozdawczości o segmentach 
działalności. Zastosowanie nowych regulacji w działalności PATENTUS S.A. nie miało wpływu na 
zmianę określonych segmentów operacyjnych. 

Zmieniony w 2007 roku MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego” wycofuje dotychczasowe 
podejście wzorcowe nakazujące odnoszenie kosztów  finansowania zewnętrznego ponoszonych w 
związku z dostosowywanym składnikiem aktywów bezpośrednio w cięŜar rachunku zysków i strat i 
nakłada obowiązek ich aktywowania. Według szacunków Zarządu Emitenta zastosowanie tych 
regulacji w działalności PATENTUS S.A. nie miało wpływu na sprawozdania finansowe. Emitent 
przy ujmowaniu kosztów finansowania zewnętrznego zastosował juŜ dopuszczone przez MSR 23 
podejście alternatywne. Zgodnie z podejściem alternatywnym koszty finansowania zewnętrznego, 
które moŜna bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego 
składnika aktywów, były aktywowane jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika 
aktywów. 
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Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” wprowadza nowy element sprawozdania 
finansowego pt. "Sprawozdanie z całkowitych dochodów”. W tym nowym elemencie sprawozdania 
finansowego będzie prezentowany zysk (strata) netto oraz składniki innych całkowitych dochodów. 
Inne całkowite dochody obejmują pozycje przychodów i kosztów (w tym korekty wynikające z 
przeklasyfikowania), które nie zostały ujęte jako zyski lub straty zgodnie z tym, jak tego wymagają 
lub na co zezwalają inne MSSF. Inne zmiany dotyczą zasady prezentacji zestawienia zmian w kapitale 
własnym oraz prezentacji dywidend.  

Spółka skorzystała z przysługującego jej prawa wynikającego z par. 10 MSR 1 i nie zmieniła nazw 
elementów pełnego sprawozdania finansowego. I tak: 

• dla określenia „sprawozdania z sytuacji finansowej” uŜywana jest dotychczasowa nazwa 
„bilans”; 

• dla określenia „sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres” uŜywana jest 
dotychczasowa nazwa „zestawienie zmian w kapitale własnym”; 

• dla określenia „sprawozdania z przepływów pienięŜnych” uŜywana jest dotychczasowa nazwa 
„rachunek przepływów pienięŜnych”;  

• „sprawozdanie z całkowitych dochodów” składa się z dwóch elementów, to jest „rachunku 
zysków i strat” oraz odrębnego „sprawozdania z całkowitych dochodów” 

 

20.4.6. Szacunki Zarządu 
 

Sporządzając historyczne informacje finansowe, Zarząd Emitenta wykorzystywał szacunki oparte na 
pewnych załoŜeniach i osądach. Szacunki te mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane 
wartości aktywów, zobowiązań oraz przychodów i kosztów. 

Szacunki oraz leŜące u ich podstaw załoŜenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz 
analizie róŜnorodnych czynników, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich 
wyniki stanowią podstawę profesjonalnego osądu co do wartości poszczególnych pozycji, których 
dotyczą. 

W niektórych istotnych kwestiach Zarząd Spółki opierał się na opiniach niezaleŜnych ekspertów. 

W związku z charakterem oszacowań i przyjętych załoŜeń dotyczących przyszłości, uzyskane w ten 
sposób oszacowania księgowe z definicji mogą nie pokrywać się z faktycznymi rezultatami. Szacunki 
oraz załoŜenia w nich przyjęte podlegają bieŜącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest 
rozpoznawana w okresie, w którym zostały one zmienione, jeśli dotyczą wyłącznie tego okresu lub 
takŜe w okresach kolejnych. 

Oszacowania i załoŜenia, które niosą ze sobą ryzyko obejmują: 

− Wycena nieruchomości inwestycyjnych. Zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką)  
rachunkowości na kolejne dni bilansowe nieruchomości inwestycyjne wyceniane są w 
wartości godziwej. Podstawą do ustalenia (oszacowania) wartości godziwej nieruchomości 
inwestycyjnych na dzień bilansowy jest wycena sporządzona przez niezaleŜnego 
rzeczoznawcę majątkowego. Szacunek wartości godziwej przeprowadzany jest na konkretny 
dzień bilansowy. Uwzględniając zmienność warunków rynkowych, tak oszacowana wartość 
nieruchomości inwestycyjnych moŜe okazać się niewłaściwa w innym terminie. 

− Wycena rzeczowych aktywów trwałych zaliczonych do grupy „grunty”. Zgodnie z przyjętymi 
zasadami (polityką)  rachunkowości do tej grupy zalicza się grunty własne oraz prawo 
wieczystego uŜytkowania gruntów. Wartość aktywów trwałych zaliczonych do grupy 
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„grunty” podlega okresowemu przeszacowaniu do wartości godziwej (przeszacowanej). 
Podstawą do ustalenia (oszacowania) wartości godziwej jest wycena sporządzona przez 
niezaleŜnego rzeczoznawcę majątkowego. Przeszacowania przeprowadza się na tyle 
regularnie, aby wartość bilansowa nie róŜniła się w sposób istotny od wartości, która 
zostałaby ustalona przy zastosowaniu wartości godziwej na dzień bilansowy. Uwzględniając 
zmienność warunków rynkowych, tak przeszacowana wartość aktywów trwałych zaliczonych 
do grupy „grunty” moŜe okazać się niewłaściwa w innym terminie. 

− Okresy uŜytkowania środków trwałych. Emitent dokonuje okresowego (przynajmniej raz do 
roku na dzień bilansowy) oszacowania prawidłowości ustalenia okresów uŜytkowania 
poszczególnych składników majątku trwałego, ewentualnej wartości rezydualnej 
poszczególnych obiektów. Szacunki te oparte są głównie na doświadczeniu historycznym oraz 
analizie róŜnorodnych czynników wpływających na wykorzystanie posiadanego majątku oraz 
moŜliwości skonsumowania korzyści ekonomicznych w nim zawartych. 

− Rezerwy na świadczenia pracownicze. Emitent nie jest stroną Ŝadnych porozumień płacowych 
ani zbiorowych układów pracy związanych ze  świadczeniami pracowniczymi. Emitent nie 
posiada takŜe programów emerytalnych zarządzanych bezpośrednio przez Spółkę lub przez 
fundusze zewnętrzne. Koszty świadczeń pracowniczych obejmują wynagrodzenia płatne 
zgodnie z warunkami zawartych umów o pracę z poszczególnymi pracownikami oraz koszty 
świadczeń emerytalnych (odprawa emerytalna, odprawa rentowa, odprawa pośmiertna) 
wypłacone pracownikom zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 
1974 roku; tekst jednolity Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94, z późniejszymi zmianami) po okresie 
zatrudnienia. Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych wyceniane 
są na zasadach ogólnych. Świadczenia długoterminowe szacowane są na podstawie metod 
aktuarialnych. Zastosowanie tych metod wymaga przyjęcia wielorakich załoŜeń, w tym 
odpowiednich stóp dyskontowych oraz załoŜeń demograficznych. Poziom rezerw oraz 
kosztów przyszłych świadczeń pracowniczych został przyjęty i zaprezentowany w 
historycznych sprawozdaniach finansowych na podstawie raportu uprawnionego aktuariusza. 

 

20.4.7. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
 

(1) Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyraŜonych w walutach obcych 

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji:  

Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych Emitenta wycenia się w walucie podstawowego 
środowiska gospodarczego, w którym Emitent prowadzi działalność tj. w walucie funkcjonalnej. 
Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który stanowi walutę 
funkcjonalną i walutę prezentacji. 

Transakcje handlowe i wycena sald na dzień bilansowy: 

WyraŜone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień 
ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

− faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku 
operacji sprzedaŜy lub kupna walut oraz operacji zapłaty naleŜności lub zobowiązań, 

− średnim ustalonym na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, chyba Ŝe w 
zgłoszeniu celnym lub w innym wiąŜącym Spółkę dokumencie ustalony został inny kurs dla 
pozostałych operacji. 
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Pozycje aktywów i zobowiązań wyraŜone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według 
średniego kursu publikowanego dla danej waluty na dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski. 

Wysokość kursów publikowanych przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty na dzień bilansowy 
została przedstawiona w punkcie „Wybrane dane finansowe przeliczone na euro (EUR)”. 

RóŜnice kursowe powstałe w wyniku rozliczenia transakcji wyraŜonych w walutach obcych, jak 
równieŜ powstałe z wyceny bilansowej pozycji aktywów i zobowiązań wyraŜonych w walutach 
obcych i dotyczących działalności podstawowej (operacyjnej) Emitenta odnosi się w koszty lub 
przychody finansowe. 

(2) Rzeczowe aktywa trwałe 

Za rzeczowe aktywa trwałe uznaje się środki trwałe spełniające poniŜsze kryteria: 

− są utrzymywane przez Spółkę w celu wykorzystywania ich w procesie produkcyjnym lub przy 
dostawach towarów i świadczeniu usług, w celach administracyjnych albo częściowo 
wynajmowanych innym podmiotom, 

− przewidywany okres uŜytkowania będzie dłuŜszy niŜ jeden rok, 

− w stosunku do których istnieje prawdopodobieństwo, iŜ Spółka uzyska w przyszłości korzyści 
ekonomiczne związane ze składnikiem majątkowym, oraz 

− wartość ich moŜna określić w sposób wiarygodny. 

Do rzeczowych aktywów trwałych zaliczane są m.in.: 

− grunty własne,  

− prawo wieczystego uŜytkowania gruntów,  

− budynki, obiekty inŜynierii wodnej i lądowej oraz będące odrębną własnością lokale,  

− maszyny, urządzenia, środki transportu,  

− inne ruchome środki trwałe, 

− ulepszenia w obcych środkach trwałych, 

− środki trwałe w okresie budowy, montaŜu lub ulepszenia juŜ istniejącego środka trwałego. 

Do rzeczowych aktywów trwałych zalicza się równieŜ środki trwałe słuŜące ochronie środowiska lub 
zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia. 

Na dzień początkowego ujęcia rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w cenie nabycia / koszcie 
wytworzenia. W cenie nabycia / koszcie wytworzenia uwzględniane są koszty finansowania 
zewnętrznego zaciągniętego na sfinansowanie nabycia lub wytworzenie środka trwałego (zgodnie z 
MSR 23 zaktualizowanym w 2007 roku). 

W związku z zastosowaniem MSSF po raz pierwszy na dzień 01 stycznia 2004 roku, przy 
sporządzaniu historycznych informacji finansowych załączonych w niniejszym Prospekcie, dla 
środków trwałych została przyjęta wartość godziwa jako odpowiadająca zakładanemu kosztowi 
środków trwałych (zgodnie z MSSF 1 par. 16). 

Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartości bilansowej danego środka trwałego lub ujmuje jako 
odrębny środek trwały (tam, gdzie jest to właściwe) tylko wówczas, gdy istnieje prawdopodobieństwo 
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wpływu korzyści ekonomicznych do Spółki, zaś koszt danej pozycji moŜna wiarygodnie wycenić. 
Wszelkie pozostałe wydatki na naprawę i konserwację środków trwałych odnoszone są do rachunku 
zysków i strat w okresie obrotowym, w którym je poniesiono. 

Prawo wieczystego uŜytkowania zostało nabyte na rynku wtórnym i jest wykazywane łącznie z 
wartością gruntów własnych, w grupie środków trwałych. 

Na dzień bilansowy, rzeczowe aktywa trwałe zaliczone do grupy „gruntów” (w tym prawo 
wieczystego uŜytkowania gruntów) wyceniane są według modelu opartego na wartości 
przeszacowanej (zgodnie z MSR 16 par. 31 i następne). Wartość przeszacowana rzeczowych aktywów  
trwałych zaliczonych do tej grupy  to wartość godziwa na dzień przeszacowania, pomniejszona o 
kwotę późniejszych zakumulowanych odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. 
Przeszacowania przeprowadzane są na tyle regularnie, aby wartość bilansowa nie róŜniła się w sposób 
istotny od wartości, która zostałaby ustalona przy zastosowaniu wartości godziwej na dzień bilansowy. 
Wartość godziwa jest ustalana na podstawie wyceny sporządzonej przez profesjonalnego 
rzeczoznawcę. Częstotliwość dokonywania przeszacowań zaleŜy od zmian wartości godziwej 
przeszacowywanych pozycji rzeczowych aktywów trwałych. JeŜeli wartość godziwa 
przeszacowywanego składnika aktywów róŜni się w sposób istotny od jego wartości bilansowej, 
wymagane jest przeprowadzenie kolejnego przeszacowania. JeŜeli pozycja rzeczowych aktywów 
trwałych jest przeszacowywana, cała grupa rzeczowych aktywów trwałych, do której przynaleŜy dany 
składnik aktywów, zostaje przeszacowana. JeŜeli wartość bilansowa składnika aktywów wzrosła 
wskutek przeszacowania, zwiększenie naleŜy zaliczyć bezpośrednio do pozostałych kapitałów 
własnych jako „kapitał z aktualizacji wyceny”. Kapitał z aktualizacji wyceny jest korygowany o 
wartość rezerwy na odroczony podatek dochodowy. Kapitał z aktualizacji wyceny zaliczony do 
kapitału własnego moŜna przenieść bezpośrednio do pozycji kapitałów „zyski zatrzymane” w 
momencie usunięcia odpowiadającego jej składnika aktywów z bilansu. 

JeŜeli pozycja rzeczowych aktywów trwałych jest przeszacowana, to umorzenie w dniu 
przeszacowania jest eliminowane z wartości bilansowej brutto składnika aktywów, a wartość 
bilansowa netto korygowana jest do wartości przeszacowanej składnika aktywów.  

Rzeczowe aktywa trwałe zaliczone do pozostałych grup rodzajowych, to jest budynki i budowle, 
maszyny i urządzenia, środki transportu, inne ruchome środki trwałe, ulepszenia w obcych środkach 
trwałych, środki trwałe w okresie budowy, montaŜu lub ulepszenia juŜ istniejącego środka trwałego - 
wyceniane są na dzień bilansowy w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po pomniejszeniu o 
skumulowane odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości. 

Grunty oraz prawo wieczystego uŜytkowania gruntów, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości 
nie podlegają amortyzacji. 

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych dokonywane są metodą liniową przez przewidywany okres 
uŜytkowania danego środka trwałego. 

Przyjęto okresy uŜytkowania środków trwałych w następujących przedziałach: 

− Budynki oraz obiekty inŜynierii wodnej i lądowej: 11-70 lat, 

− Maszyny i urządzenia: 4-13 lat, 

− Środki transportu: 6-15 lat, 

− Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe – okres uŜytkowania ustalany jest indywidualnie dla 
poszczególnych składników środków trwałych. 

PowyŜsze okresy uŜytkowania dotyczą nowych środków trwałych. JeŜeli do uŜytkowania jest 
wprowadzony uŜywany środek trwały, wówczas stawki amortyzacji ustalane są indywidualnie, 
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odpowiednio do przewidywanego okresu uŜytkowania danego środka trwałego. Podstawą naliczania 
odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa. 

W uŜytkowanych w Spółce środkach trwałych nie stwierdzono istotnych części składowych środków 
trwałych (komponentów), których okres uŜytkowania róŜni się od okresu uŜytkowania całego środka 
trwałego. 

Amortyzację rozpoczyna się, gdy środek trwały jest dostępny do uŜytkowania. Amortyzacji 
zaprzestaje się na wcześniejszą z dat: gdy środek trwały zostaje zaklasyfikowany jako przeznaczony 
do sprzedaŜy (lub zawarty w grupie do zbycia, która jest zaklasyfikowana jako przeznaczona do 
sprzedaŜy) zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy i działalność zaniechana” 
lub zostaje usunięty z ewidencji bilansowej. Metoda amortyzacji, stawka amortyzacyjna oraz wartość 
końcowa podlegają weryfikacji na kaŜdy dzień bilansowy. Wszelkie wynikające z przeprowadzonej 
weryfikacji zmiany ujmuje się jak zmianę szacunków. 

Odpisów z tytułu utraty wartości dokonuje się do poziomu wartości odzyskiwalnej, jeŜeli wartość 
bilansowa danego środka trwałego (lub ośrodka wypracowującego środki pienięŜne, do którego on 
naleŜy) jest wyŜsza od jego oszacowanej wartości odzyskiwalnej. Test na utratę wartości 
przeprowadza się i ujmuje ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości zgodnie z zasadami określonymi 
w punkcie „Utrata wartości aktywów niefinansowych”. 

Środek trwały usuwa się z ewidencji bilansowej, gdy zostaje zbyty lub gdy nie oczekuje się wpływu 
dalszych korzyści ekonomicznych z jego uŜytkowania lub zbycia. Zyski lub straty na usunięciu 
pozycji rzeczowych aktywów trwałych ustala się jako róŜnicę pomiędzy przychodami netto ze zbycia i 
wartością bilansową tych środków trwałych i ujmuje w rachunku zysków i strat. 

(3) Leasing  

Umowę leasingu, w ramach której zasadniczo całość ryzyka i wszystkie poŜytki z tytułu własności 
przysługują Spółce, klasyfikuje się jako leasing finansowy. Przedmiot leasingu finansowego ujmuje 
się w aktywach z dniem rozpoczęcia leasingu według niŜszej z dwóch kwot: wartości godziwej 
przedmiotu leasingu lub wartości bieŜącej minimalnych opłat leasingowych. 

KaŜdą opłatę leasingową dzieli się na kwotę pomniejszającą saldo zobowiązania i kwotę kosztów 
finansowych w taki sposób, aby utrzymywać stałą stopę w stosunku do nieuregulowanej części 
zobowiązania. Element odsetkowy raty leasingowej ujmuje się w kosztach finansowych w rachunku 
zysków i strat przez okres leasingu w taki sposób, aby uzyskać za kaŜdy okres stałą okresową stopę 
procentową w stosunku do nieuregulowanej części zobowiązania. Podlegające amortyzacji aktywa 
nabyte w ramach leasingu finansowego amortyzowane są zgodnie z zasadami opisanymi dla 
rzeczowych aktywów trwałych. 

Leasing, przy którym znacząca część ryzyka i poŜytków z tytułu własności pozostaje udziałem 
leasingodawcy (finansującego) stanowi leasing operacyjny. 

(4) Nieruchomości inwestycyjne 

Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które w całości Spółka traktuje jako źródło 
przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości, względnie 
obie te korzyści łącznie. 

Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są na moment początkowego ujęcia w cenie nabycia lub 
koszcie wytworzenia. W wycenie uwzględnia się koszty przeprowadzenia transakcji oraz koszty 
finansowania zewnętrznego zaciągniętego na sfinansowanie nabycia. 
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Na kolejne dni bilansowe nieruchomości inwestycyjne wyceniane są w wartości godziwej. Zysk lub 
strata wynikająca ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej wpływa na zysk lub 
stratę netto w okresie, w którym zmiana nastąpiła. 

Nieruchomość inwestycyjna zostaje usunięta z bilansu w momencie jej zbycia lub w przypadku 
trwałego wycofania z uŜytkowania, jeŜeli nie oczekuje się uzyskania w przyszłości Ŝadnych korzyści 
wynikających z jej zbycia. 

(5) Wartości niematerialne i prawne 

Za wartości niematerialne uznaje się moŜliwe do zidentyfikowania niepienięŜne składniki aktywów, 
nieposiadające postaci fizycznej. W szczególności do wartości niematerialnych zalicza się: 

− nabyte oprogramowanie komputerowe, 

− nabyte prawa majątkowe – koszty prac rozwojowych, autorskie prawa majątkowe, prawa 
pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów 
uŜytkowych oraz zdobniczych.  

Wartości niematerialne wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o skumulowaną kwotę odpisów 
amortyzacyjnych i skumulowaną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. 

Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych dokonuje się metodą liniową, przez okres 
przewidywanego uŜytkowania, który dla poszczególnych rodzajów wartości niematerialnych wynosi: 

− Licencje na programy komputerowe oraz oprogramowanie komputerowe – 1-2 lata, 

− Koszty prac rozwojowych – 2-5 lat. 

Spółka nie posiada innych wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie uŜytkowania. Wartości 
niematerialne, które nie zostały jeszcze oddane do uŜytkowania nie są amortyzowane do momentu ich 
rozliczenia na inne grupy wartości niematerialnych. Tego typu wartości niematerialne poddawane są 
obowiązkowym corocznym testom na utratę wartości. 

Amortyzację rozpoczyna się, gdy składnik wartości niematerialnych jest dostępny do uŜytkowania. 
Amortyzacji wartości niematerialnych zaprzestaje się na wcześniejszą z dat: gdy składnik wartości 
niematerialnych zostaje zaklasyfikowany jako przeznaczony do sprzedaŜy (lub zawarty w grupie do 
zbycia, która jest zaklasyfikowana jako przeznaczona do sprzedaŜy) zgodnie z MSSF 5 „Aktywa 
trwałe przeznaczone do sprzedaŜy i działalność zaniechana” lub zostaje usunięty z ewidencji 
bilansowej. 

Dla posiadanych przez Spółkę składników wartości niematerialnych przyjęto, iŜ wartość końcowa jest 
równa zero. 

Metoda amortyzacji oraz stawka amortyzacyjna podlegają weryfikacji na kaŜdy dzień bilansowy. 
Wszelkie zmiany wynikające z przeprowadzonej weryfikacji ujmuje się jako zmianę szacunków. 

Wartości niematerialne testuje się na utratę wartości zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 
„Utrata wartości aktywów niefinansowych”. 

Składnik wartości niematerialnych usuwa się z ewidencji bilansowej, gdy zostaje zbyty lub, gdy nie 
oczekuje się dalszych korzyści ekonomicznych z jego uŜytkowania lub zbycia. Zyski lub straty na 
usunięciu składnika wartości niematerialnych ustala się jako róŜnicę pomiędzy wartością godziwą 
przychodów ze zbycia, (jeŜeli występują) i wartością bilansową tych wartości niematerialnych oraz 
ujmuje w rachunku zysków i strat. 
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(6) Utrata wartości aktywów niefinansowych 

Na kaŜdy dzień bilansowy Spółka dokonuje przeglądu wartości bilansowej składników majątku 
trwałego w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na moŜliwość utraty ich 
wartości. W przypadku gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość 
odzyskiwalna danego składnika aktywów w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. 

W sytuacji gdy składnik aktywów nie generuje przepływów pienięŜnych, które są w znacznym stopniu 
niezaleŜne od przepływów generowanych przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla grupy 
aktywów generujących przepływy pienięŜne, do której naleŜy dany składnik aktywów. Wartość 
odzyskiwalna ustalana jest jako kwota wyŜsza z dwóch wartości, to jest: wartości godziwej 
pomniejszonej o koszty sprzedaŜy lub wartości uŜytkowej, która odpowiada wartości bieŜącej 
szacunku przyszłych przepływów pienięŜnych zdyskontowanych przy uŜyciu stopy dyskonta 
uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne, jeśli 
występuje, dla danego aktywa. 

JeŜeli wartość odzyskiwalna jest niŜsza od wartości księgowej netto składnika aktywów lub ich grupy, 
wartość księgowa jest pomniejszana do wartości odzyskiwalnej. Strata z tego tytułu jest ujmowana 
jako koszt w okresie, w którym nastąpiła utrata wartości.  

W sytuacji odwrócenia utraty wartości wartość netto składnika aktywów zwiększana jest do nowej 
oszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie wyŜszej jednak od wartości netto tego składnika aktywów, 
jaka byłaby ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich okresach. 
Odwrócenie utraty wartości ujmowane jest w okresie, w którym ustały przesłanki powodujące trwałą 
utratę wartości. 

(7) Aktywa finansowe 

Spółka klasyfikuje aktywa finansowe do jednej z czterech poniŜej opisanych kategorii. Klasyfikacja 
opiera się na kryterium celu nabycia inwestycji oraz przyjętej metody wyceny i miejsca odnoszenia jej 
skutków. Klasyfikacji dokonuje się na moment początkowego ujęcia aktywów finansowych. PoniŜsza 
kwalifikacja dotyczy wyceny a nie prezentacji aktywów finansowych w sprawozdaniu finansowym. 

Zasady klasyfikacji aktywów finansowych do poszczególnych kategorii i ich wycena: 

1. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 

Do tej kategorii zaliczane są aktywa finansowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa finansowe 
wyznaczone w momencie ich początkowego ujęcia do wyceny w wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat. Składnik aktywów finansowych zalicza się do tej kategorii, jeŜeli nabyty został przede 
wszystkim w celu sprzedaŜy w krótkim terminie lub jeŜeli jednostka zdecydowała na moment 
początkowego ujęcia o wycenie w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.  

Do przeznaczonych do obrotu zaliczane są równieŜ instrumenty pochodne, o ile nie zostały 
wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające. 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ujmowane są 
początkowo w wartości godziwej, zaś koszty transakcji ujmowane są bezpośrednio w rachunku 
zysków i strat. Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej odnoszone są w rachunek 
zysków i strat w okresie, w którym powstały. 

Aktywa te są usuwane z bilansu, kiedy prawa do otrzymania korzyści z danego aktywa wygasły lub 
zostały przekazane, a Spółka przekazała praktycznie wszystkie korzyści i ryzyka związane z aktywem. 

Aktywa z tej kategorii zalicza się do aktywów obrotowych, jeŜeli są przeznaczone do obrotu lub 
oczekuje się ich realizacji w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
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2. PoŜyczki i naleŜności 

PoŜyczki i naleŜności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe o ustalonych lub 
moŜliwych do ustalenia płatnościach, które nie są notowane na aktywnym rynku. Powstają wówczas, 
gdy Spółka wydaje środki pienięŜne, dostarcza towary lub usługi bezpośrednio dłuŜnikowi, nie mając 
intencji zaklasyfikowania tych naleŜności do aktywów finansowych wycenianych w wartości 
godziwej przez rachunek zysków i strat. 

PoŜyczki udzielone i naleŜności własne ujmowane są początkowo w wartości godziwej łącznie z 
kosztami transakcji, chyba Ŝe są one nieistotne. Na dzień bilansowy kategoria ta wyceniana jest 
według zamortyzowanego kosztu na bazie efektywnej stopy procentowej. Aktywa te są usuwane z 
bilansu, kiedy prawa do otrzymania korzyści z danego aktywa wygasły lub zostały przekazane, a 
Spółka  przekazała praktycznie wszystkie korzyści i ryzyka związane z aktywem. 

PoŜyczki i naleŜności zalicza się do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie 
przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. PoŜyczki i naleŜności o terminie wymagalności 
przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych. PoŜyczki i 
naleŜności ujmuje się w pozycji bilansowej: naleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
naleŜności.  

3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

Do tej grupy zaliczono niestanowiące instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub 
moŜliwych do ustalenia płatnościach i ustalonym terminie wymagalności, które Spółka jest w stanie i 
zamierza utrzymać do terminu wymagalności, z wyłączeniem aktywów zaklasyfikowanych do 
kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat lub 
do kategorii dostępnych do sprzedaŜy, jak równieŜ aktywów finansowych spełniających definicję 
poŜyczek i naleŜności. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności ujmowane są początkowo w wartości 
godziwej łącznie z kosztami transakcji. Na dzień bilansowy kategoria ta wyceniana jest według 
zamortyzowanego kosztu opartego na bazie efektywnej stopy procentowej. Aktywa te są usuwane z 
bilansu, kiedy prawa do otrzymania korzyści z danego aktywa wygasły lub zostały przekazane, a 
Spółka przekazała praktycznie wszystkie korzyści i ryzyka związane z aktywem. 

Aktywa w tej kategorii wykazywane są jako aktywa bieŜące, chyba Ŝe ich wymagalność przekracza 12 
miesięcy od dnia bilansowego, kiedy prezentowane są jako aktywa trwałe. 

4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy to aktywa finansowe niestanowiące instrumentów 
pochodnych wyznaczone na dostępne do sprzedaŜy albo niezaliczone do Ŝadnej z powyŜszych 
kategorii. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy ujmowane są początkowo w wartości godziwej łącznie z 
kosztami transakcji. Na dzień bilansowy kategoria ta wyceniana jest według wartości godziwej. 

Przychody z odsetek dotyczące aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy ujmowane będą w 
rachunku zysków i strat według efektywnej stopy procentowej. Dywidendy dotyczące aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaŜy ujmowane będą w rachunku zysków i strat, kiedy prawa do 
otrzymania płatności zostaną ustalone. 

Wszystkie inne zmiany w wartości godziwej ujmowane są w kapitale własnym. W momencie 
sprzedaŜy tych aktywów lub ich wygaśnięcia skutki ich wyceny ujęte w kapitale własnym 
prezentowane są w rachunku zysków i strat. 
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Aktywa te są usuwane z bilansu, kiedy prawa do otrzymania korzyści z danego aktywa wygasły lub 
zostały przekazane, a Spółka przekazała praktycznie wszystkie korzyści i ryzyka związane z aktywem. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy zaliczane są do aktywów trwałych, o ile Spółka nie 
zamierza zbyć inwestycji w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

(8) Instrumenty pochodne i zabezpieczenia 

Instrumenty pochodne są ujmowane i wyceniane na dzień bilansowy w wartości godziwej. Metody 
rozpoznania zysku i straty z tych instrumentów uzaleŜnione są od tego, czy dany instrument 
wyznaczony został jako instrument zabezpieczający oraz od charakteru tego zabezpieczenia. Dany 
instrument moŜe być wyznaczony jako zabezpieczenie wartości godziwej, zabezpieczenie przepływów 
pienięŜnych lub zabezpieczenie inwestycji zagranicznych. W okresach objętych historycznymi 
sprawozdaniami finansowymi Spółka nie uŜywała pochodnych instrumentów finansowych, w tym 
wbudowanych, jak równieŜ nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń. 

(9) Zapasy 

Zapasy są aktywami przeznaczonymi do sprzedaŜy w toku zwykłej działalności gospodarczej, będące 
w trakcie produkcji przeznaczonej na sprzedaŜ oraz mające postać materiałów lub surowców 
zuŜywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług. Zapasy obejmują materiały, 
towary, produkcję w toku oraz produkty gotowe. 

Materiały i towary na dzień bilansowy są wyceniane w cenach nabycia. Na dzień bilansowy materiały 
przeznaczone do sprzedaŜy oraz towary są wyceniane nie wyŜej niŜ ceny sprzedaŜy netto. 

Odpisy aktualizujące wartość materiałów i towarów wynikające z wyceny w cenach sprzedaŜy netto 
zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów sprzedaŜy. 

Półprodukty i produkty w toku wycenia się w koszcie wytworzenia.  

Koszt wytworzenia wyrobów gotowych, półproduktów i produkcji w toku obejmuje: koszty 
bezpośrednio związane z jednostką produktu oraz odpowiednio przypisane zmienne i stałe koszty 
pośrednie produkcji. Stałe pośrednie koszty produkcji przypisuje się przyjmując normalny poziom 
wykorzystania zdolności produkcyjnych. Na dzień bilansowy wyroby nie są wycenione wyŜej niŜ 
ceny sprzedaŜy netto. 

Odpisy aktualizujące wartość wyrobów gotowych i półproduktów odpisuje się w cięŜar kosztów 
wytworzenia sprzedanych produktów. 

Rozchód zapasów odbywa się według zasady FIFO  („pierwsze weszło – pierwsze wyszło”). 

(10) NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług to naleŜności finansowe powstałe w wyniku podstawowej 
działalności operacyjnej Spółki. 

Do pozostałych naleŜności zalicza się: 

− inne naleŜności finansowe tj. naleŜności spełniające definicje aktywów finansowych m. in. 
lokaty powyŜej 3 miesięcy, naleŜności z tytułu rozliczenia pochodnych instrumentów 
finansowych, papiery komercyjne oraz dłuŜne instrumenty finansowe powyŜej 3 miesięcy 
kwalifikowane do kategorii poŜyczki i naleŜności, naleŜności z tytułu dywidend, odsetki od 
naleŜności, zaliczki, pozostałe naleŜności finansowe; 

− inne naleŜności niefinansowe, w tym zaliczki (na dostawy oraz na środki trwałe, na środki 
trwałe w budowie, na wartości niematerialne), naleŜności z tytułu ZFŚS, naleŜności z tytułu 
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podatków, pozostałe naleŜności niefinansowe. Zaliczki na środki trwałe, na środki trwałe w 
budowie, na wartości niematerialne wykazywane są w grupie aktywów trwałych. 

− rozliczenia międzyokresowe czynne. 

NaleŜności ujmowane są pierwotnie w wartościach godziwych. W przypadku stosowania normalnych 
terminów płatności (od 14 do 90 dni), uznanych w praktyce na rynku w transakcjach o podobnym 
charakterze, za wartość godziwą uznaje się ich wartość nominalną powstałą w dniu rozpoznania 
przychodu. 

Na dzień bilansowy inne naleŜności finansowe o terminie wymagalności dłuŜszym niŜ 3 miesiące od 
dnia bilansowego oraz naleŜności z tytułu dostaw i usług o terminie wymagalności dłuŜszym niŜ 12 
miesięcy od dnia bilansowego wycenia się według zamortyzowanego kosztu w oparciu o efektywną 
stopę procentową z zachowaniem zasad ostroŜności. Wartość naleŜności aktualizuje się, 
uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w 
odniesieniu do naleŜności: 

− od dłuŜników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – do wysokości naleŜności 
nieobjętej zabezpieczeniem, 

− od dłuŜników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości – w wysokości 100% 
naleŜności, 

− kwestionowanych lub z których zapłatą dłuŜnik zalega, a spłata naleŜności nie jest 
prawdopodobna – do wysokości naleŜności nieobjętej zabezpieczeniem, 

− stanowiących równowartość kwot podwyŜszających naleŜności – do wysokości tych kwot, 

− przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa 
nieściągalności – według indywidualnej oceny; przy czym naleŜności przeterminowane 
powyŜej 365 dni obejmowane są 100% odpisem aktualizującym. 

Odpisy aktualizujące wartość naleŜności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub 
kosztów finansowych w zaleŜności od rodzaju naleŜności, której dotyczy odpis aktualizujący. 
NaleŜności wyraŜone w walutach obcych ujmuje się w księgach i wycenia na dzień bilansowy zgodnie 
z zasadami opisanymi w punkcie „(1) Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyraŜonych w 
walutach obcych”. 

(11) Środki pieni ęŜne i ich ekwiwalenty 

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty obejmują środki pienięŜne w kasie, depozyty bankowe płatne na 
Ŝądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy 
od dnia ich załoŜenia, otrzymania, nabycia lub wystawienia oraz o duŜej płynności.  

Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty wyceniane są według wartości nominalnych. Środki pienięŜne i 
ich ekwiwalenty wyraŜone w walutach obcych ujmuje się w księgach i wycenia na dzień bilansowy 
zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „(1) Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji 
wyraŜonych w walutach obcych”. Dla celów sprawozdania z przepływów pienięŜnych środki 
pienięŜne i ich ekwiwalenty zdefiniowane są w identyczny sposób jak dla celów ujmowania w 
bilansie. 

(12) Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) przeznaczone do sprzedaŜy 

Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia) klasyfikuje się jako przeznaczone do sprzedaŜy, jeŜeli ich 
wartość bilansowa będzie odzyskana raczej poprzez transakcje sprzedaŜy niŜ poprzez kontynuowanie 
uŜytkowania, pod warunkiem, iŜ są dostępne do natychmiastowej sprzedaŜy w obecnym stanie, z 
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zachowaniem warunków, które są zwyczajowo stosowane przy sprzedaŜy tych aktywów (lub grup do 
zbycia) oraz ich sprzedaŜ jest wysoce uprawdopodobniona. 

Bezpośrednio przed początkową kwalifikacją składnika aktywów (lub grupy do zbycia) jako 
przeznaczonych do sprzedaŜy, dokonuje się wyceny tych aktywów, tj. ustala się ich wartość bilansową 
zgodnie z przepisami właściwych standardów. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 
podlegają amortyzacji do dnia reklasyfikacji, a w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na 
moŜliwość wystąpienia utraty wartości, zostaje przeprowadzony test na utratę wartości i w 
konsekwencji ujęty odpis, zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów”.  

Aktywa trwałe (lub grupy do zbycia), których wartość została ustalona w sposób jak wyŜej podlegają 
przekwalifikowaniu na aktywa przeznaczone do sprzedaŜy. Na moment przekwalifikowania aktywa te 
wycenia się według niŜszej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej 
pomniejszonej o koszty zbycia. RóŜnica z wyceny do wartości godziwej ujmowana jest w pozostałych 
kosztach operacyjnych. W momencie późniejszej wyceny, ewentualne odwrócenie wartości godziwej 
ujmuje się w pozostałych przychodach operacyjnych. 

(13) Kapitał własny 

Kapitał własny Spółki został podzielony zgodnie z MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” 
(zaktualizowanym w 2007 roku) na poniŜsze kategorie: 

− Kapitał akcyjny (zakładowy) Spółki, wykazany według wartości nominalnej; 

− Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej. W tej pozycji, zgodnie 
z art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wykazywana jest nadwyŜka ze sprzedaŜy akcji 
powyŜej ich wartości nominalnej, która jest pomniejszana o koszty związane z 
podwyŜszeniem kapitału akcyjnego.  

− Kapitał z aktualizacji wyceny. W tej pozycji wykazywany jest kapitał z przeszacowania do 
wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych po pomniejszeniu o rezerwy na odroczony 
podatek dochodowy rozliczane z kapitałem; 

− Zyski zatrzymane, na które składają się: 

• Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych;  

• Kapitał zapasowy tworzony ustawowo – kapitał tworzony z zysku zgodnie z 
wymogami art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych; 

• Kapitał zapasowy tworzony zgodnie ze statutem – kapitał tworzony z zysku zgodnie 
ze statutem Spółki; 

• Zysk (strata) netto bieŜącego okresu obrotowego. 

Statut Spółki przewiduje tworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend dla 
akcjonariuszy oraz tworzenie innych funduszy specjalnych. W latach 2006-2008 Spółka nie tworzyła 
kapitału rezerwowego oraz innych funduszy celowych. 

(14) Zobowiązania 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o 
wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie juŜ posiadanych lub przyszłych 
aktywów Spółki. Wycena zobowiązań uzaleŜniona jest od ich zakwalifikowania do jednej z dwóch 
poniŜej wymienionych kategorii: 
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− Zobowiązania finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy. Do tej grupy zaliczono 
zobowiązania, które spełniają kryteria zobowiązań przeznaczonych do obrotu oraz gdy 
zawierają elementy wbudowane. Spółka nie posiada tego typu zobowiązań. 

− Pozostałe zobowiązania. W tej grupie moŜna wyodrębnić dwa typy zobowiązań: 
zobowiązania finansowe i zobowiązania nie zaliczone do zobowiązań finansowych.   

Zobowiązania finansowe ujmowane są pierwotnie w wartości godziwej po pomniejszeniu o 
bezpośrednie koszty transakcyjne. W przypadku stosowania normalnych terminów płatności, 
uznanych w praktyce na rynku w transakcjach o podobnym charakterze, za wartość godziwą uznaje 
się ich wartość nominalną powstałą w dniu rozpoznania zobowiązania. Na dzień bilansowy 
zobowiązania finansowe wycenia się w wartości zamortyzowanego kosztu opartego na efektywnej 
stopie procentowej. Wyjątkiem są kredyty udzielone w rachunku bieŜącym, dla których nie są 
ustalone harmonogramy spłat. W przypadku tego rodzaju kredytów koszty związane z jego 
uruchomieniem oraz inne opłaty obciąŜają koszty finansowe metodą liniową w momencie ich 
poniesienia.  Do grupy pozostałych zobowiązań finansowych zaliczono: 

• zobowiązania z tytułu kredytów, poŜyczek, 

• zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, 

• zobowiązania z tytułu dostaw i usług, 

• zobowiązania przypadające do zapłaty za towary lub usługi, które zostały otrzymane 
lub wykonane, ale nie zostały zafakturowane, krótkookresowe rezerwy na 
niewykorzystane urlopy, inne zarachowane koszty, stanowiące zobowiązania 
oszacowane na podstawie zawartych umów lub innych wiarygodnych szacunków 
(bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów), 

• inne zobowiązania finansowe, (zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych, 
zobowiązania z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu 
dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań, itp.) 

Zobowiązania niezaliczone do pozostałych zobowiązań finansowych wycenia się w kwocie 
wymagającej zapłaty. Do tej kategorii zaliczono: 

• zobowiązania z tytułu podatków, opłat, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych tytułów publiczno-prawnych; 

• otrzymane zaliczki, które zostaną rozliczone poprzez fizyczną dostawę wyrobów 
gotowych/towarów lub wykonanie usługi, zobowiązania z tytułu funduszy 
specjalnych, 

• rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym środki pienięŜne otrzymane na 
sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych w budowie oraz nabycie 
gotowych środków trwałych. Sposób rozliczenia otrzymanych dotacji opisano w 
punkcie „Dotacje państwowe”. 

Zobowiązania wyraŜone w walutach obcych ujmuje się w księgach i wycenia na dzień bilansowy 
zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyraŜonych 
w walutach obcych”. 

(15) Dotacje państwowe 

Dotacje pienięŜne ujmuje się w wartości nominalnej. Dotacje państwowe, w tym dotacje z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej do aktywów prezentuje się w bilansie jako przychody przyszłych 
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okresów (rozliczenia międzyokresowe przychodów) w grupie zobowiązań długoterminowych. Część 
dotacji, która zostanie rozliczona w okresie następnych 12 miesięcy po dniu bilansowym jest 
wykazywana jako przychody przyszłych okresów (rozliczenia międzyokresowe przychodów) w grupie 
zobowiązań krótkoterminowych. Dotacji państwowych nie ujmuje się dopóki nie istnieje 
wystarczająca pewność, Ŝe jednostka gospodarcza spełni warunki związane z dotacjami oraz, Ŝe 
dotacje będą otrzymane. Dotacje państwowe ujmuje się w systematyczny sposób jako przychód w 
poszczególnych okresach, aby zapewnić ich współmierność z odnośnymi kosztami amortyzacji. 

Spółka otrzymuje równieŜ dotacje będące refundacją kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowników 
będących osobami niepełnosprawnymi. Tego typu dotacje ujmowane są w całości w okresie ich 
wymagalności i wykazywane w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych przychodów 
operacyjnych. 

Zgodnie z MSR 20 par. 28, kwoty otrzymanych dotacji wykazywane są w odrębnej pozycji rachunku 
przepływów pienięŜnych z działalności finansowej. 

(16) Podatek dochodowy oraz odroczony podatek dochodowy 

Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat obejmuje: podatek bieŜący oraz podatek odroczony. 

Podatek bieŜący obliczany jest zgodnie z aktualnymi przepisami podatkowymi. 

Odroczony podatek dochodowy ustala się przy zastosowaniu stawek i przepisów podatkowych, które 
według przewidywań będą obowiązywać wtedy, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub 
rezerwa rozliczona. 

Podatek odroczony ujmuje się w rachunku zysków i strat danego okresu, za wyjątkiem przypadku, gdy 
podatek odroczony dotyczy transakcji czy zdarzeń, które ujmowane są bezpośrednio w kapitale 
własnym – wówczas podatek odroczony równieŜ ujmowany jest w odpowiednim składniku kapitału 
własnego.  

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub 
zwrotowi w przyszłości w oparciu o róŜnice pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów 
a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy 
opodatkowania. Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich róŜnic 
przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku 
odroczonego jest rozpoznawany do wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe będzie moŜna 
pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne róŜnice przejściowe. 

Wartość składników aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na kaŜdy dzień 
bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla 
realizacji składnika aktywów lub jego części, następuje jego odpis. 

(17) Rezerwy i świadczenia pracownicze 

Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy spełnione są następujące warunki: Na Spółce ciąŜy 
istniejący obowiązek prawny lub obowiązek zwyczajowy, który wynika ze zdarzeń przeszłych, a 
ponadto gdy jest prawdopodobne, Ŝe wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu 
środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz moŜna dokonać wiarygodnego szacunku kwoty 
tego obowiązku.  

Rezerwy wycenia się w wysokości stanowiącej najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych 
do wypełnienia obecnego obowiązku na dzień bilansowy. W przypadku gdy wpływ zmiany wartości 
pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie 
prognozowanych przyszłych przepływów pienięŜnych do wartości bieŜącej, przy zastosowaniu stopy 
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dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza oraz ryzyka związanego z 
danym zobowiązaniem. 

Zgodnie z wymogami MSR 1 rezerwy w bilansie prezentowane są jako krótkoterminowe i 
długoterminowe. 

Rezerwy mogą być tworzone w szczególności w odniesieniu do następujących tytułów: 

− świadczenia pracownicze i podobne, 

− skutki toczących się spraw sądowych oraz spraw spornych, 

− udzielone gwarancje i poręczenia. 

W zakresie świadczeń pracowniczych Spółka nie jest stroną Ŝadnych porozumień płacowych ani 
zbiorowych układów pracy. Spółka nie posiada takŜe programów emerytalnych zarządzanych 
bezpośrednio lub przez fundusze zewnętrzne. Koszty świadczeń pracowniczych obejmują 
wynagrodzenia płatne zgodnie z warunkami zawartych umów o pracę z poszczególnymi 
pracownikami oraz koszty świadczeń emerytalnych (odprawa emerytalna, odprawa rentowa, odprawa 
pośmiertna) wypłacone pracownikom zgodnie z przepisami prawa po okresie zatrudnienia. 
Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych wyceniane są na zasadach 
ogólnych i prezentowane w pozycji innych zobowiązań. Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń 
emerytalnych (odpraw emerytalnych) są szacowane w wartości bieŜącej zobowiązania z tytułu 
określonych świadczeń na dzień bilansowy z uwzględnieniem zysków i strat aktuarialnych oraz 
kosztów przeszłego zatrudnienia. Wysokość zobowiązań z tytułu określonych świadczeń wylicza 
corocznie niezaleŜny aktuariusz metodą prognozowanych uprawnień jednostkowych. 

 

(18) Przychody 

Przychody ze sprzedaŜy ujmuje się w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub naleŜnej, po 
pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty i opusty. 

Przychody ze sprzedaŜy wyrobów gotowych, towarów i materiałów ujmuje się wtedy, gdy: 

− Spółka przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do 
towarów, wyrobów gotowych i materiałów, 

− moŜna wycenić wiarygodnie kwotę przychodów, 

− istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe Spółka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji, 

− koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez Spółkę w związku z transakcją, 
moŜna wycenić w sposób wiarygodny. 

Przychody ze sprzedaŜy usług ujmuje się wtedy, gdy: 

− moŜna wycenić w sposób wiarygodny kwotę przychodów, 

− istnieje prawdopodobieństwo, Ŝe Spółka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji, 

− moŜna w wiarygodny sposób określić stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy,  

− koszty poniesione w związku z transakcją oraz koszty zakończenia transakcji mogą być 
wycenione w wiarygodny sposób. 
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Do pozostałych przychodów operacyjnych Spółka zalicza przychody i zyski niezwiązane w sposób 
bezpośredni z działalnością operacyjną. Kategoria ta obejmuje zyski z tytułu sprzedaŜy rzeczowych 
aktywów trwałych, aktualizację wartości inwestycji w nieruchomości, otrzymane dotacje, otrzymane 
odszkodowania związane ze zwrotem kosztów sądowych, nadpłaconych zobowiązań podatkowych 
oraz otrzymanego odszkodowania z tytułu strat w majątku Spółki, który objęty był ubezpieczeniem. 
Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczane jest takŜe odwrócenie odpisów aktualizujących 
wartość naleŜności oraz odwrócenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku 
trwałego. 

Do przychodów finansowych zaliczane są odsetki od lokat bankowych, odsetki od nieterminowych 
płatności naleŜności, odpisy aktualizujące naleŜności z tytułu odsetek oraz zyski z róŜnic kursów 
walut. 

Przychody z tytułu odsetek ujmuje się według zasady memoriałowej, z uwzględnieniem metody 
efektywnej stopy procentowej. 

(19) Koszty 

Za koszty uznaje się uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo 
zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub 
zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niŜ wycofanie środków przez właścicieli. 

Koszty ujmuje się w rachunku zysków i strat na podstawie bezpośredniego związku pomiędzy 
poniesionymi kosztami, a osiągnięciem konkretnych przychodów, tzn. stosując zasadę 
współmierności, poprzez rachunek rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych.  

Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie rodzajowym oraz w układzie miejsc powstawania 
kosztów, przy czym za podstawowy układ sprawozdawczy kosztów w rachunku zysków i strat 
przyjmuje się wariant kalkulacyjny. 

Całkowity koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów stanowi: 

- koszt wytworzenia sprzedanych produktów, 

- wartość sprzedanych towarów i materiałów, 

- koszty sprzedaŜy, 

- koszty ogólnego zarządu. 

Kosztami okresu sprawozdawczego, wpływającymi na wynik finansowy okresu są równieŜ pozostałe 
koszty operacyjne i koszty finansowe. 

Do pozostałych kosztów operacyjnych Spółka zalicza koszty i straty niezwiązane w sposób 
bezpośredni z działalnością operacyjną. Kategoria ta obejmuje straty z tytułu sprzedaŜy rzeczowych 
aktywów trwałych, przekazane darowizny, kary i grzywny, koszty odpisów aktualizujących wartość 
naleŜności i zapasów materiałów oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku 
trwałego. 

Do kosztów finansowych zaliczane są koszty z tytułu wykorzystywania zewnętrznych źródeł 
finansowania, odsetki płatne z tytułu umów leasingu finansowego oraz straty z róŜnic kursów walut. 

(20) Rachunek przepływów środków pienięŜnych 

Rachunek przepływów środków pienięŜnych jest sporządzany metodą pośrednią. 
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(21) Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności 

Zgodnie z MSSF 8 „Segmenty operacyjne” Segmentem operacyjnym jest część składowa Spółki, (i) 
która angaŜuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą moŜe uzyskiwać przychody i 
ponosić koszty, (ii) której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ 
odpowiedzialny za podejmowanie oraz (iii) w przypadku której są dostępne oddzielne informacje 
finansowe. 

W działalności Spółki moŜna wyodrębnić dwa segmenty działalności. Pierwszy segment operacyjny 
związany jest z produkcją maszyn i urządzeń oraz świadczeniem usług dla górnictwa. Do drugiego 
segmentu operacyjnego zaliczono sprzedaŜ hurtową towarów i materiałów. 

Segmenty geograficzne w sprawozdaniu finansowym ustala się według wyodrębnionych obszarów 
działalności Spółki, w ramach których następuje dostarczanie produktów lub świadczenie usług w 
określonym środowisku gospodarczym, który podlega ryzyku i charakteryzuje się poziomem zwrotu z 
poniesionych nakładów inwestycyjnych, róŜnym od tych, które są właściwe dla innych obszarów 
działających w odmiennym środowisku gospodarczym. 

Działalność Spółki koncentruje się głównie na obszarze kraju. Z tego teŜ względu Spółka nie objęła 
obowiązkiem sprawozdawczym odrębnych segmentów geograficznych. 

Koszty segmentów obejmują koszty sprzedaŜy zewnętrznym klientom, które w oparciu o racjonalne 
przesłanki moŜna przypisać do danego segmentu. Koszty segmentu nie obejmują kosztów 
administracyjnych, kosztów zarządu, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz 
innych kosztów powstałych na poziomie Spółki, które dotyczą jednostki gospodarczej jako całości. 

Do aktywów segmentu zalicza się m.in. rzeczowe aktywa trwałe, zapasy, naleŜności, które moŜna 
bezpośrednio przyporządkować do danego obszaru działalności. Do pasywów segmentu zalicza się 
m.in. wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw, usług, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, 
przychody przyszłych okresów. 

(22) Polityka zarządzania ryzykiem 

Zarządzanie ryzykiem zawiera procesy identyfikacji, pomiaru i określania sposobu postępowania z 
ryzykiem. Wyodrębniono następujące rodzaje ryzyk:   

− ryzyko rynkowe, w tym: zmian cen materiałów, stóp procentowych oraz kursów walutowych, 

− ryzyko płynności, 

− ryzyko kredytowe. 

Podstawowym problemem jest ryzyko rynkowe zmian cen materiałów do produkcji. Koszty produkcji 
w duŜej mierze uzaleŜnione są od zmiany cen materiałów, w tym wyrobów hutniczych (blachy, 
kształtowniki). Spółka nie stosuje polityki zabezpieczania ryzyka wzrostu cen materiałów do 
produkcji. 

Ryzyko zmian stóp procentowych. Spółka zawiera umowy kredytowe oparte na zmiennych stopach 
WIBOR 1M (1 miesięczny) + marŜa banku lub EURIBOR 1M (1 miesięczny) + marŜa banku. W 
związku z tym naraŜona jest na ryzyko zmian stóp procentowych w przypadku zaciągania nowego lub 
refinansowania istniejącego zadłuŜenia. Spółka nie stosuje polityki zabezpieczania ryzyka wzrostu 
stóp procentowych kredytów. 

Ryzyko zmian kursów walut. W odniesieniu do części obrotu realizowanego na rynkach 
zagranicznych Spółka jest naraŜona na ryzyko zmian kursów walutowych. Ryzyko takie powstaje w 
wyniku dokonywania przez Spółkę sprzedaŜy lub zakupów w walutach innych niŜ jej waluta 
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funkcjonalna. Ze względu na nieistotną wielkość tych obrotów Spółka nie zabezpiecza się przed 
ryzykiem zmian kursów walut. 

Ryzyko płynności. Spółka jest naraŜona na ryzyko utraty płynności finansowej, rozumianej jako 
zdolność do regulowania zobowiązań w wyznaczonych terminach. Finansowanie działalności przy 
pomocy zewnętrznych źródeł (kredyty, poŜyczki, kredyt kupiecki) podwyŜsza ryzyko utraty płynności 
w przyszłości. Emitent musi mieć stały dostęp do rynków finansowych, dlatego jest naraŜony na 
ryzyko braku moŜliwości pozyskania nowego finansowania, jak równieŜ refinansowania swojego 
zadłuŜenia. Ryzyko to jest uzaleŜnione przede wszystkim od warunków rynkowych, oceny zdolności 
kredytowej oraz stopnia koncentracji.  

Ryzyko kredytowe. Wiarygodność kredytowa klientów, z którymi zawierane są transakcje fizycznej 
sprzedaŜy produktów poddawana jest procedurom weryfikacyjnym. Stan naleŜności podlega ciągłemu 
monitoringowi. Ryzyko kredytowe w przypadku naleŜności jest wysokie i związane jest z ograniczoną 
liczbą istotnych odbiorców wyrobów, usług i towarów. 

 

20.4.8. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro (EUR) 
 

Przyjęto średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych sprawozdaniem 
finansowym w celu uzyskania porównywalnych danych finansowych – kursy ustalane przez 
Narodowy Bank Polski. Średni kurs w okresie obliczono jako średnią kursów obowiązujących na 
ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie. 

Okres
Kurs średni  

EUR w okresie
Kurs najniŜszy  
EUR w okresie

Kurs najwyŜszy  
EUR w okresie

Kurs EUR na ostatni 
dzień okresu

kolumna 1 kolumna 2 kolumna 3 kolumna 4 kolumna 5

od 01.01.2006

do 31.12.2006

od 01.01.2007

do 31.12.2007

od 01.01.2008

do 31.12.2008

3,8991 3,7565 4,1065 3,8312

3,7768 3,5699 3,9385 3,5820

3,5321 3,2026 4,1848 4,1724

Źródło: Tabela A – Archiwum kursów średnich NBP (http://www.nbp.gov.pl) 

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych 
prezentowanych historycznych informacji finansowych przeliczone na euro. 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez 
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu (kolumna 5). 

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych przeliczono 
według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy 
Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie 
sprawozdawczym (kolumna 2). 
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Okres od 
01.01.2008  

do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Okres od 
01.01.2008  

do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

I. Przychody ze sprzedaŜy 68 113  51 448  46 913  19 284  13 622  12 032  

II. Zysk z działalności operacyjnej 8 179  6 951  7 927  2 316  1 840  2 033  

III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 853  5 901  6 817  2 223  1 562  1 748  

IV. Zysk (strata) netto 6 449  4 595  5 394  1 826  1 217  1 383  

V. Całkowity dochód ogółem 6 861  5 100  6 181  1 942  1 350  1 585  

VI. Średnia waŜona liczba akcji w sztukach 25 780 825  13 900 350  12 500 000  25 780 825  13 900 350  12 500 000  

VII. Wartość księgowa na  akcję   
(w PLN/ EUR)

1,85  2,72  2,27  0,44  0,76  0,59  

VIII. Zysk (strata) netto na akcję  oraz 
rozwodniony zysk (strata) netto na akcję
(w PLN/ EUR)

0,25  0,33  0,43  0,07  0,09  0,11  

IX. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności operacyjnej

4 963  9 227  4 508  1 405  2 443  1 156  

X. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności inwestycyjnej

-6 216  -6 046  -5 788  -1 760  -1 601  -1 484  

XI. Przepływy pienięŜne netto z 
działalności finansowej

1 800  -3 035  897  510  -804  230  

XII. Przepływy pienięŜne netto razem 547  146  -383  155  39  -98  

Wybrane dane finansowe  
na koniec okresu

Koniec okresu 
31.12.2008

Koniec okresu 
31.12.2007

Koniec okresu 
31.12.2006

Koniec okresu 
31.12.2008

Koniec okresu 
31.12.2007

Koniec okresu 
31.12.2006

XIII. Aktywa trwałe 37 990  33 481  28 321  9 105  9 347  7 392  

XIV. Aktywa obrotowe 31 927  27 737  23 529  7 652  7 743  6 141  

XV. Aktywa razem 69 917  61 218  51 850  16 757  17 090  13 534  

XVI. Zobowiązania długoterminowe 7 285  7 406  9 519  1 746  2 068  2 485  

XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 14 943  15 996  13 965  3 581  4 466  3 645  

XVIII. Kapitał własny 47 689  37 816  28 366  11 430  10 557  7 404  

Wybrane dane finansowe  
Okres

Dane  w tys. PLN Dane  w tys. EUR

 

Średnia waŜona ilość akcji w danym okresie sprawozdawczym została obliczona zgodnie z treścią 
MSR 33. Przy wyliczeniu średniej waŜonej ilości akcji wzięto pod uwagę datę zarejestrowania 
nowych emisji akcji w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Do wyliczenia wskaźnika wartości księgowej przypadającej na jedną akcję przyjęto w liczniku sumę 
kapitału własnego na koniec okresu, a w mianowniku średnią waŜoną liczbę akcji. 

Do wyliczenia wskaźnika podstawowego zysku na akcję oraz rozwodnionego zysku na akcję przyjęto 
w liczniku kwotę zysku netto, a w mianowniku średnią waŜoną liczbę akcji. Nie wystąpiły róŜnice 
pomiędzy danymi do obliczenia podstawowego zysku na akcję i rozwodnionego zysku na akcję. 
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20.4.9.  Noty objaśniające do historycznych informacji finansowych za lata 2006-2008 

 

Nota 1 - Wartości niematerialne i prawne 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Warto ści niematerialne i prawne netto, w tym: 52 76 110 

Koszty prac rozwojowych 34 56 100 

Programy komputerowe 18 20 10 

Dodatkowe informacje:
Wartości niematerialne i prawne na podstawie umów leasingu 
finansowego

0 0 0 
 

Koszty prac rozwojowych obejmują wydatki na dokumentacje techniczne i technologiczne, projekty 
oraz koszty procesu certyfikacji. Prace rozwojowe ujmowane są jako aktywa oraz amortyzowane 
według zasad opisanych w punkcie (5) polityki rachunkowości. 

Programy komputerowe obejmują przede wszystkim licencje na systemy komputerowe oraz 
oprogramowanie narzędziowe wykorzystywane w działalności Spółki. 

Zmiany wartości początkowej oraz umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w latach 2006-
2008 przedstawiono w poniŜszych tabelach: 

Dane za rok 2008 w tys. PLN
Koszty prac 

rozwojowych
Programy 

komputerowe
Razem

Warto ść netto na początek okresu 56 20 76 

Warto ść brutto na początek okresu 274 134 408 

Zwiększenia, w tym: 16 13 29 

–  nabycie 16 13 29 

Zmniejszenia 0 0 0 

Warto ść brutto na koniec okresu 290 147 437 

Umorzenia na początek okresu  (218)  (114)  (332) 

Zwiększenie umorzeń  (38)  (15)  (53) 

Zmniejszenia umorzeń 0 0 0 

Razem umorzenia na koniec okresu  (256)  (129)  (385) 

Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 0 0 0 

Warto ść  netto na koniec okresu 34 18 52  
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Dane za rok 2007 w tys. PLN
Koszty prac 

rozwojowych
Programy 

komputerowe
Razem

Warto ść netto na początek okresu 100 10 110 

Warto ść brutto na początek okresu 268 104 372 

Zwiększenia, w tym: 6 30 36 

–  nabycie 6 30 36 

Zmniejszenia 0 0 0 

Warto ść brutto na koniec okresu 274 134 408 

Umorzenia na początek okresu  (168)  (94)  (262) 

Zwiększenie umorzeń  (50)  (20)  (70) 

Zmniejszenia umorzeń 0 0 0 

Razem umorzenia na koniec okresu  (218)  (114)  (332) 

Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 0 0 0 

Warto ść  netto na koniec okresu 56 20 76  

 

Dane za rok 2006 w tys. PLN
Koszty prac 

rozwojowych
Programy 

komputerowe
Razem

Warto ść netto na początek okresu 109 43 152 

Warto ść brutto na początek okresu 212 104 316 

Zwiększenia, w tym: 56 0 56 

–  nabycie 56 0 56 

Zmniejszenia 0 0 0 

Warto ść brutto na koniec okresu 268 104 372 

Umorzenia na początek okresu  (103)  (61)  (164) 

Zwiększenie umorzeń  (65)  (33)  (98) 

Zmniejszenia umorzeń 0 0 0 

Razem umorzenia na koniec okresu  (168)  (94)  (262) 

Saldo odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 0 0 0 

Warto ść  netto na koniec okresu 100 10 110  

Spółka nie korzysta z wartości niematerialnych na podstawie umów najmu, dzierŜawy lub innej 
umowy, w tym umowy leasingu operacyjnego. 

Wartości niematerialne i prawne nie stanowią zabezpieczenia udzielonych Spółce kredytów. 
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Nota 2 - Rzeczowe aktywa trwałe 

 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Środki trwałe netto, w tym: 34 679 30 884 25 882 

grunty własne i prawo wieczystego uŜytkowania gruntu, w tym: 5 426 4 906 4 234 

 prawo uŜytkowania wieczystego gruntu 3 410 3 395 2 947 

budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 14 973 14 998 13 556 

urządzenia techniczne i maszyny 12 132 8 920 5 983 

środki transportu 1 069 953 954 

inne środki trwałe 1 079 1 107 1 155 

Środki trwałe w budowie 156 917 1 184 
Razem rzeczowe aktywa trwałe netto wykazane w 
sprawozdaniu finansowym

34 835 31 801 27 066 

Dodatkowe informacje:
Środki trwałe netto uŜytkowane na podstawie umów leasingu 
finansowego

197 233 93 
 

Zmiany wartości początkowej oraz umorzenia środków trwałych w latach 2006 - 2008 przedstawiono 
w poniŜszych tabelach: 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA   

 185

Dane za rok 2008 
 w tys. PLN

Grunty i prawo 
wieczystego 
uŜytkowania 

gruntów

Budynki i 
budowle

Maszyny i 
urządzenia

Ś rodki 
transportu

Pozostałe 
środki trwałe

Razem

Warto ść netto na początek 
okresu

4 906 14 998 8 920 953 1 107 30 884 

Wartość brutto na początek okresu 4 906 15 743 10 705 1 223 1 458 34 035 
Zwiększenia, w tym: 523 331 4 752 315 131 6 052 

–  nabycie 15 331 4 752 315 131 5 544 
–  aktualizacja do wartości 
przeszacowanej na koniec okresu "+" 508 0 0 0 0 508 
- odwrócenie odpisu aktualizującego "-
" do wartości przeszacowanej z 
poprzedniego okresu

0 0 0 0 0 0 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0 
Zmniejszenia  (3) 0  (22)  (65) 0  (90) 

–  likwidacja i sprzedaŜ 0 0  (22)  (65) 0  (87) 
–  aktualizacja do wartości 
przeszacowanej na koniec okresu "-"  (3) 0 0 0 0  (3) 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0 
Wartość brutto na koniec okresu 5 426 16 074 15 435 1 473 1 589 39 997 
Umorzenia na początek okresu 0  (745)  (1 785)  (270)  (351)  (3 151) 
Zwiększenie umorzenia 0  (356)  (1 538)  (146)  (159)  (2 199) 
Zmniejszenia umorzeń, w tym: 0 0 20 12 0 32 

–  likwidacja i sprzedaŜ 0 0 20 12 0 32 
–  korekta umorzeń związana z 
aktualizacją do wartości przeszacowanej 
na koniec okresu

0 0 0 0 0 0 

- inne korekty 0 0 0 0 0 0 
Razem umorzenia na koniec okresu 0  (1 101)  (3 303)  (404)  (510)  (5 318) 

w tym: saldo odpisów aktualizujących z 
tytułu utraty wartości 0 0 0 0 0 0 

Wartość  netto środków trwałych na 
koniec okresu 5 426 14 973 12 132 1 069 1 079 34 679 

w tym: skutki aktualizacji do wartości 
przeszacowanej na koniec okresu 2 779 2 779 

Środki trwałe w budowie na koniec 
okresu

156 

Razem wartość rzeczowych 
aktywów trwałych netto na 
koniec okresu

34 835 
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Dane za rok 2007 
 w tys. PLN

Grunty i prawo 
wieczystego 
uŜytkowania 

gruntów

Budynki i 
budowle

Maszyny i 
urządzenia

Ś rodki 
transportu

Pozostałe 
środki trwałe

Razem

Warto ść netto na początek 
okresu

4 234 13 556 5 983 954 1 155 25 882 

Wartość brutto na początek okresu 4 234 13 981 6 974 1 157 1 363 27 709 
Zwiększenia, w tym: 672 1 762 4 252 141 95 6 922 

–  nabycie 47 1 762 4 252 141 95 6 297 
–  aktualizacja do wartości 
przeszacowanej na koniec okresu "+" 623 0 0 0 0 623 
- odwrócenie odpisu aktualizującego "-
" do wartości przeszacowanej z 
poprzedniego okresu

2 0 0 0 0 2 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0 
Zmniejszenia 0 0  (521)  (75) 0  (596) 

–  likwidacja i sprzedaŜ 0 0  (521)  (75) 0  (596) 
–  aktualizacja do wartości 
przeszacowanej na koniec okresu "-" 0 0 0 0 0 0 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0 
Wartość brutto na koniec okresu 4 906 15 743 10 705 1 223 1 458 34 035 
Umorzenia na początek okresu 0  (425)  (991)  (203)  (208)  (1 827) 
Zwiększenie umorzenia 0  (320)  (1 054)  (114)  (143)  (1 631) 
Zmniejszenia umorzeń, w tym: 0 0 260 47 0 307 

–  likwidacja i sprzedaŜ 0 0 130 47 0 177 
–  korekta umorzeń związana z 
aktualizacją do wartości przeszacowanej 
na koniec okresu

0 0 130 0 0 130 

- inne korekty 0 0 0 0 0 0 
Razem umorzenia na koniec okresu 0  (745)  (1 785)  (270)  (351)  (3 151) 

w tym: saldo odpisów aktualizujących z 
tytułu utraty wartości 0 0 0 0 0 0 

Wartość  netto środków trwałych na 
koniec okresu 4 906 14 998 8 920 953 1 107 30 884 

w tym: skutki aktualizacji do wartości 
przeszacowanej na koniec okresu 2 274 2 274 

Środki trwałe w budowie na koniec 
okresu

917 

Razem wartość rzeczowych 
aktywów trwałych netto na 
koniec okresu

31 801 
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Dane za rok 2006  
w tys. PLN

Grunty i prawo 
wieczystego 
uŜytkowania 

gruntów

Budynki i 
budowle

Maszyny i 
urządzenia

Ś rodki 
transportu

Pozostałe 
środki trwałe

Razem

Warto ść netto na początek 
okresu

3 259 10 630 3 037 589 1 106 18 621 

Wartość brutto na początek okresu 3 259 10 796 3 539 698 1 188 19 480 
Zwiększenia, w tym: 975 3 185 3 477 459 175 8 271 

–  nabycie 0 3 185 3 477 459 175 7 296 
–  aktualizacja do wartości 
przeszacowanej na koniec okresu "+" 972 0 0 0 0 972 
- odwrócenie odpisu aktualizującego "-
" do wartości przeszacowanej z 
poprzedniego okresu

3 0 0 0 0 3 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0 
Zmniejszenia 0,00 0,00  (42,00) 0,00 0,00  (42,00)

–  likwidacja i sprzedaŜ 0 0  (42) 0 0  (42) 
–  aktualizacja do wartości 
przeszacowanej na koniec okresu "-" 0 0 0 0 0 0 

–  przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0 
Wartość brutto na koniec okresu 4 234 13 981 6 974 1 157 1 363 27 709 
Umorzenia na początek okresu 0  (166)  (502)  (109)  (82)  (859) 
Zwiększenie umorzenia 0  (259)  (530)  (94)  (126)  (1 009) 
Zmniejszenia umorzeń, w tym: 0 0 41 0 0 41 

–  likwidacja i sprzedaŜ 0 0 41 0 0 41 
–  korekta umorzeń związana z 
aktualizacją do wartości przeszacowanej 
na koniec okresu

0 0 0 0 0 0 

- inne korekty 0 0 0 0 0 0 
Razem umorzenia na koniec okresu 0  (425)  (991)  (203)  (208)  (1 827) 

w tym: saldo odpisów aktualizujących z 
tytułu utraty wartości 0 0  (130) 0 0  (130) 

Wartość  netto środków trwałych na 
koniec okresu 4 234 13 556 5 983 954 1 155 25 882 

w tym: skutki aktualizacji do wartości 
przeszacowanej na koniec okresu 1 649 0 0 0 0 1 649 

Środki trwałe w budowie na koniec 
okresu

1 184 

Razem wartość rzeczowych 
aktywów trwałych netto na 
koniec okresu

27 066 

 

Na dzień 01 stycznia 2004 roku, to jest na dzień przejścia na MSSF Spółka podjęła decyzję o wycenie  
rzeczowych aktywów trwałych w wartości godziwej. Zgodnie z MSSF 1 tak ustalona wartość godziwa 
rzeczowych aktywów trwałych została uznana za zakładany koszt na ten dzień. 

Wyceny wartości godziwej na dzień 01 stycznia 2004 roku gruntów, prawa wieczystego uŜytkowania 
gruntów, budynków i budowli, maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu oraz pozostałych 
środków trwałych, jakie posiadała w tym dniu Spółka dokonał niezaleŜny rzeczoznawca majątkowy 
Adam Bartyzel posiadający numer uprawnień 1403 nadany przez Centralny Rejestr Rzeczoznawców 
Majątkowych.  

W wyniku ujęcia skutków wyceny do wartości godziwej na dzień 1 stycznia 2004 roku wartość 
środków trwałych wzrosła o kwotę 241 tys. PLN. RóŜnice dotyczące wyceny rzeczowego majątku 
trwałego spowodowały powstanie róŜnic przejściowych pomiędzy wartością bilansową danego 
składnika aktywów lub pasywów a jego wartością podatkową. Rezerwa na odroczony podatek 
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dochodowy uwzględniająca wpływ tych róŜnic przejściowych na dzień przekształcenia wyniosła 
46 tys. PLN. Skutki wzrostu wartości środków trwałych do wartości godziwej, po uwzględnieniu 
rezerwy na odroczony podatek dochodowy została zaliczona do kapitału własnego (pozycja „Zyski 
zatrzymane”). W poniŜszej tabeli zaprezentowano skutki wyceny środków trwałych na dzień 
01 stycznia 2004 roku dla poszczególnych grup rodzajowych: 

Sutki przyj ęcia wartości 
godziwej jako zakładany koszt 

na dzień 01.1.2004r.
Dane w tys. PLN

Grunty i prawo 
wieczystego 
uŜytkowania 

gruntów

Budynki i 
budowle

Maszyny i 
urządzenia

Ś rodki 
transportu

Pozostałe 
środki trwałe

Razem

Wartość początkowa (brutto) 28 445 616 455 38 1 582 
Umorzenia i odpisy z tytułu utraty 
wartości 

0  (53)  (274)  (225)  (37)  (589) 

Warto ść netto na początek okresu 
według ustawy o rachunkowości 28 392 342 230 1 993 

Wartość godziwa przyjęta jako 
zakładany koszt (brutto)

66 575 401 251 12 1 305 

Umorzenia 0 0  (61)  (10) 0  (71) 
Warto ść godziwa przyjęta jako 
zakładany koszt (netto) 66 575 340 241 12 1 234 

RóŜnice do wartości początkowej 
brutto

38 130  (215)  (204)  (26)  (277) 

RóŜnice do wartości umorzenia 0 53 213 215 37 518 
RóŜnice do wartości początkowej 
netto 38 183  (2) 11 11 241 

Sutki przyj ęcia wartości godziwej jako zakładany koszt na dzień 01.1.2004r według MSSF

Dane  ze sprawozdania finansowego według ustawy o rachunkowości 

Dane po wycenie do wartości godziwej jako zakładany koszt według MSSF

 

Zgodnie z zasadami określonymi w MSSF dostosowano stawki amortyzacyjne do przewidywanego 
okresu ekonomicznej uŜyteczności środków trwałych. W wyniku przeprowadzenia tej wnikliwej 
analizy, a takŜe przyjęcia wartości godziwej jako zakładanego kosztu obniŜyła się wysokość kosztów 
amortyzacji w latach 2004-2008. W porównaniu do poprzednich zasad rachunkowości koszty 
amortyzacji w 2004 roku zmniejszyły się o 550 tys. PLN, w 2005 roku koszty amortyzacji 
zmniejszyły się o 1.161 tys. PLN,  w 2006 roku koszty amortyzacji zmniejszyły się o 2.401 tys. PLN, 
a w 2007 roku koszty amortyzacji zmniejszyły się o 2.171 tys. PLN. W 2008 roku księgi rachunkowe 
były prowadzone zgodnie z MSSF. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w punkcie (2) polityki rachunkowości – Spółka prezentuje 
na dzień bilansowy grunty oraz prawo wieczystego uŜytkowania gruntów zgodnie z przyjętym 
modelem wyceny w wartości przeszacowanej w wartości godziwej. Zgodnie z tym modelem wyceny 
(opisanym w MSR 16) skutki wzrostu wartości ujmowane są drugostronnie jako wzrost wartości 
kapitału własnego (pozycja „Kapitał z aktualizacji wyceny”). 

Na dzień bilansowy rzeczowe aktywa trwałe zaliczone do grupy „gruntów” (w tym prawo 
wieczystego uŜytkowania gruntów) wyceniane są według modelu opartego na wartości 
przeszacowanej. Wartość przeszacowana rzeczowych aktywów  trwałych zaliczonych do tej grupy  to 
wartość godziwa na dzień przeszacowania, pomniejszona o kwotę późniejszych zakumulowanych 
odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. Na skutek przeprowadzonych wycen przez 
niezaleŜnego rzeczoznawcę majątkowego wartość bilansowa aktywów zaliczonych do  grupy gruntów 
i prawa wieczystego uŜytkowania gruntów wzrosła o 116 tys. PLN na koniec 2004 roku, wzrosła o 
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563 tys. PLN na koniec 2005 roku, wzrosła o 972 tys. PLN na koniec 2006 roku, wzrosła o 
623 tys. PLN na koniec 2007 roku oraz wzrosła o 508 tys. PLN na koniec 2008 roku. Skutki 
przeszacowania zaliczono bezpośrednio do pozostałych kapitałów własnych jako „kapitał z 
aktualizacji wyceny”. Kapitał z aktualizacji wyceny jest korygowany o wartość rezerwy na odroczony 
podatek dochodowy.  

Wykazane w środkach trwałych Spółki grunty obejmują grunty własne oraz prawo wieczystego 
uŜytkowania gruntów nabytych na rynku wtórnym. Spółka traktuje nabyte prawa wieczystego 
uŜytkowania jako środki trwałe.  Grunty własne oraz prawo wieczystego uŜytkowania gruntów nie 
podlegają amortyzacji.  

Spółka wnosi coroczne opłaty administracyjne z tytułu prawa wieczystego uŜytkowania gruntów. 
Wysokość opłat wynosi 3% wartości gruntów oszacowanych przez Gminy, na których połoŜone są 
działki. Okresowo opłaty podlegają waloryzacji na bazie wartości rynkowej gruntu, która jest 
szacowana przez Urzędy Gminy. Spółka traktuje powyŜsze opłaty jako koszt podatków lokalnych. 

Spółka nie posiada zobowiązań w stosunku do organów państwowych z tytułu przeniesienia prawa 
własności nieruchomości. 

Część maszyn i urządzeń Spółka uŜytkuje na zasadach leasingu finansowego. Zobowiązania z tytułu 
leasingu ujmowane są w bilansie jako pozostałe zobowiązania finansowe i wykazywane w podziale na 
część krótkoterminową i długoterminową. Szczegółowe uzgodnienie powyŜszych zobowiązań oraz 
opis kluczowych postanowień umownych zawarto w Nocie 9 Zobowiązania. 

Emitent korzystała ze środków trwałych na podstawie umów najmu i dzierŜawy, które nie miały 
charakteru umów leasingu finansowego. Szacunkowa wartość środków trwałych, które znajdowały się 
w ewidencji pozabilansowej została przestawiona w poniŜszej tabeli:  

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo (uŜywane na podstawie 
umowy najmu, dzierŜawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu 
operacyjnego)

184 107 102 

Roczna wartość czynszów z tytułu zawartych umów najmu, 
dzierŜawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu operacyjnego

61 72 56 

 

Środki trwałe oraz nieruchomości inwestycyjne stanowią zabezpieczenie udzielonych Spółce 
kredytów. Wartość środków trwałych, jakie według umów kredytowych stanowią zabezpieczenie, 
przedstawia tabela poniŜej: 
 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i 
nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań z 
tytułu kredytów bankowych

14 220 14 220 8 200 

Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków trwałych 
w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów bankowych

4 989 4 716 2 926 

Razem wartość środków trwałych oraz nieruchomości 
inwestycyjnych stanowiących zabezpieczenie udzielonych 
kredytów

19 209 18 936 11 126 

 

Zabezpieczeniem zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego środków trwałych są weksle 
własne. 
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Nota 3 - Nieruchomości inwestycyjne 

Spółka posiada nieruchomości inwestycyjne połoŜone na terenie Pszczyny. Do nieruchomości 
inwestycyjnych zaliczono, zgodnie z MSR 40 obiekty, które nie są wykorzystane przy produkcji, 
świadczeniu usług lub czynnościach administracyjnych, lecz w całości są wynajmowane i stanowią 
źródło przychodów z czynszów. Nieruchomości inwestycyjne zostały nabyte wraz pozostałymi 
nieruchomościami w 2005 roku.  

W sprawozdaniu finansowym sporządzonym według ustawy o rachunkowości nie wyodrębniono 
obiektów z grupy środków trwałych. Nie miało to jednak wpływu na wynik finansowy oraz ogólną 
ocenę sytuacji finansowej Spółki.  

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, na kolejne dni bilansowe nieruchomości inwestycyjne 
wyceniane są w wartości godziwej. Wycena nieruchomości inwestycyjnych jest przeprowadzana przez 
niezaleŜnego rzeczoznawcę, posiadającego aktualne uprawnienia zawodowe. Dokonując wyceny 
rzeczoznawca oparł się o dane pochodzące z rynku. 

Zysk lub strata wynikająca ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej jest 
prezentowana odpowiednio w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych. 

Zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych w latach 2006-2008 przedstawiono w 
poniŜszej tabeli: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Stan nieruchomości inwestycyjnych na początek okresu 
obrotowego

1 028 918 882 

Zmiany w ciągu okresu obrotowego, w tym: 211 110 36 

zwiększenia z tytułu nabycia 180 0 19 

zwiększenia z tytułu wyceny do wartości godziwej 31 110 17 

Stan nieruchomości inwestycyjnych na koniec okresu 
obrotowego

1 239 1 028 918 
 

W poniŜszej tabeli zestawiono przychody z czynszów i szacunkowe koszty utrzymania nieruchomości 
inwestycyjnych, do których zaliczono koszty remontów, konserwacji oraz podatków lokalnych 
obciąŜających nieruchomości inwestycyjne. 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Przychody z nieruchomości inwestycyjnych (czynsz) 198 162 93 

Koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych  (40)  (10)  (10) 

NadwyŜka przychodów nad kosztami z inwestycji w 
nieruchomości

158 152 83 
 

Nieruchomości inwestycyjne są przedmiotem zabezpieczenia kredytów bankowych, które zostały 
opisane w Nocie 2 Rzeczowe aktywa trwałe. 
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Nota 4 - NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności  

Struktura naleŜności długoterminowych oraz krótkoterminowych została zaprezentowana w poniŜszej 
tabeli: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

NaleŜności z tytułu dostaw i usług 0 0 0 

Udzielone poŜyczki długoterminowe 1 800 0 0 

Odpisy aktualizujące 0 0 0 

Razem poŜyczki i naleŜności finansowe długoterminowe netto 1 800 0 0 

NaleŜności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup rzeczowych 
aktywów trwałych

0 492 5 

Odpisy aktualizujące 0 0 0 

Razem naleŜności niefinansowe długoterminowe netto 0 492 5 

Łącznie naleŜności z tytułu dostaw i pozostałe naleŜności 
długoterminowe netto

1 800 492 5 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług od  jednostek powiązanych 
(brutto)

92 62 10 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek 
(brutto)

18 593 15 734 17 485 

Udzielone poŜyczki krótkoterminowe 0 0 0 

Odpisy aktualizujące  (6 108)  (5 697)  (5 497) 

Razem poŜyczki i naleŜności finansowe krótkoterminowe netto 12 577 10 099 11 998 

NaleŜności z tytułu zaliczek przekazanych na zakup zapasów 33 8 10 

NaleŜności z tytułu podatków 499 268 125 

Pozostałe naleŜności 37 26 12 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 359 128 49 

Odpisy aktualizujące 0 0 0 

Razem naleŜności niefinansowe krótkoterminowe netto 928 430 196 

Łącznie naleŜności z tytułu dostaw i pozostałe naleŜności 
krótkoterminowe netto

13 505 10 529 12 194 

Ogółem naleŜności z tytułu dostaw i pozostałe naleŜności 
długoterminowe i krótkoterminowe

15 305 11 021 12 199 

NaleŜności z tytułu dostaw i pozostałe naleŜności długoterminowe w podziale na kategorie

NaleŜności z tytułu dostaw i pozostałe naleŜności krótkoterminowe w podziale na kategorie

 

W dniu 23 września 2008 roku Emitent zawarł umowę i udzielił niepowiązanemu kontrahentowi 
AURES Spółka z o.o. (dawniej KRESPOL Spółka z o.o.) długoterminowej poŜyczki w wysokości 
1.800 tys. PLN. Zgodnie z warunkami umowy poŜyczka będzie spłacona w terminie do 31 grudnia 
2010 roku. PoŜyczkodawca (Spółka) moŜe teŜ w terminie do 31 grudnia 2009 roku wyrazić wolę 
konwersji wierzytelności z tytułu poŜyczki na udziały w kapitale zakładowym PoŜyczkobiorcy. 
Zabezpieczeniem naleŜności wynikających z umowy poŜyczki jest zastaw rejestrowy ustanowiony na 
środkach trwałych, które zostaną nabyte z 70% środków z udzielonej poŜyczki. Dodatkowym 
zabezpieczeniem jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości PoŜyczkobiorcy do wysokości 2.200 
tys. PLN. Hipoteka PoŜyczkobiorcy jest juŜ obciąŜona, a suma obciąŜeń jest zbliŜona do wartości 
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rynkowej nieruchomości. PoŜyczka jest oprocentowana w wysokości 10% w stosunku rocznym. 
Odsetki za okres od daty udzielenia poŜyczki do 31 grudnia 2008 roku zostały zapłacone jednorazowo 
do dnia 31 grudnia 2008 roku, a odsetki za lata 2009 i 2010 będą regulowane miesięcznie w terminie 
do 14 od zakończenia miesiąca. W ocenie Zarządu Emitenta, pomimo bardzo trudnej sytuacji 
finansowej PoŜyczkobiorcy, naleŜności z tytułu poŜyczki nie są zagroŜone z uwagi na ustanowione 
zabezpieczenia opisane powyŜej. Z tego teŜ względu Zarząd Spółki nie tworzył odpisów 
aktualizujących na naleŜności z tytułu poŜyczki. 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności 
mieszczący się w okresie od 14 do 90 dni. Wartość godziwa naleŜności nie róŜni się istotnie od ich 
wartości księgowych wykazanych w bilansie.  

Struktura wiekowa naleŜności została przedstawiona w poniŜszej tabeli: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

NaleŜności z tytułu dostaw i usług bieŜące 9 789 7 424 6 370 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług przeterminowane, w tym: 8 896 8 372 11 125 

do 30 dni 1 694 1 276 980 

od 31 do 60 dni 977 573 2 920 

od 61 do 90 dni 179 782 455 

od 91 do 180 dni 185 544 1 071 

od 181 do 365 dni 188 28 228 

powyŜej 365 dni 5 673 5 169 5 471 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług razem (brutto) 18 685 15 796 17 495 

Odpisy aktualizujące naleŜności na początek okresu  (5 697)  (5 497)  (5 819) 

Ujęcie odpisów aktualizujących naleŜności w okresie  (450)  (239)  (24) 

Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku 
umorzenia naleŜności

0 3 85 

Odwrócenie odpisów aktualizujących w okresie w wyniku zapłaty 39 36 261 

Odpisy aktualizujące naleŜności na koniec okresu  (6 108)  (5 697)  (5 497) 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług razem (netto) 12 577 10 099 11 998  

Odpisami aktualizującymi objęte są naleŜności od dłuŜników postawionych w stan likwidacji lub 
upadłości, kwestionujących naleŜności, a takŜe w innych wypadkach, gdy ocena sytuacji gospodarczej 
i finansowej podmiotu wskazuje, Ŝe spłata naleŜności w najbliŜszym czasie nie jest prawdopodobna. 
NaleŜności dochodzone na drodze sądowej oraz przeterminowane powyŜej 365 dni obejmowane są w 
100% odpisem. 

Struktura walutowa naleŜności została przedstawiona w poniŜszej tabeli: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

NaleŜności z tytułu dostaw i usług razem (netto), w tym: 12 577 10 099 11 998 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług w walucie polskiej (netto) 12 539 10 097 11 695 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług w walutach obcych (netto) 38 2 303  
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Nota 5 – Zapasy 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Zapasy brutto, w tym: 16 900 16 364 10 679 

Materiały 9 980 9 506 8 228 

Półprodukty i produkty w toku 1 940 678 262 

Wyroby gotowe 2 734 3 013 712 

Towary 2 246 3 167 1 477 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów, w tym:  (24)  (108)  (150) 

Materiały  (24)  (108)  (133) 

Wyroby gotowe 0 0  (17) 

Warto ść zapasów wykazana w bilansie, w tym: 16 876 16 256 10 529 
Materiały 9 956 9 398 8 095 

Półprodukty i produkty w toku 1 940 678 262 

Wyroby gotowe 2 734 3 013 695 

Towary 2 246 3 167 1 477 

Dodatkowe informacje:

Wartość materiałów podstawowych ujętych jako koszt w okresie 27 356 17 102 13 152  

Metody wyceny zapasów zostały przedstawione w punkcie (9) opisu przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości. Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów wykazywane są jako 
pozostały koszt operacyjny w okresie, a odpisy aktualizujące wartość wyrobów gotowych powiększają 
koszt sprzedaŜy w okresie. 

W sprawozdaniach finansowych sporządzonych według ustawy o rachunkowości Spółka informowała, 
Ŝe zapasy są wyceniane w cenie zakupu. Z przeprowadzonej analizy historycznych informacji 
finansowych wynika, Ŝe koszty transportu stanowią zaledwie około 0,8% ceny zakupionych zapasów. 
Z uwagi na nieistotną róŜnicę pomiędzy wyceną zapasów w cenach zakupu i cenach nabycia, a takŜe 
nieistotny wpływ ewentualnych korekt na wynik finansowy w kolejnych okresach uznano, iŜ Spółka 
spełniła obowiązek wynikający z MSR 2 dotyczący wyceny zapasów w cenach nabycia.  

Zapasy nie stanowią zabezpieczenia udzielonych Spółce kredytów. 

 

Nota 6 - Środki pieni ęŜne 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Środki pieni ęŜne, w tym: 1 542 952 806 

Środki pienięŜne na rachunkach bankowych i w kasie 54 117 67 

Lokaty krótkoterminowe 1 488 835 739 

Inne ekwiwalenty środków pienięŜnych 0 0 0 

Dodatkowe informacje:

Środki pienięŜne w walutach obcych (przeliczone na PLN) 602 35 0 

Środki pienięŜne o ograniczonej moŜliwości dysponowania 0 0 739  

Lokaty krótkoterminowe są deponowane na róŜne okresy, od jednego dnia do 3 miesięcy, w 
zaleŜności od aktualnego zapotrzebowania Spółki na środki pienięŜne. Oprocentowanie lokat jest 
zmienne. 
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Wartość godziwa środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów jest równa ich wartości bilansowej. 
Składniki środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów w rachunku przepływów pienięŜnych i w bilansie 
są toŜsame. 

Ograniczenia w dysponowaniu środkami pienięŜnymi na dzień 31.12.2006 roku wynikają z 
postanowień umowy kredytowej, która zobowiązuje Spółkę do spłaty części kredytu inwestycyjnego 
na zakup maszyn i urządzeń z otrzymanej dotacji z funduszy Unii Europejskiej (UE). 

Skutki wyceny środków pienięŜnych w walutach obcych przedstawiono w tabeli poniŜej: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

RóŜnice kursowe związane z wyceną salda środków pienieŜnych na 
rachunkach bankowych w EUR na koniec okresu. Dodatnie róŜnice kursowe 
(wpływają na zwiększenie salda środków pienięŜnych) wykazywane są ze 
znakiem (+); ujemne ze znakiem (-)

43 0 0 

 

 

Nota 7 – Kapitał własny 

 Kapitał akcyjny (zakładowy) 

Szczegółowe informacje na temat kapitału akcyjnego (zakładowego) oraz emisji akcji na dzień 
31 grudnia 2008 roku przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

Seria
Liczba 
akcji w 

szt.

Warto ść 
nominalna 

w PLN

Data 
rejestracji 

w KRS

Prawo do 
dywidendy

Sposób 
pokrycia

Rodzaj akcji
Liczba 
głosów

A 5 000 000 2 000 000 03.06.1997
brak 

szczegółowych 
postanowień

gotówka
imienne, 

uprzywilejowane;  
2 głosy na WZ

10 000 000 

B 7 500 000 3 000 000 09.06.2004
począwszy od 

01.01.2005
gotówka

imienne, 
uprzywilejowane;  
2 głosy na WZ

15 000 000 

C 5 625 000 2 250 000 14.11.2007
począwszy od 

wypłat z zysku za 
rok 2007

rozliczenie 
wierzytelności

imienne, 
uprzywilejowane;  
2 głosy na WZ

11 250 000 

D 5 250 000 2 100 000 14.11.2007
począwszy od 

wypłat z zysku za 
rok 2007

rozliczenie 
wierzytelności

zwykłe,  
na okaziciela

5 250 000 

E 3 125 000 1 250 000 25.03.2008
począwszy od 

wypłat z zysku za 
rok 2007

gotówka
zwykłe,  

na okaziciela
3 125 000 

Razem 26 500 000 10 600 000 44 625 000 

Stan na dzień 31.12.2008

 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wartość nominalna jednej akcji serii A, B, C oraz serii D  wynosi 
0,40 złotych (40 groszy). 

Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, Ŝe na kaŜdą akcję tej 
serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcje imienne serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, Ŝe na kaŜdą akcję tej 
serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. 
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Akcje imienne serii C są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, Ŝe na kaŜdą akcję tej 
serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcje imienne serii D i E są akcjami zwykłymi, nieuprzywilejowanymi.  

W dniu 30 października 2007 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PATENTUS Spółki 
Akcyjnej podjęto m.in. uchwałę w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego (akcyjnego) Spółki o 
4.350.000 PLN  w drodze emisji 225.000 sztuk akcji serii C i 210.000 sztuk akcji serii D z 
wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy (akt notarialny Repertorium A Nr 
17857/2007). 

Akcje serii C i D zostały objęte za wkład pienięŜny poprzez potrącenie umowne wierzytelności 
dokonane zgodnie z art. 14 § 4 K.s.h. Przedmiotem potrącenia były wierzytelności (zobowiązania) 
wynikające z zawartych w poprzednich latach  umów poŜyczek pomiędzy Akcjonariuszami 
(poŜyczkodawcy) a Spółką (poŜyczkobiorca). W efekcie podwyŜszenia kapitału akcyjnego w pełni 
zostały rozliczone zobowiązania finansowe z tytułu poŜyczek, które były wykazywane w 
sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2006 roku w grupie zobowiązań długoterminowych 
i krótkoterminowych. 

W dniu 14 listopada 2007 roku w KRS została zarejestrowana  nowa emisja akcji. Po rejestracji 
kapitał akcyjny Spółki wynosi 9.350.000 PLN. 

W dniu 29 listopada 2007 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PATENTUS Spółki 
Akcyjnej podjęto m.in. uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki, w tym zmiany uprzywilejowania 
akcji serii A. Zgodnie z brzmieniem nowego statutu Spółki akcje serii A są uprzywilejowane w ten 
sposób, Ŝe dają prawo do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podjęto równieŜ uchwałę w sprawie 
zgody na zbycie akcji przez jednego akcjonariusza w formie darowizny na rzecz innego akcjonariusza.  

Dnia 28 grudnia 2007 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PATENTUS Spółki Akcyjnej 
podjęto m.in. uchwałę w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego (akcyjnego) Spółki o 1.250.000 
PLN  w drodze emisji 125.000 sztuk akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 
Akcjonariuszy (akt notarialny Repertorium A Nr 23517/2007). Wartość nominalna akcji serii E 
wynosiła 10 PLN, a cena emisyjna została ustalona na poziomie 26 PLN. Akcje serii E będą 
uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za 
rok obrotowy 2008. Akcje serii E zostały pokryte wkładami pienięŜnymi wniesionymi w całości przed 
złoŜeniem wniosku o zarejestrowanie podwyŜszenia kapitału zakładowego. Akcje serii E zostały 
objęte w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złoŜenie oferty ich objęcia i jej przyjęcia. Liczba 
inwestorów, do których została złoŜona oferta Zarządu była niŜsza niŜ 99.  

W dniu 25 marca 2008 roku w KRS została zarejestrowana  nowa emisja akcji. Po rejestracji kapitał 
akcyjny Spółki wynosi 10.600.000 PLN. 

Split akcji 

Dnia 02 kwietnia 2008 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PATENTUS S.A. podjęto 
m.in. uchwałę w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki wszystkich emisji (split). 
Akcjonariusze ustalili, Ŝe wartość nominalna akcji Spółki wszystkich emisji wyniesie 40 groszy, czyli 
w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 10,00 złotych powstanie 25 
akcji o wartości nominalnej po 40 groszy kaŜda. W związku z czym następuje zwiększenie liczby 
akcji PATENTUS S.A. z liczby 1.060.000 sztuk do liczby 26.500.000 sztuk, przy zachowaniu 
niezmienionej wartości kapitału zakładowego. Utrzymano dotychczasowe uprzywilejowanie co do 
głosu akcji imiennych serii A, B, C w ten sposób, iŜ kaŜda akcja imienna serii A, B, C daje prawo do 2 
(dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

W dniu 25 kwietnia 2008 roku w KRS zostały zarejestrowane zmiany wartości nominalnej akcji 
Spółki. 
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Struktura akcjonariatu Spółki na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco: 

Na dzień 31.12.2008 Na dzień 31.12.2007 Na dzień 31.12.2006

Akcjonariusz Seria
Liczba 
akcji

Liczba 
głosów

% 
głosów

Liczba 
akcji

Liczba 
głosów

% 
głosów

Liczba 
akcji

Liczba 
głosów

%  głosów

Gotz Urszula 4 829 150 8 183 300 18,34% 193 166 327 332 19,72% 94 166 358 330 22,40%

Gotz Henryk 2 962 500 5 650 000 12,66% 118 500 226 000 13,61% 72 500 175 000 10,94%

Duda Małgorzata (z 
domu Wiktor)

3 612 500 6 300 000 14,12% 144 500 252 000 15,19% 72 500 175 000 10,93%

Duda Józef 4 179 175 7 533 350 16,88% 167 167 301 334 18,15% 94 167 358 335 22,40%

Duda Małgorzata (z 
domu Wąs)

7 791 675 13 833 350 31,00% 311 667 553 334 33,33% 72 500 175 000 10,93%

Duda Stanisław 0 0 0,00% 0 0 0,00% 94 167 358 335 22,40%

Pozostałe osoby fizyczne 
i prawne posiadające 
łącznie

3 125 000 3 125 000 7,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Razem 26 500 000 44 625 000 100,00% 935 000 1 660 000 100,00% 500 000 1 600 000 100,00%

Liczba akcji i głosów na 
dzień 31.12.2007 i 
31.12.2006 przeliczona 
z uwzględnieniem 
warunków splitu akcji 
przeprowadzonego w 
2008 roku

26 500 000 44 625 000 100,00%23 375 000 41 500 000 100,00%12 500 000 40 000 000 100,00%

 

PodwyŜszenie kapitału akcyjnego (zakładowego) poprzez emisję akcji serii F 

Dnia 11 sierpnia 2008 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PATENTUS Spółki Akcyjnej 
podjęto m.in. uchwałę w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego (akcyjnego) Spółki o kwotę nie 
wyŜszą niŜ 1.200.000 PLN  w drodze emisji nie więcej niŜ 3.000.000 sztuk akcji serii F z 
wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy (akt notarialny Repertorium A Nr 
21441/2008). KaŜda akcja nowej emisji serii F ma wartość nominalną 0,40 PLN. Akcje nowej emisji 
zostaną objęte za wkład pienięŜny. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 
obrotowy 2008, to jest od 01 stycznia 2008 roku. Akcje serii F będą obejmowane w drodze publicznej 
emisji.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło o ubieganiu o  dopuszczenie akcje serii D, E, F oraz 
praw do akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i ich 
dematerializację. 

Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej 

W tej pozycji, zgodnie z art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wykazywana jest nadwyŜka ze 
sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej, która jest pomniejszana o koszty związane z 
podwyŜszeniem kapitału akcyjnego. 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości 
nominalnej, w tym:

1 762 0 0 

NadwyŜka brutto ze sprzedaŜy akcji serii "E" powyŜej ich wartości 
nominalnej

2 000 0 0 

Koszty związane z podwyŜszeniem kapitału akcyjnego  (238) 0 0  
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Kapitał z aktualizacji wyceny 

Szczegółowe informacje na temat źródeł pochodzenia kapitału z aktualizacji wyceny przedstawiono w 
poniŜszej tabeli: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 2 254 1 842 1 337 

Skutki przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych 2 782 2 274 1 651 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z kapitałami  (528)  (432)  (314) 
 

Kapitał z przeszacowania do wartości godziwej rzeczowych aktywów trwałych (gruntów i prawa 
wieczystego uŜytkowania gruntów) jest wykazywany po pomniejszeniu o rezerwy na odroczony 
podatek dochodowy.  

Zyski zatrzymane 

Zyski zatrzymane, na które składają się: 

• Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych;  

• Kapitał zapasowy tworzony ustawowo – kapitał tworzony z zysku zgodnie z wymogami 
art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Ksh); 

• Kapitał zapasowy tworzony zgodnie ze statutem – kapitał tworzony z zysku zgodnie ze 
statutem Spółki; 

• Zysk (strata) netto bieŜącego okresu obrotowego. 

Zgodnie z uchwałą Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 17 czerwca 
2008 roku zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2007 rok, które zostało sporządzone zgodnie z 
przepisami ustawy o rachunkowości. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PATENTUS S.A., 
które odbyło się 11 sierpnia 2008 roku podjęto uchwałę Nr 3 w sprawie podziału wyniku finansowego. 
Akcjonariusze przeznaczyli kwotę 1.866 tys. PLN na kapitał zapasowy tworzony ustawowo, to jest 
zgodnie z wymogami art. 396 § 1 Ksh, a pozostałą część zysku netto, to jest kwotę 961 tys. PLN 
przeznaczyli na kapitał zapasowy tworzony zgodnie ze statutem. 

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe Emitenta za 2007 rok zostało opublikowane w Monitorze 
Polski B Nr 1705 pod poz. 9682 w dniu 12 listopada 2008 roku. 

Zarząd Spółki planuje przeznaczyć zysk netto wypracowany w 2008 roku na powiększenie kapitału 
zapasowego tworzonego zgodnie ze statutem Spółki. 
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Zmiany w pozycji zyski zatrzymane, które obejmują równieŜ skutki przekształcenia sprawozdań 
finansowych zgodnie z MSSF przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

Wyszczególnienie/  
dane w tys. PLN

Kapitał 
zapasowy 
tworzony 

ustawowo z 
zysków 

poprzednich lat 
zgodnie z art. 

396.1 Ksh

Kapitał 
zapasowy 
tworzony z 

zysków 
poprzednich lat 

zgodnie ze 
statutem

Zyski z tytułu 
przekształcenia 
sprawozdania 
finansowego na 
MSR na dzień 

01.01.2004

Nie podzielony 
zysk z 

poprzednich lat  
będący 

wynikiem 
przekształcenia 
sprawozdania na 

MSR

Zysk (strata) 
bieŜącego okresu 

będący 
wynikiem 

przekształcenia 
sprawozdania na 

MSR

Zysk (strata) 
bieŜącego okresu 

wykazany w 
sprawozdaniach 

finansowych 
sporządzonych 

według ustawy o 
rachunkowości lub 

MSSF

Razem zyski 
zatrzymane

Stan na 01 stycznia 2006 roku 1 667 6 056 193 426 1 106 7 187 16 635 
Podział wyniku finansowego wykazanego w 
sprawozdaniu finansowym sporządzonym 
zgodnie z ustawą o rachunkowości

0 7 187 0 0 0  (7 187) 0 

Nie podzielony zysk z poprzednich lat  
będący wynikiem przekształcenia 
sprawozdania na MSR

0 0 0 1 106  (1 106) 0 0 

Zysk (strata) bieŜącego okresu będący 
wynikiem przekształcenia sprawozdania na 
MSR

0 0 0 0 1 591 0 1 591 

Zysk (strata) bieŜącego okresu wykazany w 
sprawozdaniach finansowych sporządzonych 
według ustawy o rachunkowości

0 0 0 0 0 3 803 3 803 

Stan na 31 grudnia 2006 roku 1 667 13 243 193 1 532 1 591 3 803 22 029 

Stan na 01 stycznia 2007 roku 1 667 13 243 193 1 532 1 591 3 803 22 029 
Podział wyniku finansowego wykazanego w 
sprawozdaniu finansowym sporządzonym 
zgodnie z ustawą o rachunkowości

0 3 803 0 0 0  (3 803) 0 

Nie podzielony zysk z poprzednich lat  
będący wynikiem przekształcenia 
sprawozdania na MSR

0 0 0 1 591  (1 591) 0 0 

Zysk (strata) bieŜącego okresu będący 
wynikiem przekształcenia sprawozdania na 
MSR

0 0 0 0 1 768 0 1 768 

Zysk (strata) bieŜącego okresu wykazany w 
sprawozdaniach finansowych sporządzonych 
według ustawy o rachunkowości

0 0 0 0 0 2 827 2 827 

Stan na 31 grudnia 2007 roku 1 667 17 046 193 3 123 1 768 2 827 26 624 

Stan na 01 stycznia 2008 roku 1 667 17 046 193 3 123 1 768 2 827 26 624 

Podział wyniku finansowego wykazanego w 
sprawozdaniu finansowym sporządzonym 
zgodnie z ustawą o rachunkowości

1 866 961 0 0 0  (2 827) 0 

Nie podzielony zysk z poprzednich lat  
będący wynikiem przekształcenia 
sprawozdania na MSR

0 0 0 1 768  (1 768) 0 0 

Zysk (strata) bieŜącego okresu będący 
wynikiem przekształcenia sprawozdania na 
MSR

0 0 0 0 0 0 0 

Zysk (strata) bieŜącego okresu wykazany w 
sprawozdaniach finansowych sporządzonych 
według MSR

0 0 0 0 0 6 449 6 449 

Stan na 31 grudnia 2008 roku 3 533 18 007 193 4 891 0 6 449 33 073  
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Nota 8 - Kredyty i poŜyczki 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Kredyty i poŜyczki długoterminowe, w tym: 3 923 4 461 6 906 

Kredyty bankowe 3 923 4 461 5 186 

PoŜyczki od Akcjonariuszy 0 0 1 720 

Kredyty i poŜyczki krótkoterminowe, w tym: 3 156 3 353 7 186 

Kredyty bankowe 3 156 3 353 4 556 

PoŜyczki od Akcjonariuszy 0 0 2 630 

Kredyty i poŜyczki razem, w tym: 7 079 7 814 14 092 

Kredyty bankowe 7 079 7 814 9 742 

PoŜyczki od Akcjonariuszy 0 0 4 350 

Dodatkowe informacje:
Zobowiązania z tytułu kredytów i poŜyczek razem, w tym 
wymagalne w okresie:

7 079 7 814 14 092 

do 1 roku 3 156 3 353 7 186 

od 1 do 3 lat 2 780 2 763 4 448 

od 3 do 5 lat 1 143 1 584 1 654 

powyŜej 5 lat 0 114 804  

Struktura walutowa kredytów wykorzystywanych przez Spółkę została przedstawiona w poniŜszej 
tabeli: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Kredyty bankowe w PLN 4 738 6 872 8 736 

Kredyty bankowe w EUR  (po przeliczeniu na PLN) 2 341 942 1 006 

Razem kredyty na koniec okresu 7 079 7 814 9 742  

Skutki wyceny salda zobowiązań z tytułu kredytów według średniego kursu NBP na dzień kończący 
rok obrotowy przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

RóŜnice kursowe związane z wyceną salda zobowiązań z tytułu 
kredytów bankowych w EUR na koniec okresu. Ujemne róŜnice 
kursowe (wpływają na zwiększenie salda zobowiązań) wykazywane są 
ze znakiem (+); dodatnie ze znakiem (-)

255  (66)  (7) 
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Średnie oprocentowanie kredytów i poŜyczek wykorzystywanych przez Spółkę kształtowało się na 
poniŜszym poziomie: 

Wyszczególnienie/ dane w procentach
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Średnie oprocentowanie - Kredyty bankowe w PLN 7,6% 5,8% 5,4%

Średnie oprocentowanie - Kredyty bankowe w EUR 6,0% 5,2% 4,1%

Średnie oprocentowanie- PoŜyczki od Akcjonariuszy w PLN n/d 17,0% 17,0%  

W ocenie Zarządu Spółki - oprocentowanie poŜyczek było ustalone na warunkach rynkowych, przy 
uwzględnieniu Ŝe wszystkie poŜyczki nie były objęte jakimikolwiek zabezpieczeniami. 

Kredyty 

Spółka podpisała z Fortis Bank S.A. w dniu 21.12.2000 roku Ramową Umowę 
Nr POZ/2350/2006/567 o udzielanie kredytu i gwarancji. W umowie oraz kolejnych zmianach do 
umowy określono maksymalny limit kredytowy oraz sposób zabezpieczenia udzielanych przez Bank 
kredytów i gwarancji. W ramach limitu Spółka moŜe otrzymać kredyty na określone cele oraz moŜe 
teŜ otrzymać gwarancje bankowe, w tym gwarancje wadialne, gwarancje dobrego wykonania umowy, 
gwarancje jakości oraz gwarancje płatności.  

W dniu 05.12.2007 roku Spółka podpisała aneks do Ramowej Umowy z dnia 21.12.2000 roku (teraz 
nazwanej przez Bank Umową o Finansowanie) oraz aneks do umowy o kredyt nieodnawialny z dnia 
08.08.2005 roku Nr POZ/2350/2005/299. W związku ze spłatą poŜyczek udzielonych Spółce przez 
Akcjonariuszy – Bank zdecydował się na zmianę formy zabezpieczenia udzielonych kredytów. 

Limit kredytowy w ramach Umowy o Finansowanie został ustanowiony do kwoty 6.100 tys. PLN. 
Zabezpieczeniem udzielonych w ramach Umowy o Finansowanie kredytów są: 

a) weksel In blanco wystawiony przez Kredytobiorcę; 

b) na zabezpieczenie wierzytelności wekslowych zostanie ustanowiona hipoteka kaucyjna do 
kwoty 7.320 tys. PLN na prawie wieczystego uŜytkowania przysługującym PATENTUS S.A. 
do nieruchomości gruntowej połoŜonej w Pszczynie, działki nr 1703/7 oraz 1704/7 o łącznym 
obszarze 3,2395 ha oraz związanej z tym prawem własności budynków stanowiących 
odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1P/00022605/8; 

c) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych ww.  
nieruchomości o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niŜ 6.000 tys. PLN; 

d) niepotwierdzony globalny przelew wierzytelności istniejących i przyszłych Kredytobiorcy z 
tytułu umów najmu oraz umów sprzedaŜy towarów i usług; 

e) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji; 

Zgodnie z aneksem z dnia 05.12.2007 roku do umowy o kredyt nieodnawialny, który udzielono 
08.08.2005 roku ustanowiono następujące zabezpieczenia: 

a) hipoteka kaucyjna do kwoty 6.900 tys. PLN na zabezpieczenie spłaty naleŜności 
kapitałowych, odsetek i innych kosztów ustanowiona na prawie wieczystego uŜytkowania 
przysługującym PATENTUS S.A. do nieruchomości gruntowej połoŜonej w Pszczynie, 
działki nr 1703/7 oraz 1704/7 o łącznym obszarze 3,2395 ha oraz związanej z tym prawem 
własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w 
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Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 
KA1P/00022605/8; 

b) przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych ww.  
nieruchomości o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niŜ 6.000 tys. PLN; 

c) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji. 

W dniu 15.10.2003 roku Spółka podpisała z Fortis Bank. S.A. Umowę Nr GLI/2530/2003/464 
POZ/2350/2003/464 o udzielanie gwarancji bankowych. W umowie oraz kolejnych zmianach do 
umowy określono maksymalny poziom udzielanych gwarancji oraz wysokość prowizji. Zgodnie z 
umową i przyznanego limitu gwarancji Spółka moŜe otrzymać gwarancje wadialne, gwarancje 
dobrego wykonania umowy, gwarancje jakości oraz gwarancje płatności. Ostatnia zmiana w 2008 
roku do umowy nosi numer 17 i została podpisana 14.11.2008 roku. Na dzień 31.12.2008 roku limit 
gwarancji określono na 1.300 tys. PLN. Prowizja z tytułu udzielonych gwarancji kształtuje się od 2% 
do 4% w stosunku rocznym od kwoty kaŜdej gwarancji.  

PoŜyczki 

W latach 2001 – 2007 Spółka korzystała z poŜyczek, które zostały udzielone przez Akcjonariuszy. 

W dniu 30 października 2007 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PATENTUS Spółki 
Akcyjnej podjęto m.in. uchwałę w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego (akcyjnego) Spółki o 
4.350.000 PLN  w drodze emisji 225.000 sztuk akcji serii C i 210.000 sztuk akcji serii D (akt 
notarialny Repertorium A Nr 17857/2007). Akcje serii C i D zostały objęte za wkład pienięŜny 
poprzez potrącenie umowne wierzytelności dokonane zgodnie z art. 14 § 4 K.s.h.  Przedmiotem 
potrącenia były wierzytelności (zobowiązania) wynikające z zawartych w poprzednich latach  umów 
poŜyczek pomiędzy Akcjonariuszami (poŜyczkodawcy) a Spółką (poŜyczkobiorca). W efekcie 
podwyŜszenia kapitału akcyjnego w pełni zostały rozliczone zobowiązania finansowe z tytułu 
poŜyczek, które były wykazywane w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2006 roku w 
grupie zobowiązań długo i krótkoterminowych.  

Wszystkie poŜyczki udzielone w poprzednich latach przez Akcjonariuszy zostały rozliczone w 2007 
roku. Na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz na dzień 31 grudnia 2008 roku nie występują zobowiązania 
z tytułu poŜyczek.  

Zobowiązania z tytułu poŜyczek wykazane według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku zostały 
podzielone na zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe zgodnie z warunkami umów 
obowiązującymi na ten dzień.  

Promesy kredytowe i wnioski o dofinansowanie z funduszy UE 

W listopadzie 2008 roku Spółka złoŜyła 4 (cztery) wnioski o dofinansowanie planowanych inwestycji 
z Funduszy EU w ramach Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności. Łączna wartość 
planowanych inwestycji związanych z wdroŜeniem kompleksowych usług metrologicznych, zakupu 
komór lakierniczych oraz zakupu i wdroŜenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP 
wyniesie 4.236 tys. PLN. Wnioskowana wartość dotacji z funduszy UE moŜe wynieść do 1.637 tys. 
PLN. Inwestycje będą finansowane ze środków własnych oraz z kredytów inwestycyjnych. W dniu 
4 listopada 2008 roku Emitent otrzymał z Fortis Bank S.A. 3 (trzy) promesy kredytowe na łączną 
kwotę 2.613 tys. PLN. 

Wnioski o dofinansowanie powinny być rozpatrzone w pierwszym półroczu 2009 roku. 

Specyfikacja udzielonych kredytów i poŜyczek oraz istotnych warunków umów kredytowych została 
zawarta w tabelach poniŜej: 
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Kredyty według stanu na 31 grudnia 2008 roku 

w tys. waluta
krótko- 

terminowe
długo- 

terminowe

1
Fortis Bank Polska 
S.A.

26.10.1998 
oraz Zmiana 
Nr 13 z dnia 
10.11.2008

kredyt w rachunku 
bieŜącym / 
POZ2350/2006/525

2 500 PLN 0 0 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 1,70 pp.

23.11.2009
przedłuŜono na 
kolejne okresy

Zabezpieczenia wynikają z Umowy 
Ramowej z dnia 21.12.2000 

2
Fortis Bank Polska 
S.A.

21.12.2000 
oraz Zmiana 
Nr 8 z dnia 
10.11.2008

kredyt odnawialny / 
POZ2350/2006/557

263 EUR 1 098 0 
EURIBOR 1M+ 
MarŜa 1,70 pp

23.11.2009
przedłuŜono na 
kolejne okresy

Zabezpieczenia wynikają z Umowy 
Ramowej z dnia 21.12.2000 

3
Fortis Bank Polska 
S.A.

08.08.2005 
oraz Zmian nr 

2 z dnia 
05.12.2007

kredyt nieodnawialny 
(inwestycyjny - zakup 
nieruchomości) / 
POZ/2350/2005/299

5 700 PLN 925 2 277 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 1,05pp

08.02.2013
spłacany w 

ratach 
systematycznie

Hipoteka kaucyjna na 
nieruchomościach Spółki (prawo 
wieczystego uŜytkowania działek nr 
1703/7 oraz 1704/7 o pow. 3,2395 ha 
oraz związanych z tym prawem 
własność budynków stanowiących 
odrębną nieruchomość)  KW nr 
KA1P/000226605/8  do kwoty 6900 
tys. PLN; 
cesja praw polisy ubezpieczeniowej 
nieruchomości do 6.000 tys. PLN oraz  
poddanie się egzekucji .

Uwagi Zabezpieczenia

Kwota  kredytu wg 
umowy

Kwota  kredytu stanowiąca 
zobowiązanie na koniec 

okresu 31.12.2008r           
w tys. PLN

Warunki 
oprocentowania

Termin spłaty
L.p.

Nazwa jednostki / 
osoby

Data 
zawarcia 
umowy / 
aneksu

Forma zobowiązania/ 
Numer umowy

 

Ciąg dalszy na następnej stronie 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA   

 203

w tys. waluta
krótko- 

terminowe
długo- 

terminowe

4
Fortis Bank Polska 
S.A.

22.12.2005 
oraz Zmiana 
Nr 3 z dnia 
31.10.2006

kredyt nieodnawialny 
(inwestycyjny - robot 
spawalniczy) / 
POZ/2350/2005/528

1 235 PLN 78 0 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 1,5pp

05.04.2009
spłacany w 

ratach 
systematycznie

Przewłaszczenie nabytego środka 
trwałego; 
cesja z praw polisy ubezpieczeniowej  
tego środka trwałego;  
cesja wierzytelności z dotacji 
funduszy UE oraz  
poddanie się egzekucji do kwoty 
1853 tys. PLN

5
Fortis Bank Polska 
S.A.

11.10.2006

kredyt nieodnawialny 
(inwestycyjny - 
modernizacja 
nieruchomości) / 
POZ2350/2006/389

1 000 PLN 193 474 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 1,05pp

08.02.2013
spłacany w 

ratach 
systematycznie

Zabezpieczenia wynikają z Umowy 
Ramowej z dnia 21.12.2000 

6
ING Bank Śląski 
S.A.

05.10.2006 
oraz Aneks 

Nr 1 z 
09.11.2006

kredyt złotowy na 
finansowanie inwestycji 
(wytaczarka i centrum 
frezarskie) / 
0162006001001760/00

400 PLN 103 0 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 1,0pp

30.09.2009
spłacany w 

ratach 
systematycznie

Sądowy zastaw rejestrowy na 
kredytowanych środkach trwałych;  
Przelew wierzytelności z tytułu 
umowy ubezpieczenia tych środków 
trwałych

7
ING Bank Śląski 
S.A.

14.02.2007 
oraz Aneks 

Nr 4 z 
02.07.2007

kredyt złotowy na 
finansowanie inwestycji 
(centrum frezarskie i 
wyposaŜenie) / 
8502007001000363/0

499 PLN 134 136 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 1,0pp

28.02.2011
spłacany w 

ratach 
systematycznie

Sądowy zastaw rejestrowy na 
kredytowanych środkach trwałych;  
Przelew wierzytelności z tytułu 
umowy ubezpieczenia tych środków 
trwałych; 
Weksel in blanco

Uwagi ZabezpieczeniaL.p.
Nazwa jednostki / 

osoby

Data 
zawarcia 
umowy / 
aneksu

Forma zobowiązania/ 
Numer umowy

Kwota  kredytu wg 
umowy

Kwota  kredytu stanowiąca 
zobowiązanie na koniec 

okresu 31.12.2008r           
w tys. PLN

Warunki 
oprocentowania

Termin spłaty
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w tys. waluta
krótko- 

terminowe
długo- 

terminowe

8
Fortis Bank Polska 
S.A.

20.02.2007 
oraz Zmiana 

Nr 2 z 
13.11.2007

kredyt nieodnawialny 
(inwestycyjny - 
oczyszczarka przelotowa) / 
POZ/2350/2007/64

669 PLN 119 72 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 1,5pp

20.08.2010
spłacany w 

ratach 
systematycznie

Przewłaszczenie kredytowanego 
środka trwałego do kwoty 769 tys. 
PLN; 
cesja z praw polisy ubezpieczeniowej  
kredytowanego środka trwałego;  
cesja wierzytelności z dotacji 
funduszy UE oraz  
poddanie się egzekucji 

9
Fortis Bank Polska 
S.A.

10.04.2007 
oraz Zmiana 

Nr 3 z 
02.10.2007

kredyt nieodnawialny 
(inwestycyjny - stoły 
spawalnicze, wypalarki, 
wózek widłowy) / 
POZ/2350/2007/150

400 PLN 149 78 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 1,0pp

09.07.2010
spłacany w 

ratach 
systematycznie

Przewłaszczenie kredytowanych 
środków trwałych do kwoty 470 tys. 
PLN; 
cesja z praw polisy ubezpieczeniowej  
kredytowanych środków trwałych;  
cesja wierzytelności z dotacji 
funduszy UE oraz  
poddanie się egzekucji 

10
Fortis Bank Polska 
S.A.

13.11.2008

kredyt nieodnawialny na 
refinansowanie wydatków 
inwestycyjnych (frezarka 
stołowa Nocolas i tokarka 
cięŜka CNC) nr 
POZ/2350/2008/469/BR

304 EUR 357 886 
EURIBOR 1M+ 
MarŜa 1,80 pp

13.11.2012
spłacany w 

ratach 
systematycznie

przewłaszczenie środków trwałych, 
zastaw rejestrowy na środkach 
trwałych do kwoty 304 tys. EUR, 
przelew wierzytelności z polisy 
ubezpieczeniowej środków trwałych, 
oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji

3 156 3 923 

Uwagi Zabezpieczenia

Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2008 r.

L.p.
Nazwa jednostki / 

osoby

Data 
zawarcia 
umowy / 
aneksu

Forma zobowiązania/ 
Numer umowy

Kwota  kredytu wg 
umowy

Kwota  kredytu stanowiąca 
zobowiązanie na koniec 

okresu 31.12.2008r           
w tys. PLN

Warunki 
oprocentowania

Termin spłaty
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Kredyty według stanu na 31 grudnia 2007 roku 

w tys. waluta
krótko- 

terminowe
długo- 

terminowe

1
Fortis Bank Polska 
S.A.

26.10.1998 
oraz Zmiana 
Nr 12 z dnia 
05.12.2007

kredyt w rachunku 
bieŜącym / 
POZ2350/2006/525

2 000 PLN 0 0 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 0,80 pp.

25.11.2008
przedłuŜono na 
kolejne okresy

Zabezpieczenia wynikają z Umowy 
Ramowej (Umowy o finansowanie) z 
dnia 21.12.2000 

2
Fortis Bank Polska 
S.A.

21.12.2000 
oraz Zmiana 
Nr 7 z dnia 
05.12.2007

kredyt odnawialny / 
POZ2350/2006/557

263 EUR 942 0 
EURIBOR 1M+ 

MarŜa 1,15pp
25.11.2008

przedłuŜono na 
kolejne okresy

Zabezpieczenia wynikają z Umowy 
Ramowej (Umowy o finansowanie) z 
dnia 21.12.2000 

3
Fortis Bank Polska 
S.A.

08.08.2005 
oraz Zmian nr 

2 z dnia 
05.12.2007

kredyt nieodnawialny 
(inwestycyjny - zakup 
nieruchomości) / 
POZ/2350/2005/299

5 700 PLN 955 3 016 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 1,05pp

08.02.2013
spłacany w 

ratach 
systematycznie

Hipoteka kaucyjna na 
nieruchomościach Spółki (prawo 
wieczystego uŜytkowania działek nr 
1703/7 oraz 1704/7 o pow. 3,2395 ha 
oraz związanych z tym prawem 
własność budynków stanowiących 
odrębną nieruchomość)  KW nr 
KA1P/000226605/8  do kwoty 6900 
tys. PLN; 
cesja praw polisy ubezpieczeniowej 
nieruchomości do 6.000 tys. PLN oraz  
poddanie się egzekucji .

4
Fortis Bank Polska 
S.A.

21.10.2005 
oraz Zmiana 

Nr 1 z 
10.07.2006

kredyt nieodnawialny 
(inwestycyjny - tokarka 
sterowana numerycznie) / 
WAR/2350/05/074/RB2

982 PLN 148 0 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 1,5pp

20.10.2008
spłacany w 

ratach 
systematycznie

Przewłaszczenie nabytego środka 
trwałego 
cesja z praw polisy ubezpieczeniowej  
ego środka trwałego  
cesja wierzytelności z dotacji 
funduszy UE oraz  
poddanie się egzekucji do kwoty 
1473 tys. PLN

L.p.
Nazwa jednostki / 

osoby

Data 
zawarcia 
umowy / 
aneksu

Forma zobowiązania/ 
Numer umowy

Kwota  kredytu wg 
umowy Warunki 

oprocentowania
Termin spłaty

Uwagi Zabezpieczenia

Kwota  kredytu stanowiąca 
zobowiązanie na koniec 

okresu 31.12.2007r           
w tys. PLN
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w tys. waluta
krótko- 

terminowe
długo- 

terminowe

5
Fortis Bank Polska 
S.A.

22.12.2005 
oraz Zmiana 
Nr 3 z dnia 
31.10.2006

kredyt nieodnawialny 
(inwestycyjny - robot 
spawalniczy) / 
POZ/2350/2005/528

1 235 PLN 238 73 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 1,5pp

05.04.2009
spłacany w 

ratach 
systematycznie

Przewłaszczenie nabytego środka 
trwałego; 
cesja z praw polisy ubezpieczeniowej  
tego środka trwałego;  
cesja wierzytelności z dotacji 
funduszy UE oraz  
poddanie się egzekucji do kwoty 
1853 tys. PLN

6
Fortis Bank Polska 
S.A.

11.10.2006

kredyt nieodnawialny 
(inwestycyjny - 
modernizacja 
nieruchomości) / 
POZ2350/2006/389

1 000 PLN 199 628 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 1,05pp

08.02.2013
spłacany w 

ratach 
systematycznie

Zabezpieczenia wynikają z Umowy 
Ramowej (Umowy o finansowanie) z 
dnia 21.12.2000 

7
ING Bank Śląski 
S.A.

05.10.2006 
oraz Aneks 

Nr 1 z 
09.11.2006

kredyt złotowy na 
finansowanie inwestycji 
(wytaczarka i centrum 
frezarskie) / 
0162006001001760/00

400 PLN 143 98 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 1,0pp

30.09.2009
spłacany w 

ratach 
systematycznie

Sądowy zastaw rejestrowy na 
kredytowanych środkach trwałych;  
Przelew wierzytelności z tytułu 
umowy ubezpieczenia tych środków 
trwałych

8
ING Bank Śląski 
S.A.

14.02.2007 
oraz Aneks 

Nr 4 z 
02.07.2007

kredyt złotowy na 
finansowanie inwestycji 
(centrum frezarskie i 
wyposaŜenie) / 
8502007001000363/0

499 PLN 140 254 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 1,0pp

28.02.2011
spłacany w 

ratach 
systematycznie

Sądowy zastaw rejestrowy na 
kredytowanych środkach trwałych;  
Przelew wierzytelności z tytułu 
umowy ubezpieczenia tych środków 
trwałych; 
Weksel in blanco

L.p.
Warunki 

oprocentowania
Termin spłaty

Uwagi Zabezpieczenia
Nazwa jednostki / 

osoby

Data 
zawarcia 
umowy / 
aneksu

Forma zobowiązania/ 
Numer umowy

Kwota  kredytu wg 
umowy

Kwota  kredytu stanowiąca 
zobowiązanie na koniec 

okresu 31.12.2007r           
w tys. PLN
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w tys. waluta
krótko- 

terminowe
długo- 

terminowe

9
Fortis Bank Polska 
S.A.

20.02.2007 
oraz Zmiana 

Nr 2 z 
13.11.2007

kredyt nieodnawialny 
(inwestycyjny - 
oczyszczarka przelotowa) / 
POZ/2350/2007/64

669 PLN 430 179 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 1,5pp

20.08.2010
spłacany w 

ratach 
systematycznie

Przewłaszczenie kredytowanego 
środka trwałego do kwoty 769 tys. 
PLN; 
cesja z praw polisy ubezpieczeniowej  
kredytowanego środka trwałego;  
cesja wierzytelności z dotacji 
funduszy UE oraz  
poddanie się egzekucji 

10
Fortis Bank Polska 
S.A.

10.04.2007 
oraz Zmiana 

Nr 3 z 
02.10.2007

kredyt nieodnawialny 
(inwestycyjny - stoły 
spawalnicze, wypalarki, 
wózek widłowy) / 
POZ/2350/2007/150

400 PLN 158 213 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 1,0pp

09.07.2010
spłacany w 

ratach 
systematycznie

Przewłaszczenie kredytowanych 
środków trwałych do kwoty 470 tys. 
PLN; 
cesja z praw polisy ubezpieczeniowej  
kredytowanych środków trwałych;  
cesja wierzytelności z dotacji 
funduszy UE oraz  
poddanie się egzekucji 

3 353 4 461 

L.p. Zabezpieczenia

Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2007 r.

Kwota  kredytu stanowiąca 
zobowiązanie na koniec 

okresu 31.12.2007r           
w tys. PLN

Warunki 
oprocentowania

Termin spłaty
Uwagi

Nazwa jednostki / 
osoby

Data 
zawarcia 
umowy / 
aneksu

Forma zobowiązania/ 
Numer umowy

Kwota  kredytu wg 
umowy
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Kredyty według stanu na 31 grudnia 2006 roku 

w tys. waluta
krótko- 

terminowe
długo- 

terminowe

1
Fortis Bank Polska 
S.A.

26.10.1998 
oraz Zmiana 
Nr 10 z dnia 
26.10.2006

kredyt w rachunku 
bieŜącym / 
POZ2350/2006/525

1 500 PLN 1 244 0 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 0,80 pp.

27.11.2007
przedłuŜono na 
kolejne okresy

Zabezpieczenia wynikają z 
Umowy Ramowej z dnia 
21.12.2000 oraz  
poddanie się egzekucji do kwoty 
2250 tys. PLN

2
Fortis Bank Polska 
S.A.

21.12.2000 
oraz Zmiana 
Nr 6 z dnia 
11.10.2006

kredyt odnawialny / 
POZ2350/2006/557

263 EUR 1 006 0 
EURIBOR 1M+ 

MarŜa 1,15pp
27.11.2007

przedłuŜono na 
kolejne okresy

Zabezpieczenia wynikają z 
Umowy Ramowej z dnia 
21.12.2000 oraz  
poddanie się egzekucji do kwoty 
395 tys. EUR

3
Fortis Bank Polska 
S.A.

08.08.2005

kredyt nieodnawialny 
(inwestycyjny - zakup 
nieruchomości) / 
POZ/2350/2005/299

5 700 PLN 999 3 740 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 1,05pp

08.02.2013
spłacany w 

ratach 
systematycznie

Hipoteka kaucyjna na 
nieruchomości połoŜonej w 
Pszczynie objętej księgą 
wieczystą KW nr 22605 do 
kwoty 6900 tys. PLN; 
cesja praw polisy 
ubezpieczeniowej nieruchomości 
do kwoty 6000 tys. PLN  oraz  
poddanie się egzekucji do kwoty 
8550 tys. PLN

L.p.
Nazwa jednostki / 

osoby

Data 
zawarcia 
umowy / 
aneksu

Forma zobowiązania/ 
Numer umowy

Kwota  kredytu wg 
umowy

Zabezpieczenia

Kwota  kredytu stanowiąca 
zobowiązanie na koniec 

okresu 31.12.2006r           
w tys. PLN

Warunki 
oprocentowania

Termin spłaty
Uwagi
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w tys. waluta
krótko- 

terminowe
długo- 

terminowe

4
Fortis Bank Polska 
S.A.

21.10.2005 
oraz Zmiana 

Nr 1 z 
10.07.2006

kredyt nieodnawialny 
(inwestycyjny - tokarka 
sterowana numerycznie) / 
WAR/2350/05/074/RB2

982 PLN 187 138 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 1,5pp

20.10.2008
spłacany w 

ratach 
systematycznie

Przewłaszczenie kredytowanego 
środka trwałego 
cesja z praw polisy 
ubezpieczeniowej  tego środka 
trwałego  
cesja wierzytelności z dotacji 
funduszy UE oraz  
poddanie się egzekucji do kwoty 
1473 tys. PLN

5
Fortis Bank Polska 
S.A.

22.12.2005 
oraz Zmiana 
Nr 3 z dnia 
31.10.2006

kredyt nieodnawialny 
(inwestycyjny - robot 
spawalniczy) / 
POZ/2350/2005/528

1 235 PLN 761 291 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 1,5pp

05.04.2009
spłacany w 

ratach 
systematycznie

Przewłaszczenie kredytowanego 
środka trwałego; 
cesja z praw polisy 
ubezpieczeniowej  tego środka 
trwałego;  
cesja wierzytelności z dotacji 
funduszy UE oraz  
poddanie się egzekucji do kwoty 
1853 tys. PLN

L.p.
Nazwa jednostki / 

osoby

Data 
zawarcia 
umowy / 
aneksu

Kwota  kredytu stanowiąca 
zobowiązanie na koniec 

okresu 31.12.2006r           
w tys. PLN

Warunki 
oprocentowania

Termin spłaty
Uwagi

Forma zobowiązania/ 
Numer umowy

Kwota  kredytu wg 
umowy

Zabezpieczenia
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w tys. waluta
krótko- 

terminowe
długo- 

terminowe

6
Fortis Bank Polska 
S.A.

11.10.2006

kredyt nieodnawialny 
(inwestycyjny - 
modernizacja 
nieruchomości) / 
POZ2350/2006/389

1 000 PLN 208 779 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 1,5pp

08.02.2013
spłacany w 

ratach 
systematycznie

Zabezpieczenia wynikają z 
Umowy Ramowej z dnia 
21.12.2000 

7
ING Bank Śląski 
S.A.

05.10.2006 
oraz Aneks 

Nr 1 z 
09.11.2006

kredyt złotowy na 
finansowanie inwestycji 
(wytaczarka i centrum 
frezarskie) / 
0162006001001760/00

400 PLN 151 238 
WIBOR 1M+ 
MarŜa 1,0pp

30.09.2009
spłacany w 

ratach 
systematycznie

Sądowy zastaw rejestrowy na 
kredytowanych środkach 
trwałych;  
Przelew wierzytelności z tytułu 
umowy ubezpieczenia tych 
środków trwałych

4 556 5 186 

L.p.

Razem zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2006 r.

Kwota  kredytu stanowiąca 
zobowiązanie na koniec 

okresu 31.12.2006r           
w tys. PLN

Warunki 
oprocentowania

Termin spłaty
Uwagi Zabezpieczenia

Nazwa jednostki / 
osoby

Data 
zawarcia 
umowy / 
aneksu

Forma zobowiązania/ 
Numer umowy

Kwota  kredytu wg 
umowy

 

 

PoŜyczki 

Wszystkie poŜyczki udzielone w poprzednich latach przez Akcjonariuszy zostały rozliczone w 2007 roku.  

Na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz na dzień 31 grudnia 2008 roku nie występują zobowiązania z tytułu poŜyczek. 
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PoŜyczki udzielone przez Akcjonariuszy według stanu na 31 grudnia 2006 roku 

w tys. waluta
krótko- 

terminowe
długo- 

terminowe

30.10.2001poŜyczka 50 PLN 50 0 20% 31.10.2004

18.10.2004aneks do um. poŜyczki 17% 31.10.2007 02.11.2007

22.11.2001poŜyczka 240 PLN 240 0 20% 30.11.2004

18.10.2004aneks do um. poŜyczki 17% 30.11.2007 02.11.2007

23.11.2001poŜyczka 100 PLN 100 0 20% 30.11.2004

18.10.2004aneks do um. poŜyczki 17% 30.11.2007 02.11.2007

27.11.2001poŜyczka 85 PLN 85 0 20% 30.11.2004

18.10.2004aneks do um. poŜyczki 17% 30.11.2007 02.11.2007

07.03.2003poŜyczka 135 PLN 21 114 20% 31.03.2007

09.11.2006aneks do um. poŜyczki 16% 31.12.2009 02.11.2007

17.05.2004poŜyczka 100 PLN 100 0 15% 31.05.2007

15.05.2007aneks do um. poŜyczki 15% 31.05.2010 02.11.2007

14.06.2004poŜyczka 100 PLN 100 0 15% 30.06.2007

15.05.2007aneks do um. poŜyczki 15% 30.06.2010 02.11.2007

21.06.2004poŜyczka 100 PLN 100 0 15% 30.06.2007

15.05.2007aneks do um. poŜyczki 15% 30.06.2010 02.11.2007

10.12.2004poŜyczka 80 PLN 12 68 17% 31.12.2009 02.11.2007brak zabezpieczeń

Gotz Urszula - 
Akcjonariusz

Nazwa jednostki / 
osoby

Warunki 
oprocentowania

Termin spłaty Data spłaty

Data 
zawarcia 
umowy / 
aneksu

Kwota poŜyczki  wg 
umowy

Kwota poŜyczki  stanowiąca 
zobowiązanie na koniec 

okresu  31.12.2006r
w tys. PLNForma zobowiązania Zabezpieczenia

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń
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w tys. waluta
krótko- 

terminowe
długo- 

terminowe

04.04.2002poŜyczka 50 PLN 8 42 20% 30.04.2005

14.03.2005aneks do um. poŜyczki 17% 30.04.2009 02.11.2007

08.05.2002poŜyczka 75 PLN 12 63 20% 31.05.2005

14.03.2005aneks do um. poŜyczki 17% 31.05.2009 02.11.2007

05.09.2002poŜyczka 100 PLN 14 86 20% 30.09.2006

25.09.2006aneks do um. poŜyczki 16% 30.09.2009 02.11.2007

12.09.2002poŜyczka 60 PLN 9 51 20% 30.09.2006

25.09.2006aneks do um. poŜyczki 16% 30.09.2009 02.11.2007

10.12.2004poŜyczka 80 PLN 12 68 17% 31.12.2009 02.11.2007brak zabezpieczeń

20.01.2005poŜyczka 50 PLN 8 42 17% 31.12.2009 02.11.2007brak zabezpieczeń

16.08.2006poŜyczka 45 PLN 7 38 16% 31.08.2009 02.11.2007brak zabezpieczeń

30.10.2001poŜyczka 50 PLN 50 0 20% 31.10.2004

18.10.2004aneks do um. poŜyczki 17% 30.10.2007 02.11.2007

22.11.2001poŜyczka 240 PLN 240 0 20% 30.11.2004

18.10.2004aneks do um. poŜyczki 17% 30.11.2007 02.11.2007

23.11.2001poŜyczka 100 PLN 100 0 20% 30.11.2004

18.10.2004aneks do um. poŜyczki 17% 30.11.2007 02.11.2007

27.11.2001poŜyczka 85 PLN 85 0 20% 30.11.2004

18.10.2004aneks do um. poŜyczki 17% 30.11.2007 02.11.2007

Gotz Henryk - 
Wiceprezes 
Zarządu 
Akcjonariusz

Duda Józef - 
Prezes Zarządu 
Akcjonariusz

Nazwa jednostki / 
osoby

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

Data spłaty Zabezpieczenia

brak zabezpieczeń

Data 
zawarcia 
umowy / 
aneksu

Forma zobowiązania

Kwota poŜyczki  wg 
umowy

Kwota poŜyczki  stanowiąca 
zobowiązanie na koniec 

okresu  31.12.2006r
w tys. PLN

Warunki 
oprocentowania

Termin spłaty

 

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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w tys. waluta
krótko- 

terminowe
długo- 

terminowe

09.12.2002poŜyczka 130 PLN 19 111 20% 31.12.2006

09.11.2006aneks do um. poŜyczki 16% 31.12.2009 02.11.2007

10.12.2004poŜyczka 80 PLN 12 68 17% 31.12.2009 02.11.2007brak zabezpieczeń

16.08.2006poŜyczka 45 PLN 6 39 16% 31.08.2009 02.11.2007brak zabezpieczeń

30.10.2001poŜyczka 50 PLN 50 0 20% 31.10.2004

18.10.2004aneks do um. poŜyczki 17% 31.10.2007 02.11.2007

22.11.2001poŜyczka 240 PLN 240 0 20% 30.11.2004

18.10.2004aneks do um. poŜyczki 17% 30.11.2007 02.11.2007

23.11.2001poŜyczka 100 PLN 100 0 20% 30.11.2004

18.10.2004aneks do um. poŜyczki 17% 30.11.2007 02.11.2007

27.11.2001poŜyczka 85 PLN 85 0 20% 30.11.2004

18.10.2004aneks do um. poŜyczki 17% 30.11.2007 02.11.2007

05.09.2002poŜyczka 100 PLN 14 86 20% 30.09.2006

25.09.2006aneks do um. poŜyczki 16% 30.09.2009 02.11.2007

12.09.2002poŜyczka 60 PLN 9 51 20% 30.09.2006

25.09.2006aneks do um. poŜyczki 16% 30.09.2009 02.11.2007

09.12.2002poŜyczka 135 PLN 19 116 20% 31.12.2006

09.11.2006aneks do um. poŜyczki 16% 31.12.2009 02.11.2007

10.12.2004poŜyczka 80 PLN 12 68 17% 31.12.2009 02.11.2007brak zabezpieczeń

Duda Stanisław- 
Akcjonariusz

Duda Józef - 
Prezes Zarządu 
Akcjonariusz 
ciąg dalszy

Nazwa jednostki / 
osoby

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

Data 
zawarcia 
umowy / 
aneksu

Forma zobowiązania

Kwota poŜyczki  wg 
umowy

Data spłaty Zabezpieczenia

Kwota poŜyczki  stanowiąca 
zobowiązanie na koniec 

okresu  31.12.2006r
w tys. PLN

Warunki 
oprocentowania

Termin spłaty

 

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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w tys. waluta
krótko- 

terminowe
długo- 

terminowe

04.04.2002poŜyczka 50 PLN 8 42 20% 30.04.2005

14.03.2005aneks do um. poŜyczki 17% 30.04.2009 02.11.2007

08.05.2002poŜyczka 75 PLN 12 63 20% 31.05.2005

14.03.2005aneks do um. poŜyczki 17% 31.05.2009 02.11.2007

05.09.2002poŜyczka 100 PLN 14 86 20% 30.09.2006

25.09.2006aneks do um. poŜyczki 16% 30.09.2009 02.11.2007

12.09.2002poŜyczka 60 PLN 9 51 20% 30.09.2006

25.09.2006aneks do um. poŜyczki 16% 30.09.2009 02.11.2007

07.03.2003poŜyczka 5 PLN 1 4 20% 31.03.2007

09.11.2006aneks do um. poŜyczki 16% 31.12.2009 02.11.2007

17.05.2004poŜyczka 100 PLN 100 0 15% 31.05.2007

15.05.2007aneks do um. poŜyczki 15% 31.05.2010 02.11.2007

14.06.2004poŜyczka 100 PLN 100 0 15% 30.06.2007

15.05.2007aneks do um. poŜyczki 15% 30.06.2010 02.11.2007

22.06.2004poŜyczka 100 PLN 100 0 15% 30.06.2007

15.05.2007aneks do um. poŜyczki 15% 30.06.2010 02.11.2007

10.12.2004poŜyczka 80 PLN 12 68 17% 31.12.2009 02.11.2007brak zabezpieczeń

20.01.2005poŜyczka 50 PLN 8 42 17% 31.12.2009 02.11.2007brak zabezpieczeń

Duda Małgorzata 
z domu Wiktor - 
Akcjonariusz

Zabezpieczenia

Kwota poŜyczki  stanowiąca 
zobowiązanie na koniec 

okresu  31.12.2006r
w tys. PLN

Warunki 
oprocentowania

Termin spłaty

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

Data spłaty

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

Nazwa jednostki / 
osoby

Data 
zawarcia 
umowy / 
aneksu

Forma zobowiązania

Kwota poŜyczki  wg 
umowy

 

Ciąg dalszy na następnej stronie 
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w tys. waluta
krótko- 

terminowe
długo- 

terminowe

04.04.2002poŜyczka 50 PLN 8 42 20% 30.04.2005

14.03.2005aneks do um. poŜyczki 17% 30.04.2009 02.11.2007

08.05.2002poŜyczka 75 PLN 12 63 20% 31.05.2005

14.03.2005aneks do um. poŜyczki 17% 31.05.2009 02.11.2007

17.05.2004poŜyczka 100 PLN 100 0 15% 31.05.2007

15.05.2007aneks do um. poŜyczki 15% 31.05.2010 02.11.2007

14.06.2004poŜyczka 100 PLN 100 0 15% 30.06.2007

15.05.2007aneks do um. poŜyczki 15% 30.06.2010 02.11.2007

21.06.2004poŜyczka 100 PLN 100 0 15% 30.06.2007

15.05.2007aneks do um. poŜyczki 15% 30.06.2010 02.11.2007

10.12.2004poŜyczka 80 PLN 12 68 17% 31.12.2009 02.11.2007brak zabezpieczeń

20.01.2005poŜyczka 50 PLN 8 42 17% 31.12.2009 02.11.2007brak zabezpieczeń

16.08.2006poŜyczka 45 PLN 7 38 16% 31.08.2009 02.11.2007brak zabezpieczeń

2 630 1 720 

Duda Małgorzata 
z domu Wąs - 
Akcjonariusz

Nazwa jednostki / 
osoby

brak zabezpieczeń

Zabezpieczenia

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

Termin spłaty

brak zabezpieczeń

brak zabezpieczeń

Razem zobowiązania z tytułu poŜyczek na 31.12.2006 roku

Warunki 
oprocentowania

Data spłaty

Data 
zawarcia 
umowy / 
aneksu

Forma zobowiązania

Kwota poŜyczki  wg 
umowy

Kwota poŜyczki  stanowiąca 
zobowiązanie na koniec 

okresu  31.12.2006r
w tys. PLN
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Nota 9 - Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania finansowe i zobowiązania 
niefinansowe  

 

PoniŜsza tabela obrazuje strukturę zobowiązań z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania 
finansowe: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe, w tym: 39 104 46 

Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego 39 104 46 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania finansowe krótkoterminowe, w tym:

10 952 12 255 6 166 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek 
powiązanych

2 1 142 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych 
jednostek

10 644 12 004 5 882 

Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego 72 57 18 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 234 193 124 

Łącznie zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania finansowe długoterminowe i krótkoterminowe

10 991 12 359 6 212 

 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności 
mieszczący się w okresie od 7 do 90 dni. 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług bieŜące 9 861 9 505 3 453 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
 przeterminowane, w tym:

785 2 500 2 571 

do 30 dni 576 2 475 1 890 

od 31 do 60 dni 196 1 259 

od 61 do 90 dni 7 17 54 

od 91 do 180 dni 1 7 225 

od 181 do 365 dni 0 0 0 

powyŜej 365 dni 5 0 143 

Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług 10 646 12 005 6 024  

Część zobowiązań jest regulowana z opóźnieniem. Zdaniem Zarządu Emitenta nie zachodzi ryzyko 
związane z naliczeniem odsetek zwłoki przez kontrahentów. 
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Struktura walutowa zobowiązań została przedstawiona w poniŜszej tabeli: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym: 10 646 12 005 6 024 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w walucie polskiej 10 646 11 568 5 720 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w walutach obcych 0 437 304  

Szczegółowe informacje na temat zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego środków trwałych 
zostały zaprezentowane poniŜej: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Warto ść bieŜąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu 
finansowego na początek okresu

161 64 0 

Zwiększenia z tytułu zawarcia nowych umów leasingu 
 finansowego (+)

0 172 95 

Spłata rat leasingu (część kapitałowa) w okresie (-)  (50)  (75)  (31) 

Warto ść bieŜąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu 
finansowego na koniec okresu

111 161 64 

Dodatkowe informacje:
Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu 
na początek okresu

14 8 0 

Zwiększenie przyszłych kosztów finansowych z tytułu zawarcia 
nowych umów leasingu finansowego (+)

0 17 9 

Spłata rat leasingu finansowego (koszty finansowe z tytułu 
odsetek) w okresie (-)

 (9)  (11)  (1) 

Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingu 
na koniec okresu

5 14 8 
 

 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Warto ść nominalna minimalnych opłat leasingu finansowego  
wymagalna w okresie:

116 175 72 

do 1 roku 74 59 19 

od 1 do 5 lat 42 116 53 

powyŜej 5 lat 0 0 0 

Przyszłe koszty finansowe z tytułu odsetek od umów  
leasingu (-)

 (5)  (14)  (8) 

Warto ść bieŜąca przyszłych zobowiązań z tyt. leasingu 
finansowego wykazana w pasywach, w tym wymagalna w 
okresie:

111 161 64 

 do 1 roku 72 57 18 

od 1 do 5 lat 39 104 46 

powyŜej 5 lat 0 0 0  

Spółka podpisała 3 umowy leasingu. Okres trwania leasingu obejmuje okres 36 miesięcy. Opłaty 
wstępna waha się w przedziale od 20% do 30% wartości początkowej przedmiotu leasingu. Umowa 
zawiera klauzulę nabycia przedmiotu leasingu za cenę ustaloną w ramach umowy, która  stanowi 20% 
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wartości początkowej przedmiotu leasingu. Oprocentowanie zobowiązań jest zmienne i oparte jest na 
wskaźnik WIBOR 1M. 

PoniŜsza tabela obrazuje strukturę pozostałych zobowiązań niefinansowych: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe, w tym: 1 075 1 011 1 287 

Przychody przyszłych okresów (dotacje z funduszy UE) 1 075 1 011 1 287 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w 
tym:

834 305 432 

Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0 0 

Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 551 57 246 

Inne zobowiązania i rozliczenia 5 21 14 

Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy 
UE)

278 227 172 

Łącznie pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe 
i krótkoterminowe

1 909 1 316 1 719 
 

Spółka otrzymała w latach 2005 - 2008 dotacje z funduszy UE na łączną kwotę 1.933 tys. PLN. 
Dotacje stanowią częściową (około 49%) refundację poniesionych wydatków na nabycie środków 
trwałych. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości - dotacje rozliczane są w okresie uŜytkowania 
środków trwałych, proporcjonalnie do wysokości odpisów amortyzacyjnych dotowanych środków 
trwałych. Równowartość rozliczonych w danym okresie dotacji jest wykazywana jako pozostałe 
przychody operacyjne (Nota 13). 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy 
UE)  na początek okresu

1 238 1 459 211 

Otrzymane dotacje w okresie (+) 393 0 1 316 

Rozliczenie dotacji w okresie (-)  (278)  (221)  (68) 

Przychody przyszłych okresów (otrzymane dotacje z funduszy 
UE)  do rozliczenia w następnych latach

1 353 1 238 1 459 
 

 

Nota 10 – Rezerwy na zobowiązania 

Pracownikom Emitenta przysługuje prawo do odprawy emerytalnej na zasadach określonych w 
art. 921 Kodeksu pracy, tj. w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika w dniu 
nabycia prawa do odprawy. Rezerwy na odprawy emerytalne, odprawy rentowe oraz odprawy 
pośmiertne  szacowane są metodami aktuarialnymi.  

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Rezerwy na zobowiązania, w tym: 37 21 14 

Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe 36 21 14 

Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe 1 0 0  

 

Istotne załoŜenia aktuarialne na poszczególne dni bilansowe przedstawiono w poniŜszej tabeli: 
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Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Stopa dyskontowa 4,5% 4,5% 4,5%

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 5,0% 5,0% 5,0%

Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla przyszłych lat 5,0% 5,0% -  

Na podstawie analizy kosztów poprzednich lat – Zarząd Emitenta uznał, Ŝe nie zachodzi ryzyko 
wystąpienia w przyszłości istotnych kosztów napraw gwarancyjnych i na tej podstawie odstąpił od 
szacowania rezerw na naprawy gwarancyjne. 

Okres gwarancji udzielanej przez Spółkę na swoje wyroby wynosi od 6 do 36 miesięcy. 

Zdaniem Zarządu Emitenta nie występują teŜ inne czynniki i zdarzenia, które wskazywałyby na 
konieczność utworzenia rezerw z innych tytułów. 

 

Nota 11- Przychody 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Przychody ze sprzedaŜy według  struktury rzeczowej, w tym: 68 113 51 448 46 913 

Przychody ze sprzedaŜy wyrobów i usług 55 316 38 043 33 015 

Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów 12 338 13 051 13 541 

Przychody z najmu i dzierŜawy nieruchomości inwestycyjnych i 
pozostałych nieruchomości

459 354 357 

Dodatkowe informacje:

Przychody ze sprzedaŜy do jednostek powiązanych 189 95 37  

W działalności Spółki moŜna wyodrębnić dwa podstawowe segmenty operacyjne działalności: 

− Produkcja maszyn i urządzeń górniczych, świadczenie usług w zakresie remontów maszyn i 
urządzeń górniczych oraz produkcję innych urządzeń.  

− Hurtowa sprzedaŜ wyrobów hutniczych, urządzeń spawalniczych oraz opakowań. 

Informacje na temat wyników segmentów operacyjnych przedstawiono w Nocie 18. 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Przychody ze sprzedaŜy według  struktury terytorialnej, w 
tym:

68 113 51 448 46 913 

Przychody ze sprzedaŜy w kraju 67 003 50 951 46 594 

Eksport i wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów i usług (WDT) 1 110 497 319 
 

W związku z tym, Ŝe udział sprzedaŜy poza granice Polski nie przekracza 10% nie dokonano 
wyodrębnienia segmentów geograficznych. 

 

Nota 12 – Koszty 
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Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług, towarów i 
materiałów

55 918 41 031 35 311 

Koszty sprzedaŜy 2 795 1 994 2 599 

Koszty ogólnego zarządu 1 707 1 848 1 271 

Razem koszty działalności (układ funkcjonalny) 60 420 44 873 39 181  

 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Amortyzacja 2 252 1 701 1 107 

ZuŜycie materiałów i energii 31 174 18 679 15 559 

Usługi obce 14 543 13 894 8 793 

Podatki i opłaty 406 369 331 

Koszty świadczeń pracowniczych 3 230 2 612 1 864 

Pozostałe koszty 232 331 298 

Odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów 0 0 17 

Razem koszty rodzajowe 51 837 37 586 27 969 

Zmiana stanu wyrobów gotowych, produkcji w toku  (983)  (2 734) 821 

Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby 0 0  (17) 

Koszt sprzedaŜy towarów i materiałów 9 566 10 021 10 408 

Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów, 
sprzedaŜy oraz koszty ogólnego zarządu

60 420 44 873 39 181 
 

 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Koszty świadczeń pracowniczych, w tym: 3 230 2 612 1 864 

Wynagrodzenia 2 611 2 082 1 462 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 477 467 358 

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 126 56 40 

Przyszłe świadczenia (rezerwy) z tytułu odpraw emerytalnych i 
tym podobnych świadczeń pracowniczych

16 7 4 
 

Koszty wynagrodzeń obejmują wynagrodzenia płatne zgodnie z warunkami zawartych umów o pracę 
z poszczególnymi pracownikami oraz wynagrodzenia płatne na podstawie zawartych indywidualnych 
umów cywilnoprawnych. 

Koszty ubezpieczeń społecznych jednostek zlokalizowanych w Polsce obejmują świadczenia z tytułu 
ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, wypadkowego, składki na Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń oraz Fundusz Pracy. 

Emitent tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Odpisy na powyŜszy fundusz 
obciąŜają koszty działalności Spółki.  Środki pienięŜne funduszu znajdują się na wydzielonym 
rachunku bankowym. W sprawozdaniu finansowym aktywa i zobowiązania funduszu wykazywane są 
w wartości netto. Z uwagi na specyficzny charakter działania ZFŚS aktywa i zobowiązania funduszu 
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są sobie równe. Stan ZFŚS na dzień 31 grudnia 2008, 2007 i 2006 roku wynosił odpowiednio 
9 tys. PLN,  25 tys. PLN i 21 tys. PLN. Odpis obciąŜający koszty działalności wynosił odpowiednio 
69 tys. PLN, 56 tys. PLN i 40 tys. PLN. 

Inne świadczenia na rzecz pracowników obejmują szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji 
oraz inne świadczenia określone przepisami prawa pracy. 

Koszty świadczeń emerytalnych obejmują odprawy emerytalne wypłacone pracownikom zgodnie z 
przepisami Kodeksu pracy. Spółka nie jest stroną Ŝadnych programów emerytalnych, jak i układów 
zbiorowych pracy, z których wynikałyby inne regulacje w tym zakresie. 

 

Nota 13 - Pozostałe przychody operacyjne 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 1 045 614 540 

Zysk ze sprzedaŜy niefinansowych aktywów trwałych 0 42 6 

Dotacje z funduszy UE rozliczane w proporcji do amortyzacji 
środków trwałych

278 221 68 

Otrzymane pozostałe dotacje 85 86 89 

Odwrócone odpisy aktualizujące wartość naleŜności w wyniku 
zapłaty

39 26 261 

Odwrócone odpisy aktualizujące wartość zapasów materiałów 84 25 0 

NaleŜny zwrot kosztów postępowania sądowego 13 41 26 

Otrzymane odszkodowania 440 9 18 

Inne przychody operacyjne 75 52 52 

Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych 0 2 3 

Aktualizacja wartości inwestycji w nieruchomości 31 110 17  

Do pozostałych przychodów operacyjnych Spółka zalicza przychody i zyski niezwiązane w sposób 
bezpośredni z działalnością operacyjną. Kategoria ta obejmuje zyski z tytułu sprzedaŜy rzeczowych 
aktywów trwałych, aktualizację wartości inwestycji w nieruchomości, otrzymane dotacje, otrzymane 
odszkodowania związane ze zwrotem kosztów sądowych, nadpłaconych zobowiązań podatkowych 
oraz otrzymanego odszkodowania z tytułu strat w majątku Spółki, który objęty był ubezpieczeniem. 
Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczane jest takŜe odwrócenie odpisów aktualizujących 
wartość naleŜności oraz odwrócenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku 
trwałego. 

 

 

 

 

Nota 14 - Pozostałe koszty operacyjne 
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Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 559 238 345 

Strata ze sprzedaŜy niefinansowych aktywów trwałych 33 0 0 

Utworzone odpisy aktualizujące wartość naleŜności 391 72 24 

Utworzone odpisy aktualizujące wartość zapasów 0 0 133 

Odpis aktualizujący wartość środków trwałych 3 0 0 

Koszty postępowania sądowego 9 64 35 

Przekazane darowizny 10 14 18 

Inne koszty operacyjne 113 88 135  

Do pozostałych kosztów operacyjnych Spółka zalicza koszty i straty niezwiązane w sposób 
bezpośredni z działalnością operacyjną. Kategoria ta obejmuje straty z tytułu sprzedaŜy rzeczowych 
aktywów trwałych, przekazane darowizny, kary i grzywny, koszty odpisów aktualizujących wartość 
naleŜności i zapasów materiałów oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku 
trwałego. 

Nota 15 - Przychody finansowe 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Przychody finansowe, w tym: 592 259 219 

Odsetki z tytułu nieterminowych płatności naleŜności 480 91 205 

Odsetki od lokat bankowych 52 8 8 

Odsetki od udzielonych poŜyczek 49 0 0 

Dodatnie róŜnice kursów walut 0 94 6 

Inne  przychody finansowe 11 66 0  

Do przychodów finansowych zaliczane są odsetki od lokat bankowych, odsetki od nieterminowych 
płatności naleŜności, odpisy aktualizujące naleŜności z tytułu odsetek oraz zyski z róŜnic kursów 
walut. 

Nota 16 - Koszty finansowe  

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Koszty finansowe, w tym: 918 1 309 1 329 

Odsetki od poŜyczek udzielonych przez Akcjonariuszy 0 591 919 

Odsetki od kredytów bankowych 554 500 387 

Odsetki z tytułu nieterminowych płatności zobowiązań 3 16 16 

Odsetki od umów leasingu finansowego 9 11 1 

Odsetki i prowizje z tytułu umowy factoringu 46 22 0 

Odpisy aktualizujące z tytułu odsetek od naleŜności 59 167 0 

Ujemne róŜnice kursów walut 214 0 0 

Inne koszty finansowe 33 2 6  

Do kosztów finansowych zaliczane są koszty z tytułu wykorzystywania zewnętrznych źródeł 
finansowania, odsetki płatne z tytułu umów leasingu finansowego oraz straty z róŜnic kursów walut. 

Nota 17 - Podatek dochodowy 
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BieŜący podatek dochodowy  jest obliczany na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych. 
Zastosowanie tych przepisów róŜnicuje zysk (stratę) podatkową od księgowego zysku (straty) netto w 
związku z korektą o przychody niepodlegające opodatkowaniu i koszty, które nie stanowią kosztów 
uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które trwale nie będą podlegały 
opodatkowaniu. 

W latach 2006-2008 bieŜący podatek dochodowy  był obliczany w oparciu o obowiązującą stałą 19% 
stawkę podatkową. Obecne przepisy nie zakładają zmiany wysokości stawek podatkowych w 
kolejnych latach. 

Spółka nie prowadzi działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz  nie posiada zwolnienia z 
tytułu podatku dochodowego. Rok podatkowy i rok bilansowy pokrywają się z rokiem 
kalendarzowym. 

Główne kwoty wpływające na wysokość podatku dochodowego, który wykazano w rachunku zysków 
i strat przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Ustawowa stawka podatku dochodowego 19% 19% 19%

BieŜący podatek dochodowy 1 077 743 878 

Odroczony  podatek dochodowy, w tym: 327 563 545 

Zmiana stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy 20 138 39 

Zmiana stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy 307 425 506 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 1 404 1 306 1 423  

W kolejnej tabeli przedstawiono róŜnice pomiędzy nominalną a efektywną stawką podatkową: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Zysk brutto przed opodatkowaniem 7 853 5 901 6 817 

Efektywna stawka podatkowa 17,88% 22,13% 20,87%

Podatek dochodowy według efektywnej stawki podatkowej 1 404 1 306 1 423 

Podatek dochodowy według ustawowej stawki podatkowej 1 492 1 121 1 295
Efekt podatkowy związany z korektą kosztów niestanowiących kosztów 
uzyskania przychodu według przepisów podatkowych

19  (16) 51 

Efekt podatkowy związany z korektą przychodów nieuznawanych za 
przychody według przepisów podatkowych

 (92)  (65)  (27) 

Efekt podatkowy związany z korektami szacunków odroczonego podatku z 
poprzednich lat

 (15) 266 104 

Podatek dochodowy według efektywnej stawki podatkowej 1 404 1 306 1 423  

W związku z przejściowymi róŜnicami pomiędzy wartością podatkową i bilansową aktywów i 
pasywów tworzony jest podatek odroczony.  

 

Specyfikacja głównych pozycji wpływających na saldo aktywów i rezerw z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2008, 31 grudnia 2007 oraz 31 grudnia 2006 roku została 
przedstawiona w tabeli poniŜej: 
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Koniec 
okresu 

31.12.2008

Koniec 
okresu 

31.12.2007

Koniec 
okresu 

31.12.2006

Okres od 
01.01.2008  

do 
31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 
31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 
31.12.2006

Odpisy aktualizujące na naleŜności wątpliwe 0 15 164 15 149 39 

RóŜnice kursów walut 0 0 1 0 1  (1) 

Odpis aktualizujący wartość zapasów 5 21 0 16  (21) 0 

Wynagrodzenia z narzutami wypłacone w następnym 
miesiącu

52 43 28  (9)  (15)  (2) 

Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych 0 0 25 0 25 0 

Rezerwy na świadczenia pracownicze 7 4 3  (3)  (1)  (1) 

Inne pozycje 0 1 1 1 0 4 

Razem aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 64 84 222 20 138 39 

RóŜnice w wartości podatkowej   i bilansowej 
inwestycji w nieruchomości

100 94 73 6 21 3 

Odsetki od naleŜności 6 5 32 1  (27) 31 

RóŜnice w wartości podatkowej i bilansowej środków 
trwałych 

1 578 1 278 846 300 432 472 

Inne pozycje 0 0 1 0  (1) 0 

Razem rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego rozliczana z wynikiem finansowym 1 684 1 377 952 307 425 506 

Skutki wyceny środków trwałych do wartości 
przeszacowanej (rozliczane z pozycją Kapitał z 
aktualizacji wyceny)

528 432 314 - - -

Razem rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego wykazywana w bilansie 2 212 1 809 1 266 - - -

Łączne skutki zmiany aktywów i rezerw z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego, które 
wpływają na wynik finansowy

- - - 327 563 545 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN

Bilans Rachunek zysków i strat

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
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Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy, w tym: 2 212 1 809 1 266 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z 
pozostałym kapitałem

528 432 314 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z zyskami 
zatrzymanymi (dot. przejścia na MSR na 01.01.2004r)

46 46 46 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z 
wynikiem finansowym skutek przejścia na MSR

1 616 1 312 868 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy rozliczana z 
wynikiem finansowym (wg ustawy o rachunkowości)

22 19 38 

Z tego:

Rezerwa rozliczana z wynikiem finansowym 1 638 1 331 906 

Zmiana stanu rezerw rozliczanych z wynikiem finansowym 307 425 506 

Rezerwa rozliczana z pozostałymi kapitałami 574 478 360 

Zmiana stanu rezerw rozliczanych z  pozycją Kapitał z aktualizacji wyceny 96 118 185 
 

 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Aktywa na odroczony podatek dochodowy 64 84 222 

Zmiana stanu aktywów rozliczanych z wynikiem finansowym  (20)  (138)  (39)  

W tabeli poniŜej przedstawiono rozliczenia z tytułu bieŜącego podatku dochodowego w latach 2006-
2008, a takŜe salda rozrachunków na dzień 31 grudnia 2008,  31 grudnia 2007 oraz 31 grudnia 2006 
roku: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

BieŜący podatek dochodowy od osób prawnych w okresie 1 077 743 878 

Zapłacony podatek dochodowy dotyczący rozliczenia za dany 
okres

1 081 660 697 

Saldo rozliczenia z tytułu bieŜącego podatku dochodowego na 
koniec okresu, w tym:

4  (83)  (181) 

NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodowego od osób 
prawnych na koniec okresu

4 0 0 

Zobowiązania z tytułu bieŜącego podatku dochodowego na koniec 
okresu

0 83 181 
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Nota 18 – Informacje dotyczące segmentów działalności 

W działalności Spółki moŜna wyodrębnić dwa segmenty działalności. Pierwszy segment operacyjny 
związany jest z produkcją maszyn i urządzeń oraz świadczeniem usług dla górnictwa. Do drugiego 
segmentu operacyjnego zaliczono sprzedaŜ hurtową towarów i materiałów. 

Działalność Spółki koncentruje się głównie na obszarze kraju. Minimalna wartość przychodów ze 
sprzedaŜy jest realizowana w eksporcie (0,7% w 2006, 1,0% w 2007 oraz 1,6% w 2008 roku). Z tego 
teŜ względu Spółka nie prezentuje danych o segmentach geograficznych. 

Do aktywów segmentu zalicza się m.in. rzeczowe aktywa trwałe, zapasy, naleŜności z tytułu dostaw i 
usług, które moŜna bezpośrednio przyporządkować do danego obszaru działalności. Do pasywów 
segmentu zalicza się m.in. wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług, przychody przyszłych 
okresów oraz częściowo zobowiązania z tytułu kredytów i zawartych umów leasingu finansowego. 

Przychody segmentów obejmują przychody ze sprzedaŜy zewnętrznym klientom oraz częściowo 
pozostałe przychody operacyjne, które w oparciu o racjonalne przesłanki moŜna przypisać do danego 
segmentu. 

Koszty segmentów obejmują koszty sprzedaŜy zewnętrznym klientom, które w oparciu o racjonalne 
przesłanki moŜna przypisać do danego segmentu. Z uwagi na potrzeby Kierownictwa Spółki w 
zakresie analiz ekonomicznych segmentów – prowadzona ewidencja księgowa nie pozwala na 
precyzyjną alokację pozostałych kosztów, w tym kosztów ogólnego zarządu, pozostałych kosztów 
operacyjnych, kosztów finansowych oraz innych kosztów powstałych na poziomie Spółki, które 
dotyczą jednostki gospodarczej jako całości. 

Dla kaŜdego segmentu przedstawiono dodatkowe informacje o nabyciu środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych, wartości odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, wartości 
netto zlikwidowanych środków trwałych, kosztach amortyzacji oraz kosztach odpisów aktualizujących 
wartość zapasów. 

Ujawniono informacje dotyczące głównych klientów w zakresie przychodów ze sprzedaŜy na 
poziomie Spółki. Przedstawiono równieŜ strukturę salda naleŜności z tytułu dostaw i usług na koniec 
okresu z uwzględnieniem informacji o naleŜnościach z tytułu dostaw i usług od głównych klientów. 
Salda naleŜności z tytułu dostaw i usług przedstawiono w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu 
skutków utworzonych odpisów aktualizujących. 

Zaprezentowano ponadto, informacje o głównych dostawcach usług, towarów i materiałów oraz 
informacje o strukturze salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec okresu na poziomie 
Spółki. 
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PoniŜej przedstawiono wybrane informacje dotyczące przychodów i kosztów oraz aktywów i 
zobowiązań segmentów działalności w roku obrotowym kończącym się 31.12.2008: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  
za okres  

od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku

Wyroby  
i usługi

Handel 
hurtowy

Pozycje nie 
przypisane do 
segmentów

Razem 
Spółka

Przychody ze sprzedaŜy produktów, usług, towarów 
i materiałów

55 577 12 338 198 68 113 

Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i 
materiałów

 (46 312)  (9 566)  (40)  (55 918) 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 9 265 2 772 158 12 195 

Koszty sprzedaŜy  (1 613)  (1 182) 0  (2 795) 

Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody 
i koszty operacyjne

444  (40)  (1 625)  (1 221) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 096 1 550  (1 467) 8 179 

Przychody finansowe 592 592 

Koszty finansowe  (918)  (918) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  (1 793) 7 853 

Podatek dochodowy  (1 404) 

Zysk (strata) netto 6 449 
 

 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  
na dzień  

31.12.2008 roku

Wyroby  
i usługi

Handel 
hurtowy

Pozycje nie 
przypisane do 
segmentów

Razem 
Spółka

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i 
prawne

27 131 2 382 5 374 34 887 

Nieruchomości inwestycyjne 0 0 1 239 1 239 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego i naleŜności długoterminowe

0 0 1 864 1 864 

Zapasy 14 630 2 246 0 16 876 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług (netto) 11 656 921 0 12 577 

Nieprzypisane aktywa obrotowe 0 0 2 474 2 474 

Razem aktywa 53 417 5 549 10 951 69 917 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9 571 1 016 59 10 646 

Przychody przyszłych okresów 1 353 0 0 1 353 

Kredyty, poŜyczki i zobowiązania z tytułu umów 
leasingu finansowego

2 890 0 4 300 7 190 

Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy 0 0 3 039 3 039 

Razem zobowiązania i rezerwy 13 814 1 016 7 398 22 228 
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Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  
na dzień  

31.12.2008 roku

Wyroby  
i usługi

Handel 
hurtowy

Pozycje nie 
przypisane do 
segmentów

Razem 
Spółka

Pozostałe informacje
Nabycie lub modernizacja rzeczowych aktywów 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

5 419 116 38 5 573 

Odpisy aktualizujące zwiększające wartość 
rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych

104 146 258 508 

Odpisy aktualizujące zmniejszające oraz wartość 
netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 (58) 0 0  (58) 

Amortyzacja środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych

 (2 124)  (59)  (69)  (2 252) 

Nabycie lub modernizacja nieruchomości 
inwestycyjnych

0 0 180 180 

Odpisy aktualizujące zwiększające wartość 
nieruchomości inwestycyjnych

0 0 31 31 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów (-) lub 
odwrócenie odpisów aktualizujących wartość 
zapasów (+)

84 0 0 84 

 

PoniŜej przedstawiono wybrane informacje dotyczące przychodów i kosztów oraz aktywów i 
zobowiązań segmentów działalności w roku obrotowym kończącym się 31.12.2007: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  
za okres  

od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku

Wyroby  
i usługi

Handel 
hurtowy

Pozycje nie 
przypisane do 
segmentów

Razem 
Spółka

Przychody ze sprzedaŜy produktów, usług, towarów 
i materiałów

38 235 13 051 162 51 448 

Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i 
materiałów

 (31 000)  (10 021)  (10)  (41 031) 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 7 235 3 030 152 10 417 

Koszty sprzedaŜy  (1 027)  (967) 0  (1 994) 

Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody 
i koszty operacyjne

246 0  (1 718)  (1 472) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 454 2 063  (1 566) 6 951 

Przychody finansowe 259 259 

Koszty finansowe  (1 309)  (1 309) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  (2 616) 5 901 

Podatek dochodowy  (1 306) 

Zysk (strata) netto 4 595 
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Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  
na dzień  

31.12.2007 roku

Wyroby  
i usługi

Handel 
hurtowy

Pozycje nie 
przypisane do 
segmentów

Razem 
Spółka

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i 
prawne

24 551 2 179 5 147 31 877 

Nieruchomości inwestycyjne 0 0 1 028 1 028 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego i naleŜności długoterminowe

492 0 84 576 

Zapasy 13 089 3 167 0 16 256 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług (netto) 9 280 819 0 10 099 

Nieprzypisane aktywa obrotowe 0 0 1 382 1 382 

Razem aktywa 47 412 6 165 7 641 61 218 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 11 054 879 72 12 005 

Przychody przyszłych okresów 1 238 0 0 1 238 

Kredyty, poŜyczki i zobowiązania z tytułu umów 
leasingu finansowego

3 062 0 4 913 7 975 

Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy 0 0 2 184 2 184 

Razem zobowiązania i rezerwy 15 354 879 7 169 23 402 
 

 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  
na dzień  

31.12.2007 roku

Wyroby  
i usługi

Handel 
hurtowy

Pozycje nie 
przypisane do 
segmentów

Razem 
Spółka

Pozostałe informacje
Nabycie lub modernizacja rzeczowych aktywów 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

6 029 184 120 6 333 

Odpisy aktualizujące zwiększające wartość 
rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych

107 97 421 625 

Odpisy aktualizujące zmniejszające oraz wartość 
netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 (289) 0 0  (289) 

Amortyzacja środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych

 (1 522)  (39)  (140)  (1 701) 

Nabycie lub modernizacja nieruchomości 
inwestycyjnych

0 0 0 0 

Odpisy aktualizujące zwiększające wartość 
nieruchomości inwestycyjnych

0 0 110 110 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów (-) lub 
odwrócenie odpisów aktualizujących wartość 
zapasów (+)

25 0 0 25 

 

 

 

 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA   

 230

PoniŜej przedstawiono wybrane informacje dotyczące przychodów i kosztów oraz aktywów i 
zobowiązań segmentów działalności w roku obrotowym kończącym się 31.12.2006: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  
za okres  

od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku

Wyroby  
i usługi

Handel 
hurtowy

Pozycje nie 
przypisane do 
segmentów

Razem 
Spółka

Przychody ze sprzedaŜy produktów, usług, towarów 
i materiałów

33 279 13 541 93 46 913 

Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i 
materiałów

 (24 893)  (10 408)  (10)  (35 311) 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 8 386 3 133 83 11 602 

Koszty sprzedaŜy  (1 373)  (1 226) 0  (2 599) 

Koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody 
i koszty operacyjne

68 0  (1 144)  (1 076) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 081 1 907  (1 061) 7 927 

Przychody finansowe 219 219 

Koszty finansowe  (1 329)  (1 329) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  (2 171) 6 817 

Podatek dochodowy  (1 423) 

Zysk (strata) netto 5 394 
 

 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  
na dzień  

31.12.2006 roku

Wyroby  
i usługi

Handel 
hurtowy

Pozycje nie 
przypisane do 
segmentów

Razem 
Spółka

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i 
prawne

19 660 2 066 5 450 27 176 

Nieruchomości inwestycyjne 0 0 918 918 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego i naleŜności długoterminowe

5 0 222 227 

Zapasy 9 052 1 477 0 10 529 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług (netto) 9 541 2 457 0 11 998 

Nieprzypisane aktywa obrotowe 0 0 1 002 1 002 

Razem aktywa 38 258 6 000 7 592 51 850 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 5 000 916 108 6 024 

Przychody przyszłych okresów 1 459 0 0 1 459 

Kredyty, poŜyczki i zobowiązania z tytułu umów 
leasingu finansowego

4 059 0 10 097 14 156 

Nieprzypisane zobowiązania i rezerwy 0 0 1 845 1 845 

Razem zobowiązania i rezerwy 10 518 916 12 050 23 484 
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Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN  
na dzień  

31.12.2006 roku

Wyroby  
i usługi

Handel 
hurtowy

Pozycje nie 
przypisane do 
segmentów

Razem 
Spółka

Pozostałe informacje
Nabycie lub modernizacja rzeczowych aktywów 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

5 199 103 2 050 7 352 

Odpisy aktualizujące zwiększające wartość 
rzeczowych aktywów trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych

142 129 704 975 

Odpisy aktualizujące zmniejszające oraz wartość 
netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 (1) 0 0  (1) 

Amortyzacja środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych

 (1 010)  (36)  (61)  (1 107) 

Nabycie lub modernizacja nieruchomości 
inwestycyjnych

0 0 19 19 

Odpisy aktualizujące zwiększające wartość 
nieruchomości inwestycyjnych

0 0 17 17 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów (-) lub 
odwrócenie odpisów aktualizujących wartość 
zapasów (+)

 (133) 0 0  (133) 

 

PoniŜej przedstawiono informację o głównych Odbiorcach, a takŜe strukturze naleŜności z tytułu 
dostaw i usług: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN

dane w tys. 
PLN

dane w %
dane w tys. 

PLN
dane w %

dane w tys. 
PLN

dane w %

Przychody ze sprzedaŜy produktów, usług, towarów i 
materiałów ogółem, w tym zrealizowane dla 
Odbiorcy:

68 113 100,00% 51 448 100,00% 46 913 100,00%

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 35 463 52,06% 17 327 33,68% 16 566 35,31%

Kompania Węglowa S.A. 13 088 19,22% 11 325 22,01% 16 095 34,31%

Katowicki Holding Węglowy S.A. 3 465 5,09% 3 134 6,09% 2 073 4,42%

Pozostali Odbiorcy w rankingu  do 10 pozycji 6 647 9,76% 9 732 18,92% 4 528 9,65%

Odbiorcy w rankingu od 11 do 50 pozycji 6 140 9,01% 5 342 10,38% 5 191 11,07%

Pozostali Odbiorcy 3 310 4,86% 4 588 8,92% 2 460 5,24%

Dodatkowa informacja

Łączna ilość Odbiorców w okresie

Okres od 01.01.2006  
do 31.12.2006

ponad 1300 ponad 1300 ponad 1300

Okres od 01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 01.01.2007  
do 31.12.2007

 

 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN

dane w tys. 
PLN

dane w %
dane w tys. 

PLN
dane w %

dane w tys. 
PLN

dane w %

NaleŜności netto z tytułu dostaw i usług na koniec 
okresu ogółem, w tym:

12 577 100,00% 10 099 100,00% 11 998 100,00%

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 4 886 38,85% 2 644 26,18% 4 640 38,67%

Kompania Węglowa S.A. 3 824 30,40% 4 526 44,82% 3 910 32,59%

Katowicki Holding Węglowy S.A. 969 7,70% 879 8,70% 952 7,93%

NaleŜności od pozostałych Odbiorców 2 898 23,05% 2 050 20,30% 2 496 20,81%

Koniec okresu 31.12.2008 Koniec okresu 31.12.2007 Koniec okresu 31.12.2006
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PoniŜej przedstawiono informację o głównych Dostawcach, a takŜe strukturze zobowiązań z tytułu 
dostaw i usług: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN

dane w tys. 
PLN

dane w %
dane w tys. 

PLN
dane w %

dane w tys. 
PLN

dane w %

Nabycie (w wartości netto bez podatku VAT), w tym 
główni Dostawcy:

60 364 100,00% 51 382 100,00% 40 311 100,00%

PPHU  MIRPOL  MIROSŁAW KOBIÓR 12 976 21,50% 619 1,20% 590 1,46%

P.P.H.U.  REMETAL  Łukasz Kobiór 0 0,00% 11 861 23,08% 0 0,00%

P.P.H.U.  MAT-POL  Mateusz Kobiór 0 0,00% 0 0,00% 5 520 13,69%

PRZEDSIĘBIORSTWO POLSKO-KANADYJSKIE  
PRO-STAL  SP. Z O.O.

6 028 9,99% 6 014 11,70% 4 580 11,36%

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA I 
HANDLU  UNIPOL  Sp. z o.o.

3 543 5,87% 3 090 6,01% 1 607 3,99%

Pozostali Dostawcy 37 817 62,64% 29 798 58,01% 28 014 69,50%

Dodatkowa informacja

Łączna ilość Dostawców w okresie

Okres od 01.01.2007  
do 31.12.2007

Okres od 01.01.2006  
do 31.12.2006

ponad 800 ponad 800 ponad 900

Okres od 01.01.2008  
do 31.12.2008

 

 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN

dane w tys. 
PLN

dane w %
dane w tys. 

PLN
dane w %

dane w tys. 
PLN

dane w %

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec 
okresu ogółem (w wartości brutto z podatkiem 
VAT), w tym:

10 646 100,00% 12 005 100,00% 6 024 100,00%

PPHU  MIRPOL  MIROSŁAW KOBIÓR 2 973 27,93% 54 0,45% 93 1,54%

P.P.H.U.  REMETAL  Łukasz Kobiór 0 0,00% 3 687 30,71% 0 0,00%

P.P.H.U.  MAT-POL  Mateusz Kobiór 0 0,00% 0 0,00% 607 10,08%

PRZEDSIĘBIORSTWO POLSKO-KANADYJSKIE  
PRO-STAL  Sp. z O.O.

2 076 19,50% 1 542 12,84% 1 066 17,70%

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA I 
HANDLU  UNIPOL  Sp. z o.o.

0 0,00% 726 6,05% 105 1,74%

Pozostali Dostawcy 5 597 52,57% 5 996 49,95% 4 153 68,94%

Koniec okresu 31.12.2008 Koniec okresu 31.12.2007 Koniec okresu 31.12.2006

 

 

Nota 19 – Dodatkowe informacje dotyczące rachunku przepływów pienięŜnych 

Zgodnie z zawartą 26.10.1998 roku umową o kredyt w rachunku bieŜącym Nr POZ/2350/2006/525 
oraz aneksem Nr 13 dnia 10.11.2008 roku – Spółka moŜe wykorzystać kredyt do kwoty 
2.500 tys. PLN. Na dzień 31.12.2008 roku kredyt nie był wykorzystany. Oznacza to, iŜ Spółka oprócz 
prezentowanych w aktywach środków pienięŜnych moŜe dodatkowo dysponować kwotą 
2.500 tys. PLN, która wynika z niewykorzystanego salda kredytu w rachunku bieŜącym. Na dzień 
31.12.2007 roku nie wykorzystane saldo kredytu w rachunku bieŜącym wynosiło 2.000 tys. PLN, a na 
dzień 31.12.2006 roku nie wykorzystane saldo kredytu w rachunku bieŜącym wynosiło 1.500 tys. 
PLN. 

W rachunku przepływów pienięŜnych za 2007 rok  nie wykazano skutków podwyŜszenia kapitału 
akcyjnego  o 4.350 tys. PLN  w drodze emisji 225.000 sztuk akcji serii C i 210.000 sztuk akcji serii D 
z uwagi na fakt iŜ akcje serii C i D zostały objęte za wkład pienięŜny poprzez potrącenie umowne 
wierzytelności dokonane zgodnie z art. 14 § 4 K.s.h. co nie rodziło przepływów pienięŜnych z tytułu 
działalności finansowej. Przedmiotem potrącenia były wierzytelności (zobowiązania) wynikające z 
zawartych w poprzednich latach  umów poŜyczek pomiędzy Akcjonariuszami (poŜyczkodawcy) a 
Spółką (poŜyczkobiorca). W efekcie podwyŜszenia kapitału akcyjnego w pełni zostały rozliczone 
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zobowiązania finansowe z tytułu poŜyczek, które były wykazywane w sprawozdaniu finansowym na 
dzień 31 grudnia 2006 roku w grupie zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych. 

W rachunku przepływów pienięŜnych za 2006 rok wykazano środki pienięŜne w kwocie 739 tys. PLN, 
które zostały uznane za środki pienięŜne o ograniczonej moŜliwości dysponowania. Ograniczenia w 
dysponowaniu środkami pienięŜnymi na dzień 31.12.2006 roku wynikają z postanowień umowy 
kredytowej, która zobowiązuje Spółkę do spłaty części kredytu inwestycyjnego na zakup maszyn i 
urządzeń z otrzymanej dotacji z funduszy UE. 

PoniŜej przedstawiono analizę i wyliczenie złoŜonych pozycji rachunku przepływów pienięŜnych z 
działalności operacyjnej: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej, w tym:  (8)  (154)  (26) 
Przychody ze zbycia środków trwałych, wartości niematerialnych 
i prawnych, nieruchomości inwestycyjnych

 (35)  (331)  (7) 

Wartość netto zlikwidowanych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych, nieruchomości inwestycyjnych 
(zgodnie z Notą 1, Notą 2 i Notą 3)

55 289 1 

Odpis aktualizujący wartość środków trwałych (zgodnie z Notą 2 
i Notą 14)

3 0 0 

Odwrócenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych 
(zgodnie z Notą 2 i Notą 13)

0  (2)  (3) 

Odpis aktualizujący wartość inwestycji w nieruchomości 
(zgodnie z Notą 3 i Notą 13)

 (31)  (110)  (17) 

+ 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Zmiana stanu rezerw na zobowiązania i rezerw z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego, w tym:

323 432 510 

Zmiana stanu rezerw na zobowiązania (zgodnie z Notą 10) 16 7 4 

Zmiana stanu rezerwy na odroczony podatek dochodowy 
rozliczanej z wynikiem finansowym (zgodnie z Notą 17)

307 425 506 
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Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem poŜyczek, kredytów 
oraz rezerw, w tym:

 (1 118) 5 647  (4 102) 

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań finansowych 
długoterminowych (zgodnie z Notą 9)

 (65) 58 46 

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań niefinansowych 
długoterminowych (zgodnie z Notą 9)

64  (276) 1 098 

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań finansowych 
krótkoterminowych (zgodnie z Notą 9)

 (1 303) 6 089  (4 067) 

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań niefinansowych 
krótkoterminowych (zgodnie z Notą 9)

529  (127) 201 

Korekta o wzrost zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego zawartych w danym okresie   (zgodnie z Notą 9)

0  (172)  (95) 

Korekta o spłatę zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
w danym okresie   (zgodnie z Notą 9)

50 75 31 

Korekta o otrzymane w danym okresie dotacje do aktywów 
(wykazane w odrębnej pozycji rachunku przepływów z 
działalności finansowej - zgodnie z Notą 9)

 (393) 0  (1 316) 

 

 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych, w tym:

 (4 320)  (5 889)  (5 776) 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych (zgodnie z Notą 1 i Notą 2)

 (5 573)  (6 333)  (7 352) 

Zmiana salda  rzeczowych aktywów trwałych w budowie (zgodnie 
z Notą 2)

761 267 645 

Rozliczenie zaliczek przekazanych w poprzednich okresach na 
zakup rzeczowych aktywów trwałych (zgodnie z Notą 4)

492 5 836 

Korekta o wzrost zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego zawartych w danym okresie   (zgodnie z Notą 9)

0 172 95 
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Nota 20 – Instrumenty finansowe oraz zarządzanie ryzykiem 

Instrumenty finansowe w podziale na kategorie przedstawiono w tabeli poniŜej: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Nota
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy 0 0 0 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 0 0 0 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat

0 0 0 

PoŜyczki i naleŜności, w tym: 14 377 10 099 11 998 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług (netto) 4 12 577 10 099 11 998 

Udzielone poŜyczki 4 1 800 0 0 

Środki pienięŜne 6 1 542 952 806 

Razem aktywa według kategorii 15 919 11 051 12 804 

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej 
przez rachunek zysków i strat

0 0 0 

Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych wyznaczone 
jako instrumenty zabezpieczające

0 0 0 

Pozostałe zobowiązania, w tym: 18 070 20 173 20 304 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9 10 646 12 005 6 024 

Pozostałe zobowiązania finansowe 9 234 193 124 

Zobowiązania z tytułu kredytów i poŜyczek 8 7 079 7 814 14 092 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 9 111 161 64 

Razem zobowiązania według kategorii 18 070 20 173 20 304  

Instrumenty finansowe w podziale na klasy przedstawiono w tabeli poniŜej: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Nota
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

NaleŜności z tytułu dostaw i usług (netto) 4 12 577 10 099 11 998 

Udzielone poŜyczki 4 1 800 0 0 

Środki pienięŜne 6 1 542 952 806 

Razem aktywa według klas 15 919 11 051 12 804 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania finansowe

9 10 646 12 005 6 024 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 9 234 193 124 

Zobowiązania z tytułu kredytów i poŜyczek 8 7 079 7 814 14 092 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 9 111 161 64 

Razem zobowiązania finansowe według klas 18 070 20 173 20 304  

 

 

 

Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte  w rachunku zysków i strat w podziale na kategorie 
instrumentów finansowych przedstawiono w tabeli poniŜej: 
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Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Nota
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Pozycje przychodów (kosztów) związane z kategorią 
instrumentów "PoŜyczki i naleŜności" i " Środki 
pienięŜne"

Przychody, (koszty) z tytułu odsetek 15, 16 581 99 213 

Zyski, (straty) z tytułu róŜnic kursowych 15, 16 88 28  (1) 

Utworzenie odpisów aktualizujących 14  (450)  (239)  (24) 

Odwrócenie odpisów aktualizujących 13 39 26 261 

Razem zysk (strata) netto 258  (86) 449 

Pozycje przychodów (kosztów) związane z kategorią 
instrumentów "Pozostałe zobowiązania" i 
"Zobowi ązania z tytułu leasingu finansowego"

Przychody, (koszty) z tytułu odsetek 15, 16  (612)  (1 140)  (1 323) 

Zyski, (straty) z tytułu róŜnic kursowych 15, 16  (302) 66 7 

Razem zysk (strata) netto  (914)  (1 074)  (1 316)  

Jednym z zabezpieczeń zobowiązań z tytułu umów kredytowych jest niepotwierdzony globalny 
przelew (cesja) wierzytelności istniejących i przyszłych z tytułu umów najmu, sprzedaŜy towarów i 
usług.  

W Spółce w trakcie okresów sprawozdawczych zakończonych 31 grudnia 2008 roku; 31 grudnia 2007 
roku oraz  31 grudnia 2006 roku nie wystąpiły następujące zdarzenia gospodarcze i sytuacje, które 
wymagałyby ujawnienia: 

• na dzień bilansowy, Spółka nie skorzystała z moŜliwości wyznaczenia instrumentu 
finansowego na moment początkowego ujęcia jako wycenianego w wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat (MSSF 7, par. 9, 10, 11); 

• nie dokonano przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałoby 
zmianę sposobu wyceny tych aktywów (MSSF 7, par. 12); 

• Spółka nie wyemitowała instrumentów zawierających składnik zobowiązaniowy i składnik 
kapitałowy (MSSF 7, par. 17), 

• Spółka nie złamała postanowień umownych (MSSF 7, par. 18); 

• Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej oraz zabezpieczeń 
przepływów pienięŜnych (MSSF 7, par. 22); 

• Nie nabyto Ŝadnych aktywów finansowych po cenie róŜnej, od ich wartości godziwej (MSSF 
7, par. 28); 

• Spółka nie przejmowała Ŝadnych aktywów w ramach zabezpieczenia (MSSF 7, par.38). 

Spółka korzysta z kilku głównych instrumentów finansowych, do których naleŜą kredyty bankowe i 
poŜyczki (opisane w Nocie 8) oraz środki pienięŜne i lokaty krótkoterminowe (opisane w Nocie 6). 
Głównym celem tych instrumentów jest pozyskanie środków finansowych na działalność Emitenta 
oraz doraźne inwestowanie nadwyŜek płynnych środków pienięŜnych. Spółka posiada takŜe inne 
instrumenty finansowe, do których naleŜą naleŜności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług (Nota 4 
oraz Nota 9), które są wynikiem prowadzonej działalności. 
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Główne ryzyka wynikające z instrumentów finansowych Emitenta obejmują: 

• ryzyko rynkowe (w tym ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko zmiany cen 
surowców do produkcji); 

• ryzyko kredytowe; 

• ryzyko płynności. 

Ryzyko rynkowe 

Ryzyko stopy procentowej. Ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych wiąŜe się przede 
wszystkim z długoterminowymi zobowiązaniami, które obejmują kredyty. Kredyty oprocentowane są 
według zmiennych stóp procentowych. Bazą do ustalania wysokości oprocentowania kredytów jest 
wskaźnik WIBOR 1M oraz EURIBOR 1M. W związku z tym Spółka jest naraŜona na ryzyko zmian 
stóp procentowych. Średnie oprocentowanie kredytów wykorzystywanych przez Emitenta zostało 
ujawnione w Nocie 8.  

W przypadku podwyŜszenia wskaźnik WIBOR 1M  lub EURIBOR 1M o 1,00 punkt procentowy 
Spółka jest naraŜona na dodatkowe koszty finansowe w następnym roku obrotowym, co 
zaprezentowano w tabeli poniŜej: 

 
Okres od 

01.01.2009  
do 31.12.2009

Okres od 
01.01.2008  

do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

72 80 142 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN

Dodatkowe koszty finansowe, na jakie jest naraŜona Spółka w 
przypadku wzrostu oprocentowania zobowiązań finansowych o 1 
punkt procentowy  

W ocenie Spółki ewentualny wzrost oprocentowania kredytów i umów leasingu finansowego nie 
będzie miał istotnego wpływu na poziom wyniku finansowego brutto. Spółka nie wykorzystuje 
Ŝadnych instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem stóp procentowych. 

Oprocentowanie poŜyczek było stałe. W 2007 roku Spółka spłaciła wszystkie poŜyczki, co zostało 
opisane w Nocie 8. 

Ryzyko walutowe. Spółka jest naraŜona na ryzyka walutowe poprzez zawierane transakcje sprzedaŜy 
lub zakupów w walutach innych niŜ jej waluta funkcjonalna oraz zaciągnięcie kredytu w walucie 
obcej. Emitent nie prowadzi działalności inwestycyjnej, która naraŜona byłaby na ryzyko walutowe. 
RóŜnice kursowe dotyczące działalności operacyjnej ujmowane są jako odpowiednio koszty i 
przychody finansowe.  

W przypadku wzrostu kursu waluty EURO w następnym roku obrotowym Spółka jest naraŜona na 
dodatkowe koszty finansowe wynikające z wyceny zobowiązań z tytułu zaciągniętych umów 
kredytowych w walucie EURO. W tabeli poniŜej przestawiono szacunkowe, dodatkowe koszty 
finansowe związane z ujemnymi równicami kursowymi, jakie wystąpiłyby w przypadku wzrostu 
kursu waluty EURO o 10% w następnym roku obrotowym: 

Okres od 
01.01.2009  

do 31.12.2009

Okres od 
01.01.2008  

do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

234 94 101 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN

Dodatkowe koszty finansowe, na jakie jest naraŜona Spółka w 
przypadku wzrostu kursu waluty EURO o 10% wynikające z wyceny 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów walutowych
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Ze względu na niewielki udział transakcji w walutach obcych Spółka nie stosuje Ŝadnych form 
zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym. 

Ryzyko zmiany cen surowców do produkcji. Podstawowym problemem jest ryzyko rynkowe zmian 
cen materiałów do produkcji. Koszty produkcji w duŜej mierze uzaleŜnione są od zmiany cen 
materiałów, w tym wyrobów hutniczych (blachy, kształtowniki). W ostatnich latach obserwuje się 
duŜą zmienność cen wyrobów hutniczych. Pewnym zabezpieczeniem przed krótkotrwałymi wzrostami 
cen surowców są wysokie stany zapasów materiałów do produkcji. Spółka nie stosuje polityki 
zabezpieczania ryzyka wzrostu cen materiałów do produkcji, co przy uwzględnieniu faktu, iŜ ceny 
sprzedaŜy wyrobów ustalane są w duŜej mierze na publicznych przetargach – w krótkim okresie czasu 
moŜe mieć istotny wpływ na rentowność produkcji. Ze względu na duŜą róŜnorodność potrzebnych do 
produkcji surowców, wysokie stany zapasów surowców oraz zmienny czas realizacji zamówień na 
wyroby gotowe nie jest moŜliwe oszacowanie ewentualnych skutków finansowych zmiany cen 
surowców na wynik finansowy Spółki w następnym okresie sprawozdawczym. 

Ryzyko wzrostu konkurencji na rynku krajowym. W ostatnim okresie notuje się wzrost aktywności 
konkurencji na krajowym rynku produkcji maszyn i urządzeń górniczych. Taka sytuacja zwiększa 
presję w kierunku zmniejszenia się marŜ na poszczególnych produktach, co w efekcie moŜe wpłynąć 
negatywnie na poziom wyników finansowych Spółki. Jednak w związku z podjętymi przez Zarząd 
działaniami w kierunku dywersyfikacji źródeł przychodów obniŜenie cen produktów wytwarzanych 
dla górnictwa nie będzie miało istotnego wpływu na działalność i przychody Spółki w przyszłości. 

Ryzyko związane z przetargami publicznymi. Znaczna część przychodów Spółki pochodzi z realizacji 
wygranych przetargów publicznych, w których podstawowy wpływ na końcowy rezultat ma 
oferowana cena. Obecnie Spółka kalkuluje oferty cenowe na poziomie zapewniającym godziwą 
marŜę, co nie zawsze moŜe występować w przyszłości. Dodatkowym elementem zwiększającym 
ryzyko uzyskania ewentualnie gorszych wyników finansowych jest oprotestowanie postanowień 
przetargowych przez innych uczestników przetargów, co prowadzi do wydłuŜania czasu podpisania 
kontaktów lub w skrajnych przepadkach do anulowania przetargu. 

Ryzyko związane z jednostkową produkcją. Spółka produkuje maszyny i urządzenia głównie w 
oparciu o jednostkowe zamówienie dla danego klienta. W związku z brakiem seryjnej produkcji 
typowe procesy przygotowania produkcji, proces zaopatrzenia w materiały, harmonogram konserwacji 
i remontów parku maszynowego są trudniejsze do zaplanowania i realizacji. Zjawisko to moŜe 
krótkookresowo wpływać na wyniki finansowe Spółki. 

Ryzyko odpowiedzialności za jakość i terminowość dostaw i usług. Ryzyko odpowiedzialności za 
jakość dostarczanych urządzeń i terminowość wykonywanych usług jest integralnym elementem 
zawieranego przez PATENTUS S.A. kontraktu. Spółka moŜe być naraŜona na konieczność 
poniesienia dodatkowych kosztów związanych z ewentualnymi reklamacjami. Jednak w ocenie 
Zarządu ryzyko występowania częstych czy teŜ znacząco obciąŜających wynik finansowy reklamacji 
jest niewielkie z uwagi na wieloletnie doświadczenie załogi. 

Ryzyko uzaleŜnienia od znaczących odbiorców i dostawców. Wysokość przychodów Spółki 
uzaleŜniona jest w znacznym stopniu od bieŜącej koniunktury w branŜy węgla kamiennego w Polsce. 
Ponad 75% przychodów Spółki w 2008 roku było zrealizowane na rzecz Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej S.A., Kompanii Węglowej S.A. oraz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Pogorszenie 
sytuacji finansowej głównych klientów z tej branŜy skutkować moŜe pogorszeniem się wyników 
finansowych Spółki. Zakończenie współpracy lub ograniczenie zamówień płynących z tych 
podmiotów miałoby istotny, negatywny wpływ na poziom przychodów oraz sytuację finansową 
Spółki. Realizowanym przez ostatnie lata celem Zarządu jest dywersyfikacja źródeł przychodów, 
między innymi, poprzez rozpoczęcie dostaw maszyn i urządzeń górniczych na rynki wschodnie i 
dalekowschodnie, a takŜe eksport konstrukcji spawanych i urządzeń na rynki Unii Europejskiej.  

Największym dostawcą usług w 2008 roku była firma PPHU  MIRPOL  Mirosław Kobiór z siedzibą 
w Pszczynie. Firma MIRPOL świadczy usługi pracy na maszynach i urządzeniach Spółki, pod 
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nadzorem kadry inŜynieryjnej oraz w oparciu o patenty, rozwiązania oraz dokumentację Spółki. W 
ocenie Zarządu istnieje niewielkie ryzyko zakończenia współpracy. Rozwiązanie umowy mogłoby 
spowodować okresowe trudności w produkcji. JednakŜe w takim przypadku, Spółka dąŜyć będzie do  
przejęcia większości pracowników kontrahenta, dla którego jest znaczącym odbiorcą usług. 

Kilku współpracujących ze Spółką dostawców ma znaczący udział w dostawach materiałów i towarów 
handlowych, w tym wyrobów hutniczych. W sytuacji zakończenia współpracy przez wiodących 
dostawców wyrobów hutniczych współpracy ze Spółką, okresowo mogą wystąpić braki w dostawach 
surowców, do momentu zwiększenia dostaw przez innych dostawców. Ze względu jednak na duŜą 
podaŜ wyrobów hutniczych - ewentualne trudności w pozyskaniu surowca nie powinny być 
zjawiskiem trwałym.  

Ryzyko wynikające z uzyskanych dotacji z funduszy UE. Spółka zawarła cztery umowy z jednostką 
zarządzającą funduszami strukturalnymi dotyczące dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej 
zakupu nowych maszyn i urządzeń. W przypadku niewykonania wskaźników ujętych w umowach z 
jednostką zarządzającą danym funduszem strukturalnym, moŜe zaistnieć konieczność zwrotu części 
lub całości dotacji wraz z odsetkami. Maksymalna kwota zwrotu wynosi około 1.933 tys. PLN (bez 
uwzględniania ewentualnych odsetek). 

Ryzyko udzielonych zabezpieczeń na majątku. Jedną z form zabezpieczenia udzielanych przez banki 
kredytów są hipoteki oraz zastawy rejestrowe na aktywach produkcyjnych. W przypadku zaistnienia 
sytuacji, w której Spółka nie regulowałaby zobowiązań wynikających z umów kredytowych banki 
mogą zaspokoić roszczenie przejmując przedmiot zastawu. Sytuacja taka moŜe wpłynąć na procesy 
produkcyjne, a co się z tym wiąŜe na wyniki finansowe Spółki. Spółka reguluje swoje zobowiązania 
regularnie i w chwili obecnej takie zagroŜenie nie występuje. 

Ryzyko stosowania prawa podatkowego i zmian regulacji prawnych. Polski system podatkowy 
charakteryzuje się brakiem stabilności. Przepisy podatkowe bywają zmieniane niezwykle często, 
wielokrotnie na niekorzyść podatników. Zmiany prawa podatkowego mogą takŜe wynikać z 
konieczności wdraŜania nowych rozwiązań przewidzianych w prawie Unii Europejskiej, 
wynikających z wprowadzenia nowych lub zmiany juŜ istniejących regulacji w zakresie podatków. W 
praktyce organy podatkowe stosują prawo opierając się nie tylko bezpośrednio na przepisach, ale 
takŜe na ich interpretacjach dokonywanych przez organy wyŜszej instancji oraz orzeczeniach sądów. 
Takie interpretacje ulegają równieŜ zmianom, są zastępowane innymi lub teŜ pozostają ze sobą w 
sprzeczności. W pewnym stopniu dotyczy to równieŜ orzecznictwa sądowego. Powoduje to brak 
pewności co do sposobu zastosowania prawa przez organy podatkowe albo automatycznego 
stosowania go zgodnie z posiadanymi w danej chwili interpretacjami, które mogą nie przystawać do 
róŜnorodnych, często skomplikowanych stanów faktycznych występujących w obrocie gospodarczym. 
Do zwiększenia tego ryzyka przyczynia się dodatkowo niejasność wielu przepisów składających się na 
polski system podatkowy. Z jednej strony wywołuje to wątpliwości co do właściwego stosowania 
przepisów, a z drugiej powoduje konieczność brania pod uwagę w większej mierze wyŜej 
wymienionych interpretacji. W przypadku regulacji podatkowych, które zostały oparte na przepisach, 
obowiązujących w Unii Europejskiej i powinny być z nimi w pełni zharmonizowane, naleŜy zwrócić 
uwagę na ryzyko ich stosowania związane z często niewystarczającym poziomem wiedzy na temat 
przepisów unijnych, do czego przyczynia się fakt, iŜ są one relatywnie nowe w polskim systemie 
prawnym. MoŜe to skutkować przyjęciem interpretacji przepisów prawa polskiego pozostającej w 
sprzeczności z regulacjami obowiązującymi na poziomie Unii Europejskiej. Liczne zmiany następują 
równieŜ w innych dziedzinach prawa, które mogą mieć wpływ zarówno na Spółkę. Wprowadzane 
zmiany prawne mogą potencjalnie rodzić ryzyko związane z problemami interpretacyjnymi, brakiem 
praktyki orzeczniczej, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez sądy lub organy 
administracji publicznej. 

Ryzyko kredytowe 

Wiarygodność kredytowa klientów, z którymi zawierane są transakcje fizycznej sprzedaŜy produktów 
poddawana jest procedurom weryfikacyjnym. Stan naleŜności podlega ciągłemu monitoringowi. 
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Ryzyko kredytowe w przypadku naleŜności z tytułu dostaw i usług jest wysokie i związane jest 
ograniczoną liczbą istotnych odbiorców wyrobów, usług i towarów. Według danych na dzień 
31 grudnia 2008 roku, co przedstawiono w Nocie 18, suma sald naleŜności z tytułu dostaw 
wykazanych w aktywach bilansu  dla 3 (trzech) największych kontrahentów stanowi 77% łącznego 
salda naleŜności z tytułu dostaw wykazanych w aktywach bilansu. Pozostała część salda naleŜności, 
która wynosi 23% przypada na pozostałych klientów. PowyŜsza analiza wskazuje,  Ŝe występuje silna 
koncentracja naleŜności, co w konsekwencji naraŜa Spółkę na znaczące ryzyko kredytowe.  
Specyfikacja naleŜności według  okresów przeterminowania oraz wysokość odpisów aktualizujących 
naleŜności została przedstawiona w Nocie 4. W ocenie Spółki maksymalne ryzyko niespłacenia salda 
naleŜności równe jest utworzonym na poszczególne dni bilansowe odpisom aktualizującym stan 
naleŜności handlowych. 

Spółka wykazuje w bilansie na dzień 31.12.2008 roku naleŜności z tytułu udzielonej poŜyczki 
długoterminowej na kwotę 1.800 tys. PLN. PoŜyczkodawca ustanowił na rzecz Spółki zabezpieczenia 
w postaci hipoteki na nieruchomości (do  kwoty 2.200 tys. PLN) oraz zastawie rejestrowym na 
środkach trwałych (do  kwoty 2.200 tys. PLN) w celu zabezpieczenia naleŜności z tytułu poŜyczki 
długoterminowej. Umowa poŜyczki została opisana szerzej w Nocie Nr 4. Zdaniem Zarządu Spółki – 
ustanowione zabezpieczenia są wystarczające i zachodzi konieczność tworzenia odpisu 
aktualizującego na wykazywane w bilansie długoterminowe naleŜności z tytułu poŜyczki. 

W odniesieniu do innych aktywów finansowych, w tym środków pienięŜnych i lokat ryzyko Spółki 
wiąŜe się bezpośrednio z niemoŜnością dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalny 
poziom tego ryzyka równy jest wartości bilansowej danego instrumentu. JednakŜe, mając na uwadze 
fakt, iŜ Spółka współpracuje z renomowanymi bankami ryzyko związane z lokowaniem środków 
pienięŜnych jest znacząco ograniczone. 

Wartość godziwa poszczególnych instrumentów finansowych nie odbiega na poszczególne dni 
bilansowe od wartości księgowych wykazanych w sprawozdaniach finansowych. 

Ryzyko płynności 

Spółka jest naraŜona na ryzyko utraty płynności finansowej, rozumianej jako zdolność do regulowania 
zobowiązań w wyznaczonych terminach. Finansowanie działalności przy pomocy zewnętrznych 
źródeł (kredyty, poŜyczki, kredyt kupiecki) podwyŜsza ryzyko utraty płynności w przyszłości. Emitent 
musi mieć stały dostęp do rynków finansowych, dlatego jest naraŜony na ryzyko braku moŜliwości 
pozyskania nowego finansowania, jak równieŜ refinansowania swojego zadłuŜenia. Ryzyko to jest 
uzaleŜnione przede wszystkim od warunków rynkowych, oceny zdolności kredytowej oraz stopnia 
koncentracji. Ze względu na wysoką ocenę zdolności kredytowej Spółki w ocenie Zarządu - nie 
istnieje zagroŜenie utraty dostępu do źródeł finansowania. Pewnym zagroŜeniem jest silna 
koncentracja kredytów w jednym banku. 

Miarą ryzyka płynności jest stopień dopasowania przepływów pienięŜnych (wpływów i wydatków) w 
okresie do 3 miesięcy, w okresie od 4 do 12 miesięcy, w okresie od 1 do 5 lat oraz powyŜej 5 lat. Do 
wpływów zaliczono saldo naleŜności, które zostało powiększone o stan środków pienięŜnych na 
rachunkach bankowych i dostępne saldo nie wykorzystanego kredytu w rachunku bieŜącym. Do 
wydatków zaliczono wartość wymagalnych zobowiązań z tytułu kredytów, poŜyczek, umów leasingu, 
które zostały powiększone o wymagalne w okresie odsetki oraz wartość pozostałych zobowiązań 
finansowych.  

W 2008 roku w porównaniu do poprzedniego roku moŜna zaobserwować znaczące zwiększenie 
wartości planowanych wpływów nad wydatkami. 

NadwyŜka (niedobór) planowanych wpływów nad planowanymi wydatkami w poszczególnych 
okresach i latach została przedstawiona w tabelach poniŜej: 
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do 3 miesięcy 4 - 12 miesięcy od 1 do 5 lat powyŜej 5 lat

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 10 646 0 0 0 10 646 10 646 
Inne zobowiązania finansowe 234 0 0 0 234 234 
Kredyty bankowe (brutto z naleŜnymi 
odsetkami w okresie) 601 2 666 4 561 0 7 828 7 079 
PoŜyczki (brutto z naleŜnymi odsetkami 
w okresie) 0 0 0 0 0 0 
Zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego (brutto z naleŜnymi 
odsetkami w okresie)

15 59 42 0 116 111 

Razem zobowiązania finansowe w 
poszczególnych przedziałach 
wymagalności (planowane wydatki)

11 496 2 725 4 603 0 18 824 18 070 

Środki pienięŜne na rachunkach 
bankowych 1 542 0 0 0 1 542 1 542 
Dostępne, nie wykorzystane saldo 
kredytów w rachunku bieŜącym 2 500 0 0 0 2 500 2 500 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług 
bieŜące oraz naleŜności 
przeterminowane do 90 dni

12 577 0 0 0 12 577 12 577 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług 
przeterminowane powyŜej 90 dni netto 0 0 0 0 0 0 

Razem planowane wpływy w okresie 16 619 0 0 0 16 619 16 619 
NadwyŜka (niedobór) planowanych 
wpływów nad planowanymi wydatkami w 
okresie

5 123  (2 725)  (4 603) 0  (2 205)  (1 451) 

Zobowiązania finansowe według stanu na 
dzień 31.12.2008  

w tys. PLN

Umowne terminy wymagalności od dnia bilansowego
Razem 

zobowiązania 
(bez dyskonta)

Wartość 
zobowiązań 
wykazana w  

bilansie

 

do 3 miesięcy 4 - 12 miesięcy od 1 do 5 lat powyŜej 5 lat

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 12 005 0 0 0 12 005 12 005 

Inne zobowiązania finansowe 193 0 0 0 193 193 
Kredyty bankowe (brutto z naleŜnymi 
odsetkami w okresie) 884 2 588 5 120 156 8 748 7 814 
PoŜyczki (brutto z naleŜnymi odsetkami 
w okresie) 0 0 0 0 0 0 
Zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego (brutto z naleŜnymi 
odsetkami w okresie)

15 44 116 0 175 161 

Razem zobowiązania finansowe w 
poszczególnych przedziałach 
wymagalności (planowane wydatki)

13 097 2 632 5 236 156 21 121 20 173 

Środki pienięŜne na rachunkach 
bankowych 952 0 0 0 952 952 

Dostępne, nie wykorzystane saldo 
kredytów w rachunku bieŜącym 2 000 0 0 0 2 000 2 000 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług 
bieŜące oraz naleŜności 
przeterminowane do 90 dni

10 055 0 0 0 10 055 10 055 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług 
przeterminowane powyŜej 90 dni netto 0 44 0 0 44 44 

Razem planowane wpływy w okresie 13 007 44 0 0 13 051 13 051 
NadwyŜka (niedobór) planowanych 
wpływów nad planowanymi wydatkami w 
okresie

 (90)  (2 588)  (5 236)  (156)  (8 070)  (7 122) 

Zobowiązania finansowe według stanu na 
dzień 31.12.2007  

w tys. PLN

Umowne terminy wymagalności od dnia bilansowego
Razem 

zobowiązania 
(bez dyskonta)

Wartość 
zobowiązań 
wykazana w  

bilansie
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do 3 miesięcy 4 - 12 miesięcy od 1 do 5 lat powyŜej 5 lat

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 6 024 0 0 0 6 024 6 024 
Inne zobowiązania finansowe 124 0 0 0 124 124 
Kredyty bankowe (brutto z naleŜnymi 
odsetkami w okresie) 564 4 208 5 159 1 124 11 055 9 742 
PoŜyczki (brutto z naleŜnymi odsetkami 
w okresie) 179 2 763 2 619 0 5 561 4 350 

Zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego (brutto z naleŜnymi 
odsetkami w okresie)

5 14 53 0 72 64 

Razem zobowiązania finansowe w 
poszczególnych przedziałach 
wymagalności (planowane wydatki)

6 896 6 985 7 831 1 124 22 836 20 304 

Środki pienięŜne na rachunkach 
bankowych 806 0 0 0 806 806 
Dostępne, nie wykorzystane saldo 
kredytów w rachunku bieŜącym 256 0 0 0 256 256 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług 
bieŜące oraz naleŜności 
przeterminowane do 90 dni

10 725 0 0 0 10 725 10 725 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług 
przeterminowane powyŜej 90 dni netto 0 1 273 0 0 1 273 1 273 

Razem planowane wpływy w okresie 11 787 1 273 0 0 13 060 13 060 

NadwyŜka (niedobór) planowanych 
wpływów nad planowanymi wydatkami w 
okresie

4 891  (5 712)  (7 831)  (1 124)  (9 776)  (7 244) 

Zobowiązania finansowe według stanu na 
dzień 31.12.2006  

w tys. PLN

Umowne terminy wymagalności od dnia bilansowego Razem 
zobowiązania 

(bez dyskonta)

Wartość 
zobowiązań 
wykazana w  

bilansie

 

Kolejną miarą ryzyka płynności, która jest monitorowana przez Spółkę jest analiza poziomu kapitałów 
własnych. Analiza poziomu kapitałów własnych jest dokonywana na podstawie wskaźnika udziału 
kapitału własnego w finansowaniu aktywów oraz wskaźnika poziomu zadłuŜenia. 

Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów jest obliczany jako proporcja sumy 
kapitałów własnych do sumy bilansowej aktywów na określony dzień bilansowy. Spółka zakłada 
utrzymanie wskaźnika udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów na poziomie nie niŜszym 
niŜ 0,5. Na dzień 31.12.2008 roku wskaźnik kształtuje się na poziomie 0,68. 

 Wskaźnik poziomu zadłuŜenia jest obliczany jako proporcja sumy zobowiązań z tytułu kredytów, 
poŜyczek i zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego do sumy wartości EBITDA. Wartość 
EBITDA jest sumą zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji. Spółka zakłada utrzymanie 
wskaźnika poziomu zadłuŜenia na poziomie nie wyŜszym niŜ 2,5. Na dzień 31.12.2008 roku wskaźnik 
kształtuje się na poziomie 0,69. Z przeprowadzonej analizy wskaźników wynika, Ŝe na dzień 
31 grudnia 2008 roku Spółka posiada znaczne rezerwy w zakresie wzrostu zadłuŜenia o charakterze 
długoterminowym. 
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PoniŜej w tabelach przedstawiono analizę wskaźników poziomu kapitałów własnych w kolejnych 
latach: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN Nota
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Obliczenie wskaźnika udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów 
(proporcja kapitału własnego do sumy bilansowej)

Kapitał własny 7 47 689 37 816 28 366 

Suma bilansowa 69 917 61 218 51 850 

Wskaźnik udziału kapitał własnego w finansowaniu aktywów 0,68 0,62 0,55 

Obliczenie wskaźnika poziomu zadłuŜenia (proporcja sumy zadłuŜenia z tyt. 
kredytów, poŜyczek i leasingu finansowego do EBITDA)

Zysk z działalności operacyjnej 8 179 6 951 7 927 

Amortyzacja 12 2 252 1 701 1 107 

EBITDA (suma zysku z działalności operacyjnej i 
amortyzacji)

10 431 8 652 9 034 

Suma zobowiązań z tytułu kredytów, poŜyczek i leasingu 
finansowego

8, 9 7 190 7 975 14 156 

Wskaźnik poziomu zadłuŜenia 0,69 0,92 1,57 
 

Pozostałe czynniki ryzyka związane z działalnością oraz otoczeniem gospodarczym Emitenta zostały 
opisane w innej części prospektu. 

Nota 21 – NaleŜności warunkowe, zobowiązania warunkowe 

Do naleŜności warunkowych zaliczono otrzymane poręczenia do zaciągniętych przez Spółkę 
kredytów, jakie otrzymano od osób fizycznych, w tym Akcjonariuszy waz ze współmałŜonkami. 
Łączna wartość udzielonych poręczeń na koniec kaŜdego okresu została przedstawiona w poniŜszej 
tabeli: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

NaleŜności warunkowe w stosunku do osób fizycznych, które 
wynikają z zabezpieczeń kredytów i gwarancji udzielonych Spółce 
przez Fortis Bank w ramach Ramowej Umowy

0 0 6 100 

NaleŜności warunkowe w stosunku do PoŜyczkobiorcy, które 
wynikają z zabezpieczenia udzielonej przez Spółkę poŜyczki 
długoterminowej, w tym:

2 200 0 0 

Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach PoŜyczkobiorcy 2 200 0 0 

Kwota zastawu rejestrowego środków trwałych PoŜyczkobiorcy 2 200 0 0 
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PoniŜej przedstawiono wykaz zobowiązań warunkowych, które wynikają z zaciągniętych przez 
Spółkę zobowiązań: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.12.2008
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006

Wystawione weksle zabezpieczające, w tym: 13 530 12 673 3 672 

kredyty bankowe 9 650 9 650 1 500 

zobowiązania leasingowe 407 407 174 

otrzymane dotacje z funduszy UE 1 933 1 933 1 540 

inne (odrębna specyfikacja) 1 540 683 458 

Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym: 61 964 61 021 55 202 
Hipoteka ustanowiona na nieruchomościach (środki trwałe i 
nieruchomości inwestycyjne) w celu zabezpieczenia zobowiązań 
z tytułu kredytów bankowych

14 220 14 220 8 200 

Kwota zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia środków 
trwałych w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu kredytów 
bankowych

4 989 6 716 2 926 

Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 17 396 17 103 9 237 

Podporządkowanie umów poŜyczek udzielonych przez 
Akcjonariuszy

0 0 4 350 

Dobrowolne poddanie się egzekucji 25 359 22 982 30 489 

Razem zobowiązania warunkowe 75 494 73 694 58 874  

Szczegółowy opis zabezpieczeń kredytów bankowych został przedstawiony w Nocie Nr 8. 

Spółka nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz w inny sposób nie zabezpieczała zobowiązań 
zaciągniętych przez inne podmioty. 

Spółka nie zawierała w 2008 roku oraz w porównywalnych okresach sprawozdawczych umów 
handlowych, które rodziłyby istotne zobowiązania w kolejnym okresie sprawozdawczym. 

Emitent w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udziela odbiorcom (nabywcom) gwarancji 
związanej ze sprzedaŜą wyrobów i usług. Gwarancja jest udzielana na okres od 12 do 36 miesięcy od 
daty dostarczenia, uruchomienia urządzenia lub wykonanych usług. Maksymalna wartość zobowiązań 
z tytułu udzielonych gwarancji odpowiada wartości przychodów ze sprzedaŜy wyrobów i usług.  

Na podstawie analizy kosztów poprzednich lat – Zarząd Emitenta uznał, Ŝe nie zachodzi ryzyko 
wystąpienia w przyszłości istotnych kosztów napraw gwarancyjnych. Zdaniem Zarządu Emitenta nie 
występują teŜ inne czynniki i zdarzenia, które wskazywałyby na konieczność utworzenia rezerw z 
innych tytułów. Na tej podstawie Zarząd Emitenta odstąpił od szacowania potencjalnych zobowiązań 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

W zobowiązaniach warunkowych wykazano gwarancje wystawione na zlecenie Spółki jako 
zabezpieczenie naleŜnego wadium oraz naleŜytego wykonania umów handlowych. W celu otrzymania 
gwarancji Spółka podpisała stosowne umowy z gwarantami oraz przekazała im weksle in blanco. 

W tabelach poniŜej przedstawiano specyfikację gwarancji wystawionych na zlecenie Spółki jako 
zabezpieczenie naleŜnego wadium oraz naleŜytego wykonania umów handlowych odpowiednio 
według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku, 31 grudnia 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku: 
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L.p.
Data 

udzielenia
Wystawca 
gwarancji

Kwota 
gwarancji

Termin waŜności
Tytuł zobowiązań 

obję tych gwarancją
Uwagi

1 08.10.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
7 000,00 05.01.2009 Wadium 194/2008/POZ

2 07.10.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
15 500,00 03.02.2009 Wadium

Gw. 244/2008/POZ 
do 03.02.2009

3 23.10.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
2 400,00 

20.12.2008 ANEKS do 
31.03.2009

Wadium 206/2008POZ

4 21.10.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
7 000,00 19.01.2009 Wadium 208/2008/POZ

5 07.11.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
30 000,00 

05.01.2009 ANEKS do 
06.03.2009

Wadium 219/2008/POZ

6 27.11.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
2 400,00 

30.01.2009 ANEKS do 
31.03.2009

Wadium 220/2008/POZ

7 07.11.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
1 500,00 06.01.2009 Wadium 223/2008/POZ

8 18.11.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
50 000,00 16.01.2009 Wadium

9 21.11.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
7 000,00 18.02.2009 Wadium 228/2008/POZ

10 20.11.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
4 800,00 20.01.2009 Wadium 229/2008/POZ

11 22.11.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
40 000,00 20.01.2009 Wadium 230/2008/POZ

12 18.11.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
30 000,00 

16.01.2009 ANEKS do 
18.03.2009

Wadium 232/2008/POZ

13 21.11.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
310 000,00 

19.01.2009 ANEKS do 
22.05.2009

Wadium 233/2008/POZ

14 24.11.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
15 000,00 

22.01.2009 ANEKS do 
22.05.2009

Wadium 234/2008/POZ

15 24.11.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
25 000,00 23.02.2009 Wadium 235/2008/POZ

16 26.11.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
140 000,00 23.01.2009 Wadium 239/2008/POZ

17 28.11.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
6 000,00 26.01.2009 Wadium 240/2008/POZ

18 08.12.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
20 000,00 09.03.2009 Wadium 246/2008/POZ

19 10.12.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
18 000,00 10.03.2009 Wadium 248/2008/POZ

20 17.12.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
7 000,00 16.03.2009 Wadium 250/2008/POZ

21 19.12.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
3 000,00 16.02.2009 Wadium 251/2008/POZ

22 17.12.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
7 000,00 16.03.2009 Wadium 252/2008/POZ

23 22.12.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
7 000,00 20.02.2009 Wadium 258/2008/POZ

24 06.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
12 000,00 06.03.209 Wadium 263/2008/POZ

25 05.09.2008 PZU SA Warszawa 75 000,00 
03.11.2008 ANEKS do 

02.01.2009
Wadium

GWo/082/2008-
041/CLP

26 07.11.2008 PZU SA Warszawa 70 000,00 05.01.2009 Wadium
Gwo/107/2008-
041/CLT

27 07.11.2008 PZU SA Warszawa 80 000,00 05.01.2009 Wadium
Gwo/108/2008-
041/CLP

28 18.11.2008 PZU SA Warszawa 115 000,00 16.01.2009 Wadium
Gwo/116/2008-
041/CLP

29 20.11.2008 PZU SA Warszawa 70 000,00 
20.01.2009 ANEKS do 

21.03.2009
Wadium

Gwo/117/2008-
041/CLT

1 177 600,00 

Gwarancje udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2008 roku.  
Dane w PLN

Razem wartość gwarancji wadialnych

(ciąg dalszy na następnej stronie) 
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L.p.
Data 

udzielenia
Wystawca 
gwarancji

Kwota 
gwarancji

Termin waŜności
Tytuł zobowiązań 

obję tych gwarancją
Uwagi

30 06.03.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
5 582,33 31.12.2009

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

37/2008/POZ

31 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
3 907,63 31.12.2009

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

38/2008/POZ

32 31.03.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
6 522,12 07.01.2009

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

48/2008/POZ

33 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
1 956,64 10.01.2010

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

49/2008/POZ

34 31.03.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
3 409,94 31.12.2008

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

50/2008/POZ

35 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
1 022,98 10.01.2010

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

51/2008/POZ

36 31.03.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
4 213,29 31.12.2008

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

52/2008/POZ

37 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
1 263,99 10.01.2010

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

53/2008/POZ

38 31.03.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
3 716,00 09.01.2009

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

54/2008/POZ

39 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
1 114,80 10.01.2010

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

55/2008/POZ

40 27.03.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
6 141,11 31.12.2008

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

58/2008/POZ

41 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
1 842,33 10.01.2010

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

59/2008/POZ

42 27.03.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
5 775,96 31.12.2008

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

60/2008/POZ

43 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
1 732,79 10.01.2010

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

61/2008/POZ

44 31.03.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
3 716,00 31.12.2008

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

56/2008/POZ

45 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
1 114,80 10.01.2010

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

57/2008/POZ

46 31.03.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
1 480,76 09.01.2009

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

66/2008/POZ

47 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
444,22 10.01.2010

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

67/2008/POZ

48 31.03.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
1 881,00 09.01.2009

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

75/2008/POZ

49 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
564,30 10.01.2010

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

76/2008/POZ

50 09.05.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
1 227,32 10.01.2010

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

95/2008/POZ

51 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
368,20 31.12.2009

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

96/2008/POZ

52 30.05.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
1 701,00 10.01.2009

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

117/2008/POZ

53 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
510,30 31.12.2009

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

118/2008/POZ

54 30.05.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
1 037,00 10.01.2009

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

119/2008/POZ

55 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
311,00 31.12.2009

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

120/2008/POZ

56 21.11.2008 PZU SA Warszawa 229 970,00 28.01.2009
Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

Gko/03/2008-
041/CLT

292 527,81 
Razem wartość gwarancji naleŜytego 
wykonania umowy

Gwarancje udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2008 roku.  
Dane w PLN
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L.p.
Data 

udzielenia
Wystawca 
gwarancji

Kwota 
gwarancji

Termin waŜności
Tytuł zobowiązań 

obję tych gwarancją
Uwagi

57 19.11.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
70 000,00 18.11.2009 Gwarancja bankowa płatności 238/2008/POZ

70 000,00 

1 540 127,81 

Gwarancje płatności udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 3l grudnia 2008 roku.  
Dane w PLN

Razem wartość gwarancji płatności

Ogółem wartość udzielonych 
gwarancji  

 

L.p.
Data 

udzielenia
Wystawca 
gwarancji

Kwota 
gwarancji

Termin waŜności
Tytuł zobowiązań 

obję tych gwarancją
Uwagi

1 05.11.2007
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
35 000,00 04.02.2008 Gwarancja wadialna

190/2007/POZ/RB z 
dn. 30.10.2007

2 06.11.2007
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
37 000,00 04.02.2008 Gwarancja wadialna

192/2007/POZ/RB z 
dn. 31.10.2007

3 28.11.2007
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
5 000,00 28.01.2008 Gwarancja wadialna

213/2007/POZ/RB z 
dn.22.11.2007

4 05.12.2007
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
8 000,00 04.02.2008 Gwarancja wadialna

212/2007/POZ/RB z 
dn. 22.11.2007

5 23.11.2007
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
8 000,00 28.01.2008 Gwarancja wadialna

214/2007/POZ/RB z 
dn.22.11.2007

6 20.11.2007
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
70 000,00 18.11.2008 Gwarancja wadialna

208/2007/POZ/RB z 
dn. 13.11.2007

7 13.12.2007
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
7 000,00 13.01.2008 Gwarancja wadialna

223/2007/POZ/RB z 
dn. 12.12.2007

8 17.12.2007
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
7 000,00 17.01.2008 Gwarancja wadialna

224/2007/POZ/RB z 
dn. 12.12.2007

9 21.12.2007
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
5 000,00 19.03.2008 Gwarancja wadialna 225/2007/POZ

10 21.12.2007
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
7 000,00 21.01.2008 Gwarancja wadialna 234/2007/POZ

11 10.12.2007 PZU SA Warszawa 57 800,00 11.02.2008 Gwarancja wadialna
Gwo/112/2007-
041/CLP

12 11.12.2007 PZU SA Warszawa 42 000,00 09.03.2008 Gwarancja wadialna
Gwo/111/2007-
041/CLP

13 13.11.2007
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
14 765,84 30.01.2008 Gwarancja wadialna *

Równowartość 
6.064,00 USD

303 565,84 

14 03.08.2007
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
2 179,53 30.01.2008

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

123/2007/POZ

15 27.07.2007
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
11 388,70 30.01.2008

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

124/2007/POZ

16 19.07.2007
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
20 265,42 30.01.2008

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

117/2007/POZ

17 09.08.2007
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
40 162,89 30.01.2008

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

126/2007/POZ

18 07.08.2007
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
53 395,98 30.01.2008

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

131/2007/POZ

19 20.08.2007
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
225 090,00 30.01.2008

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

136/2007/POZ

20 14.08.2007
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
20 862,00 30.01.2008

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

135/2007/POZ

21 10.12.2007
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
6 130,50 31.01.2008

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

222/2007/POZ/RB  z 
dn. 07.12.2007

379 475,02 

683 040,86 

Gwarancje udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2007 roku.  
Dane w PLN

Ogółem wartość udzielonych 
gwarancji

 * Gwarancja udzielona na kwotę 6.064,00 USD została przeliczona na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 31.12.2007 
(Tabela Nr 252/A z dnia 31.12.2007 roku 1 USD= 2,4350 PLN)

Razem wartość gwarancji wadialnych

Razem wartość gwarancji naleŜytego 
wykonania umowy
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L.p.
Data 

udzielenia
Wystawca 
gwarancji

Kwota 
gwarancji

Termin waŜności
Tytuł zobowiązań 

obję tych gwarancją
Uwagi

1 17.11.2006
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
11 000,00 15.01.2007 Gwarancja wadialna 120/2006/POZ

2 21.11.2006
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
7 000,00 19.01.2007 Gwarancja wadialna 123/2006/POZ

3 05.12.2006
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
10 000,00 02.02.2007 Gwarancja wadialna 131/2006/POZ

4 06.12.2006
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
10 000,00 03.02.2007 Gwarancja wadialna 132/2006/POZ

5 18.12.2006
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
28 700,00 25.01.2007 Gwarancja wadialna 139/2006/POZ

6 27.12.2006
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
100 000,00 24.02.2007 Gwarancja wadialna 142/2006/POZ

7 06.12.2006 PZU SA Warszawa 71 000,00 04.02.2007 Gwarancja wadialna
Gwo/115/2006-
041/CLP

8 27.11.2006 PZU SA Warszawa 50 000,00 25.01.2007 Gwarancja wadialna
Gwo/118/2006-
041/CLP

9 07.12.2006 PZU SA Warszawa 40 000,00 04.02.2007 Gwarancja wadialna
Gwo/121/2006-
041/CLP

10 20.12.2006 PZU SA Warszawa 90 000,00 17.02.2007 Gwarancja wadialna
Gwo/128/2006-
041/CLP

11 19.12.2006
Towarzystwo 
Ubezpieczeń i 

Reasekuracji CIGNA 
40 000,00 16.02.2007 Gwarancja wadialna 1502/04/206/2006

457 700,00 

Gwarancje udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 grudnia 2006 roku.  
Dane w PLN

Razem wartość gwarancji wadialnych  

PoniŜej przedstawiono ewidencję weksli in blanco, które Emitent przekazał innym podmiotom, jako 
zabezpieczenie transakcji handlowych i finansowych odpowiednio według stanu na dzień 31 grudnia 
2008 roku, 31 grudnia 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku: 
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L.p.
Data 

wydania 
weksla

Data 
zwrotu 
weksla

Rodzaj 
weksla

Posiadacz weksla Opis umowy handlowej Uwagi

Maksymalna wartość 
zobowiązania wekslowego 

wynikające z deklaracji 
wekslowej lub umowy. 

Dane w PLN

Stan zobowiązań 
zabezpieczonych 

wykazanych w bilansie 
na dzień 31.12.2008r. 

Dane w tys. PLN

Stan zobowiązań 
zabezpieczonych 

wykazanych w bilansie 
na dzień 31.12.2007r. 

Dane w tys. PLN

Stan zobowiązań 
zabezpieczonych 

wykazanych w bilansie 
na dzień 31.12.2006r. 

Dane w tys. PLN

1 15.10.2003 ---
weksel in 
blanco

Fortis Bank Polska SA 
Warszawa

ramowa umowa o udzielenie 
kredytu

Aneks z dnia 
05.12.2007r

przelew kwoty nie niŜszej niŜ 
1.500.000,00

--- --- 3 237 

2 5.12.2007 ---
weksel in 
blanco

Fortis Bank Polska SA 
Warszawa

umowa o finansowanie 9.150.000,00 1 765 1 769 ---

3 14.02.2007 ---
weksel in 
blanco

ING Bank Śląski SA Katowice
umowa o kredyt złotowy na 

finansowanie inwestycji
do 500.000,00 + odsetki + 

prowizje + koszty 270 394 0 

4 02.10.2006 ---
2 weksle in 

blanco
Fortis Lease Polska sp. z o.o. 

Warszawa
umowa leasingowa 174.429,50 +odsetki 33 49 64 

5 08.01.2007 ---
weksel in 
blanco

Fortis Lease Polska sp. z o.o. 
Warszawa

umowa leasingowa 119.885,77 + odsetki 30 44 0 

6 20.03.2007 ---
weksel in 
blanco

BZ WBK Finanse & Leasing SA 
Poznań

umowa leasingowa 113.218,81 + odsetki 48 68 0 

7 31.10.2007
weksel in 
blanco

BZ WBK Faktor
umowa factoringu 

zobowiązań
limit 

3.000.000,00

zobowiązanie z tytułu zawartej 
umowy factoringu + naleŜności 

uboczne ( odsetki)
0 1 736 0 

8 06.07.2005 ---
weksel in 
blanco

Action SA Warszawa
ramowa umowa współpracy 

handlowej
suma zadłuŜenia + odsetki do 

dnia spłaty 0 0 0 

9 18.03.2005 15.03.2006
weksel in 
blanco

Peri Polska sp. z o.o. Płochocin
umowa dzierŜawy elementów 

deskowań
suma zadłuŜenia + odsetki + 

prowizja i koszty 0 0 0 

10 15.03.2006 13.12.2007
weksel in 
blanco

Peri Polska sp. z o.o. Płochocin
umowa dzierŜawy elementów 

deskowań
suma zadłuŜenia + odsetki + 

prowizja i koszty 0 0 0 

11 25.10.2005 ---
weksel in 
blanco

Stalprofil SA Dąbrowa Górnicza
umowa współpracy 

handlowej
nie więcej niŜ 250.000,00 + 

odsetki + koszty 0 0 0 

12 23.08.2006 ---
weksel in 
blanco

Stalprofil SA Dąbrowa Górnicza
umowa współpracy 

handlowej
zwiększenie

nie więcej niŜ 250.000,00 + 
odsetki + koszty 0 0 0 

Weksle gwarantujące zobowiązania wykazane w bilansie

 

ciąg dalszy na następnej stronie 
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L.p.
Data 

wydania 
weksla

Data 
zwrotu 
weksla

Rodzaj 
weksla

Posiadacz weksla Opis umowy handlowej Uwagi

Maksymalna wartość 
zobowiązania wekslowego 

wynikające z deklaracji 
wekslowej lub umowy. 

Dane w PLN

Stan zobowiązań 
zabezpieczonych 

wykazanych w bilansie 
na dzień 31.12.2008r. 

Dane w tys. PLN

Stan zobowiązań 
zabezpieczonych 

wykazanych w bilansie 
na dzień 31.12.2007r. 

Dane w tys. PLN

Stan zobowiązań 
zabezpieczonych 

wykazanych w bilansie 
na dzień 31.12.2006r. 

Dane w tys. PLN

13 24.05.2005 ---
weksel in 
blanco

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości Warszawa

Dotacja z funduszy UE - 
zabezpieczenie wykonania 
projektu - zakup plazmowej 

wypalarki do blach oraz 
podnośnika widłowego

5 lat 224.169,37 + odsetki --- --- ---

14 13.10.2005 ---
weksel in 
blanco

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości Warszawa

Dotacja z funduszy UE - 
zabezpieczenie wykonania 

projektu - zakup tokarki 
sterowanej numerycznie

5 lat 577.315,85 + odsetki --- --- ---

15 19.12.2005 ---
weksel in 
blanco

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości Warszawa

Dotacja z funduszy UE - 
zabezpieczenie wykonania 

projektu - zakup 
zrobotyzowanego 

stanowiska spawalniczego

5 lat 737.657,00 + odsetki --- --- ---

16 09.02.2007 ---
weksel in 
blanco

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości Warszawa

Dotacja z funduszy UE - 
zabezpieczenie wykonania 

projektu - zakup oczyszczarki 
przelotowej

5 lat 393.300,00 + odsetki 0 0 0 

17
Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości Warszawa

Dotacja z funduszy UE - suma 
zobowiązań wykazanych w 

bilansie na dzień
1 353 1 238 1 459 

3 499 5 298 4 760 Razem
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L.p.
Data 

wydania 
weksla

Data 
zwrotu 
weksla

Rodzaj 
weksla

Posiadacz weksla Opis umowy handlowej Uwagi

Maksymalna wartość 
zobowiązania wekslowego 

wynikające z deklaracji 
wekslowej lub umowy. 

Dane w PLN

Stan zobowiązań 
pozabilansowych 

zabezpieczonych na 
dzień 31.12.2008r. 
Dane w tys. PLN

Stan zobowiązań 
pozabilansowych 

zabezpieczonych na 
dzień 31.12.2007r. 
Dane w tys. PLN

Stan zobowiązań 
pozabilansowych 

zabezpieczonych na 
dzień 31.12.2006r. 
Dane w tys. PLN

1 15.10.2003 ---
weksel in 
blanco

Fortis Bank Polska SA 
Warszawa

 umowa o udzielanie 
gwarancji bankowych

maksymalny limit 
zaangaŜowania 1.000.000,00 

--- --- ---

2 15.10.2003 --- x
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
 umowa o udzielanie 

gwarancji bankowych
aneks  z dnia 
08.08.2005

maksymalny limit 
zaangaŜowania 2.400.000,00  

weksel do kwoty 3.600.000,00
--- --- 167 

3 15.10.2003 --- x
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
 umowa o udzielanie 

gwarancji bankowych
aneks z dnia 
04.07.2007

maksymalny limit 
zaangaŜowania 1.900.000,00  

weksel do kwoty 3.600.000,00
900 583 ---

4 9.12.2004 07.05.2007
5 weksli in 

blanco
PZU SA Warszawa

umowa o okresowe 
udzielanie gwarancji 
ubezpieczeniowych 

kontraktowych

maksymalny limit 
zaangaŜowania 600.000,00

--- --- ---

5 19.12.2006 ---
5 weksli in 

blanco
PZU SA Warszawa

umowa o okresowe 
udzielanie gwarancji 
ubezpieczeniowych 

kontraktowych

maksymalny limit 
zaangaŜowania 600.000,00

--- --- 251 

6 23.03.2007 --- x PZU SA Warszawa

aneks do umowy o okresowe 
udzielanie gwarancji 
ubezpieczeniowych 

kontraktowych

aneks z dnia 
23.03.2007

zwiększenie limitu 
zaangaŜowania do 900.000,00 640 100 ---

7 31.03.2008 x PZU SA Warszawa

aneks do umowy o okresowe 
udzielanie gwarancji 
ubezpieczeniowych 

kontraktowych

aneks z dnia 
31.03.2008

maksymalny limit 
zaangaŜowania 900.000,00 ;

weksel do kwoty 
nieuregulowanych zobowiązań 

z tytułu realizowanych 
gwarancji - naleŜność główna + 

odsetki + koszty 

--- --- ---

8 18.12.2006 ---
weksel in 
blanco

Towarzystwo Ubezpieczeń i 
Reasekuracji CIGNA STU SA 

Katowice

ubezpieczeniowa gwarancja 
zapłaty wadium

40.000,00 + odsetki+ prowizje + 
koszty 0 0 40 

1 540 683 458 Razem

Weksle gwarantujące zobowiązania pozabilansowe
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Nota 22 – Zysk przypadający na jedną akcję oraz polityka dywidend 

 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Okres od 

01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Średnia waŜona liczba akcji (w sztukach) 25 780 825 13 900 350 12 500 000 

Zysk (strata) netto w okresie (w tys. PLN) 6 449 4 595 5 394 

Zysk (strata) netto na jedną akcję  oraz  
rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN)

0,25 0,33 0,43 
 

Zysk przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za rok obrotowy 
przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki przez średnią waŜoną liczbę wyemitowanych akcji 
zwykłych występujących w ciągu roku obrotowego. Nie wystąpiły Ŝadne instrumenty finansowe, które 
spowodowałyby rozwodnienie zysku. 

Spółka nie dokonywała wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w latach 2006-2008. 

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 23 czerwca 
2008 roku cały zysk netto za 2007 rok został przeznaczony na kapitał zapasowy. 

PowyŜsza uchwała została zmieniona uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS 
S.A. z dnia 11 sierpnia 2008 roku, które postanowiło iŜ zysk netto za 2007 rok wynoszący 
2.827.193,65 PLN zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy tworzony ustawowo (kwota 
1.866.666,66 PLN) oraz na kapitał zapasowy tworzony dobrowolnie (kwota 960.526,99 PLN). Kapitał 
zapasowy tworzony ustawowo oraz kapitał zapasowy tworzony dobrowolnie jest prezentowany w 
pasywach bilansu w pozycji „zyski zatrzymane”. 

Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) PATENTUS S.A. z dnia 20 
czerwca 2007 roku cały zysk netto za 2006 rok został przeznaczony na kapitał zapasowy. 

Na podstawie uchwały ZWZ PATENTUS S.A. z dnia 21 czerwca 2006 roku cały zysk netto za 2005 
rok został przeznaczony na kapitał zapasowy. 

Realizację polityki wypłaty dywidendy z zysków osiąganych przez Spółkę w latach następnych 
Zarząd będzie warunkował zaspokojeniem zapotrzebowania Spółki na środki finansowe wynikające z 
programu inwestycyjnego PATENTUS S.A. 

 

Nota 23 - Postępowanie sądowe i arbitraŜowe 

Emitent nie jest stroną postępowań wytoczonych przeciwko niej. 

Na wszystkie wymienione naleŜności dochodzone na drodze sądowej, egzekucyjnej lub zgłoszone do 
postępowania upadłościowego zostały utworzone odpisy aktualizujące w cięŜar pozostałych kosztów 
operacyjnych lub kosztów finansowych. 

 

Nota 24 – Zdarzenia po dniu bilansowym 

1. W dniu 4 czerwca 2009 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia PATENTUS S.A. 
Zgodnie z uchwałą Nr 1 zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2008 rok, które zostało 
sporządzone zgodnie z MSSF. Akcjonariusze podjęli równieŜ uchwałę Nr 10 i przeznaczyli cały 
zysk netto za 2008 rok (kwota 6.449 tys. PLN) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie ze statutem.  
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2. Pan Łukasz Duda na mocy uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. 
powziętej w dniu 4 czerwca 2009 r.  został odwołany z funkcji członka Rady Nadzorcze Spółki. 

3.  Pan Mateusz Duda na mocy uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patentus S.A. 
powziętej w dniu 4 czerwca 2009 r. został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki. 

4. Emitent podpisał w dniu 3 czerwca 2009 roku aneks do umowy poŜyczki z firmą AURES. 
Zgodnie z treścią aneksu termin zapłaty odsetek od udzielonej poŜyczki za kolejne miesiące od 
marca do grudnia 2009 roku został przesunięty na dzień 31 grudnia 2009 roku.  

5. W dniu 15 czerwca 2009 roku odbyło się Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia PATENTUS 
S.A. na którym podjęto uchwałę w sprawie rozszerzenia zakresu działalności gospodarczej między 
innymi o działalność w zakresie leasingu finansowego. 

Nie wystąpiły inne zdarzenia po dniu bilansowym, które w istotny sposób wpływałyby na ocenę 
sytuacji finansowej lub wynik finansowy Spółki wykazany na dzień 31 grudnia 2008 roku. 

 

Nota 25 – ZagroŜenia kontynuacji działalności 

Nie występują zagroŜenia oraz niepewność co do kontynuowania działalności w  najbliŜszym okresie 
sprawozdawczym. 

 

Nota 26 – Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Podmiotami powiązanymi w stosunku do Emitenta są: 

− Akcjonariusze Spółki. Z uwagi na fakt, iŜ występują Akcjonariusze posiadający ponad 10% 
głosów, a takŜe ze względu na powiązania rodzinne występujące pomiędzy Akcjonariuszami 
uznano, Ŝe mogą oni wywierać znaczący wpływ na Spółkę. Zarząd Spółki stanowią osoby 
będące równocześnie Akcjonariuszami. Członkowie Rady Nadzorczej są bliskimi członkami 
rodzin Akcjonariuszy. 

− Inne podmioty. Innymi podmiotami powiązanymi są: członkowie organów zarządzających i 
nadzorczych (łącznie z dyrektorami), osoby będące bliskimi członkami rodziny tych osób 
oraz inne podmioty gospodarcze, w których członkowie organów zarządzających i 
nadzorczych Spółki pełnią funkcje zarządcze lub są ich udziałowcami. Za bliskich członków 
rodziny uznaje się osoby, które są członkami rodziny, co do których istnieje przypuszczenie, 
Ŝe mogą wywierać wpływ, lub podlegać wpływowi tychŜe osób w swoich kontaktach z 
jednostką gospodarczą. 

Spółka nie posiada programów świadczeń po okresie zatrudnienia skierowanych do pracowników 
jednostki lub innego podmiotu powiązanego. 

Spółka nie posiada udziałów kapitałowych w innych podmiotach. 

Transakcje z Akcjonariuszami Spółki 

W okresach objętych niniejszymi historycznymi informacjami finansowymi zakres wzajemnych 
transakcji z Akcjonariuszami obejmował: 

• Poręczenia udzielonych Spółce kredytów – akcjonariusze będący osobami fizycznymi 
poręczają kredyty zaciągnięte w Fortis Banku (Nota Nr 8 i Nota Nr 21); 
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• PoŜyczki udzielone na rzecz Spółki.  Akcjonariusze będący osobami fizycznymi udzielali 
Spółce  długoterminowych poŜyczek. Saldo poŜyczek na dzień 31.12.2008, 31.12.2007 oraz 
31.12.2006 roku wynosiło odpowiednio 0 (zero) tys. PLN, 0 (zero) tys. PLN oraz 
4.350 tys. PLN. W ocenie Zarządu Spółki - oprocentowanie poŜyczek było ustalone na 
warunkach rynkowych, przy uwzględnieniu Ŝe wszystkie poŜyczki nie były objęte 
jakimikolwiek zabezpieczeniami (Nota Nr 8).  

• Transakcje handlowe zawarte pomiędzy Spółką a bliskimi członkami rodzin Akcjonariuszy 
lub bliskimi członkami rodzin osób wchodzących w skład organów zarządzających i 
nadzorczych.   

Syntetyczne informacje na temat udzielonych poŜyczek i zmiany salda poŜyczek oraz wysokości 
wypłaconych odsetek od poŜyczek przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

Udzielenie 
lub zwrot 
poŜyczki

Saldo na 
koniec 
okresu

Udzielenie 
lub zwrot 
poŜyczki

Saldo na 
koniec 
okresu

Udzielenie 
lub zwrot 
poŜyczki

Saldo na 
koniec 
okresu

0 0  (4 350) 0  (1 270) 4 350 

a) Duda Józef prezes - akcjonariusz 0 0  (730) 0 45 730 

b) Duda Małgorzata prokurent - akcjonariusz 0 0  (720) 0 0 720 

c) Duda Stanisław
akcjonariusz ( mąŜ Małgorzaty 
Duda ) 0 0  (850) 0 0 850 

d) Duda Małgorzata dyrektor finansowy - akcjonariusz 0 0  (600) 0 45 600 

e) Gotz Henryk wiceprezes - akcjonariusz 0 0  (460) 0 45 460 

f) Gotz Urszula asystent - akcjonariusz 0 0  (990) 0 0 990 

g) Polak Stanisław
członek rady nadzorczej - 
akcjonariusz 0 0 0 0  (855) 0 

h) Polak ElŜbieta pracownik biurowy - akcjonariusz 0 0 0 0  (550) 0 

0 0 591 0 919 0 

a) Duda Józef prezes - akcjonariusz 0 0 102 0 123 0 

b) Duda Małgorzata prokurent - akcjonariusz 0 0 95 0 120 0 

c) Duda Stanisław
akcjonariusz ( mąŜ Małgorzaty 
Duda ) 0 0 118 0 152 0 

d) Duda Małgorzata dyrektor finansowy - akcjonariusz 0 0 79 0 91 0 

e) Gotz Henryk wiceprezes - akcjonariusz 0 0 63 0 76 0 

f) Gotz Urszula asystent - akcjonariusz 0 0 134 0 166 0 

g) Polak Stanisław
członek rady nadzorczej - 
akcjonariusz 0 0 0 0 120 0 

h) Polak ElŜbieta pracownik biurowy - akcjonariusz 0 0 0 0 71 0 

Razem wartość poŜyczek /
Razem saldo zobowiązań z tytułu poŜyczek, w tym:

Razem wartość odsetek od poŜyczek/
Razem saldo zobowiązań z tytułu odsetek od poŜyczek, w tym:

Podmioty powiązane
Dane  w tys. PLN

Okres  od 01.01.2006  
do 31.12.2006

Funkcja lub  charakter 
powiązania

Okres  od 01.01.2008  
do 31.12.2008

Okres  od 01.01.2007  
do 31.12.2007
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Wartość i zakres transakcji handlowych przedstawia tabela poniŜej: 

Wartość 
transakcji

Saldo na 
koniec 
okresu

Wartość 
transakcji

Saldo na 
koniec 
okresu

Wartość 
transakcji

Saldo na 
koniec 
okresu

189 92 95 62 37 10 

a) Duda Józef Prezes - akcjonariusz 0 0 0 0 0 0 

b) Duda Małgorzata prokurent - akcjonariusz 2 0 1 0 0 0 

c) Duda Stanisław
akcjonariusz ( mąŜ Małgorzaty 
Duda ) 0 0 0 0 0 0 

d) Gotz Henryk Wiceprezes - akcjonariusz 0 0 0 0 0 0 

e) Ligas Joanna
córka siostry prokurenta - 
akcjonariusza Małgorzaty Duda 4 1 1 0 1 0 

f) Ligas Krystyna
siostra prokurenta - akcjonariusza 
Małgorzaty Duda 0 0 2 0 1 1 

g) Polak Stanisław
członek rady nadzorczej - 
akcjonariusz (za 2006r) 0 0 0 0 0 0 

h) Polak Tomasz
Wiceprezes - akcjonariusz (za 
2006r) 0 0 0 0 0 0 

i) Helf S.C. Pszczyna
współwłaściciel firmy Ligas 
Wiesław - szwagier prokurenta - 
akcjonariusza Małgorzaty Duda

9 0 1 0 2 0 

j) Patentus M.Duda i Sp. 
Sp. Jawna

współwłaściciele firmy - 
akcjonariuszami 0 0 2 0 3 0 

k) M-profil Magdalena 
Polak

właściciel firmy Magdalena Polak - 
Ŝona wiceprezesa (za 2006r)   0 0 0 0 19 9 

l) Profi-Went sp. z o.o. udziałowiec - wiceprezes Zarządu 0 0 0 0 11 0 

m) ASIMA Piotr Duda
właściciel firmy Piotr Duda - syn 
akcjonariuszy 0 0 0 0 0 0 

n) Konkar sp. z o.o.
udziałowiec -członek Rady 
Nadzorczej 174 91 88 62 0 0 

Podmioty powiązane
Dane  w tys. PLN

Razem wartość transakcji /
Razem saldo naleŜności, w tym:

Funkcja lub  charakter 
powiązania

Okres  od 01.01.2007  
do 31.12.2007

Okres  od 01.01.2006  
do 31.12.2006

Okres  od 01.01.2008  
do 31.12.2008

 

 

Wartość 
transakcji

Saldo na 
koniec 
okresu

Wartość 
transakcji

Saldo na 
koniec 
okresu

Wartość 
transakcji

Saldo na 
koniec 
okresu

353 2 92 1 88 142 

a) Helf s.c.
współwłaściciel firmy Ligas 
Wiesław - szwagier prokurenta - 
akcjonariusza Małgorzaty Duda

70 2 92 1 83 0 

b) Patentus M.Duda i Sp. 
Sp. Jawna

współwłaściciele firmy - 
akcjonariuszami 0 0 0 0 0 142 

c) ASIMA Piotr Duda
właściciel -członek Rady 
Nadzorczej 0 0 0 0 5 0 

d) Konkar sp. z o.o.
od 16.08.20007 r. akcjonariuszem 
spółki Piotr Duda syn Małgorzaty 
Duda akcjonariusza i dyr. fin.

279 0 0 0 0 0 

e) Rutkowska Secutite
firma Magdaleny Rutkowska-Duda 
synowej Małgorzaty Duda 
akcjonariusza i dyr. finansowego

4 0 0 0 0 0 

Okres  od 01.01.2008  
do 31.12.2008

Razem wartość transakcji /
Razem saldo zobowiązań, w tym:

Podmioty powiązane
Dane  w tys. PLN

Okres  od 01.01.2007  
do 31.12.2007

Okres  od 01.01.2006  
do 31.12.2006

Funkcja lub  charakter 
powiązania

 

 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA   

 256

Nota 27 – Informacja o świadczeniach dla  Kluczowego Personelu Kierowniczego 

W skład Kluczowego Personelu Kierowniczego wchodzi Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Dyrektorzy. 

Spółka wypłacała świadczenia dla Członków Zarządu i Dyrektorów. Wynagrodzenia ze stosunku 
pracy oraz inne świadczenia pracownicze wypłacone tej grupie kadry w podziale na podstawowe 
rodzaje świadczeń prezentuje tabela poniŜej: 

Kluczowy Personel 
Zarządzający

Dane  w tys. PLN
Funkcja Rodzaj świadczenia

Okres od 
01.01.2008  

do 31.12.2008

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

wynagrodzenia ze stosunku pracy 100 21 16 
inne świadczenia pracownicze 1 0 1 
wynagrodzenia ze stosunku pracy 90 76 64 
inne świadczenia pracownicze 1 1 1 
wynagrodzenia ze stosunku pracy 0 0 9 
inne świadczenia pracownicze 0 0 0 
wynagrodzenia ze stosunku pracy 86 76 64 
inne świadczenia pracownicze 1 0 1 
wynagrodzenia ze stosunku pracy 85 75 62 
inne świadczenia pracownicze 1 0 1 
wynagrodzenia ze stosunku pracy 86 80 71 
inne świadczenia pracownicze 1 1 1 

190 97 89 

2 1 2 

257 231 197 

3 1 3 

452 330 291 

Razem wynagrodzenia dla Dyrektorów i Prokurentów

Razem inne świadczenia pracownicze dla Dyrektorów

Łączne wynagrodzenia i innych świadczeniach dla Kluczowego Personelu 
Kierowniczego

Duda Małgorzata / 
Wąs /

Dyrektor finansowy - 
akcjonariusz

Razem wynagrodzenia dla Zarządu

Razem inne świadczenia pracownicze dla Zarządu

Polak Tomasz Wiceprezes Zarządu 

Duda Małgorzata / 
Wiktor/

Prokurent - 
akcjonariusz

Duda Józef
Prezes Zarządu -
akcjonariusz

Gotz Henryk
Wiceprezes Zarządu -
akcjonariusz

Krystyna Ligas Główna Księgowa

 

Do innych świadczeń pracowniczych zaliczono wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych oraz zwrot kosztów okresowych badań lekarskich. 

W latach 2006-2008 członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionej 
funkcji. 

Członkowie Kluczowego Personelu Kierowniczego nie otrzymali świadczeń po okresie zatrudnienia, 
świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy, świadczeń w formie akcji własnych.  

Spółka nie wypłacała dywidend i premii z zysku. 

 

Nota 28 - Informacja o wysokości niespłaconych zaliczek, kredytów, poŜyczek, gwarancji, lub 
przez osoby wchodzące w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku, na dzień 31 grudnia 2007 roku, a takŜe na dzień 31 grudnia 2006 roku 
Emitent nie posiadał wierzytelności względem osób wchodzących w skład Kluczowego Personelu 
Kierowniczego Spółki z tytułu niespłaconych zaliczek, kredytów, poŜyczek, gwarancji i poręczeń.  
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Nota 29 – Prezentacja oraz uzgodnienie róŜnic pomiędzy sprawozdaniami finansowymi 
sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości a historycznymi informacjami 
finansowymi sporządzonymi zgodnie z MSSF 

Zgodnie z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 29 
listopada 2007 roku dniem przejścia na MSSF jest dzień 1 stycznia 2004 roku i Emitent sporządził 
bilans otwarcia na ten dzień. 

Sprawozdania finansowe Spółki obejmujące okresy roczne zakończone 31 grudnia 2004 roku, 
31 grudnia 2005 roku, 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2007 roku zostały pierwotnie sporządzone 
zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości wynikającymi z ustawy o rachunkowości. Dla celów 
przygotowywanego Prospektu emisyjnego  sprawozdania finansowe zostały następnie przekształcone 
do zasad zgodnych z MSSF. 

Sprawozdanie finansowe za okres roczny zakończony 31 grudnia 2008 roku zostało sporządzone 
zgodnie z MSSF. 

Standard MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” wymaga zaprezentowania i wyjaśnienia, 
w jaki sposób przejście z polskich zasad rachunkowości na zasady oparte na MSSF wpłynęło na 
sytuację majątkową, finansowe wyniki działalności i przepływy pienięŜne. 

PoniŜej przedstawiono wyliczone róŜnice powstałe jako efekt przekształcenia danych zgodnie 
z wymogami przejścia na MSSF: 

− kapitału własnego na 1 stycznia 2004 roku, 31 grudnia 2004 roku, 31 grudnia 2005 roku, 
31 grudnia 2006 roku, 31 grudnia 2007 roku; 

− wyniku finansowego za okresy od 01 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, od 01 stycznia do 
31 grudnia 2005 roku, od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, od 01 stycznia do 31 grudnia 
2007 roku; 

− rachunku przepływów pienięŜnych za okresy od 01 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, od 
01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, od 01 stycznia 
do 31 grudnia 2007 roku. 
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Uzgodnienie kapitału własnego na 1 stycznia 2004 roku, 31 grudnia 2004 roku, 31 grudnia 2005 roku, 
31 grudnia 2006 roku oraz 31 grudnia 2007 roku przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
L.p. 

uwagi
Koniec okresu 

31.12.2007
Koniec okresu 

31.12.2006
Koniec okresu 

31.12.2005
Koniec okresu 

31.12.2004

Początek 
okresu 

01.01.2004

Kapitał własny razem według polskich zasad 
rachunkowości 30 891 23 714 19 911 12 723 5 450 

Razem (narastająco) korekty związane z 
przekształceniem kapitałów na MSSF, w tym: 6 925 4 652 2 274 713 193 

Utworzenie rezerw na  świadczenia pracownicze 1  (21)  (14)  (10)  (6)  (3) 
Wycena rzeczowych aktywów trwałych do 
zakładanego kosztu 2 241 241 241 241 241 
Wycena gruntów i prawa wieczystego uŜytkowania 
gruntów według modelu wartości przeszacowanej na 
koniec okresu (zwiększenia wartości)

3 2 274 1 651 679 116 0 

Wycena gruntów i prawa wieczystego uŜytkowania 
gruntów według modelu wartości przeszacowanej na 
koniec okresu (zmniejszenia wartości i odwrócenie 
odpisu)

4 0  (2)  (5)  (16) 0 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 
rozliczana z pozostałymi  kapitałami lub zyskami 
zatrzymanymi

5  (478)  (360)  (175)  (68)  (46) 

Aktywa na odroczony podatek dochodowy 
rozliczona z zyskami zatrzymanymi 5 1 1 1 1 1 
Wycena inwestycji w nieruchomości w wartości 
godziwej 6 493 383 366 0 0 
Korekta kosztów amortyzacji nieruchomości 
inwestycyjnych 7 131 74 17 0 0 
Korekta kosztów amortyzacji środków trwałych na 
skutek dostosowania stawek do przewidywanego 
okresu uŜytkowania

8 6 283 4 112 1 711 550 0 

Korekta rozliczenia otrzymanych dotacji z funduszy 
UE w proporcji do zmiany wysokości odpisów 
amortyzacyjnych środków trwałych objętych 
dotacjami

9  (686)  (459)  (46) 0 0 

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości aktywów 10 0  (130)  (130) 0 0 
Odroczony podatek dochodowy rozliczany z 
wynikiem finansowym od róŜnic przejściowych z 
wyceny aktywów i korekt kosztów

11  (1 308)  (840)  (370)  (100) 0 

Wycena zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 
wymaganej zapłaty 12  (5)  (5)  (5)  (5) 0 

Kapitał własny razem według MSSF 37 816 28 366 22 185 13 436 5 643  
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Uzgodnienie wyniku finansowego za okresy od 01 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, od 01 stycznia 
do 31 grudnia 2005 roku, od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku oraz od 01 stycznia do 31 grudnia 
2007 roku przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
L.p. 

uwag
i

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Okres od 
01.01.2005  

do 31.12.2005

Okres od 
01.01.2004  

do 31.12.2004

Wynik finansowy netto według polskich zasad 
rachunkowości

2 827 3 803 7 187 4 273 

Razem korekty związane z przekształceniem 
rachunku zysków i strat na MSSF, w tym:

1 768 1 591 1 106 426 

Utworzenie rezerw na  świadczenia pracownicze 1  (7)  (4)  (4)  (3) 
Wycena gruntów i prawa wieczystego uŜytkowania gruntów w 
wartości godziwej na koniec okresu (zmniejszenia wartości i 
odwrócenie odpisu)

4 2 3 11  (16) 

Wycena inwestycji w nieruchomości w wartości godziwej 6 110 17 366 0 
Korekta kosztów amortyzacji nieruchomości inwestycyjnych 7 57 56 18 0 
Korekta kosztów amortyzacji środków trwałych na skutek 
dostosowania stawek do przewidywanego okresu 
uŜytkowania

8 2 171 2 401 1 161 550 

Korekta rozliczenia otrzymanych dotacji z funduszy UE w 
proporcji do zmiany wysokości odpisów amortyzacyjnych 
środków trwałych objętych dotacjami

9  (227)  (412)  (46) 0 

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości aktywów 10 130 0  (130) 0 
Odroczony podatek dochodowy rozliczany z wynikiem 
finansowym od róŜnic przejściowych z wyceny aktywów i 
korekt kosztów

11  (468)  (470)  (270)  (100) 

Wycena zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie wymaganej 
zapłaty 12 0 0 0  (5) 

Wynik finansowy netto według MSSF 4 595 5 394 8 293 4 699  
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Uzgodnienie rachunku przepływów pienięŜnych za  okresy od 01 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, 
od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku oraz od 01 stycznia 
do 31 grudnia 2007 roku przedstawiono w poniŜszej tabeli: 

Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
L.p. 

uwag
i

Okres od 
01.01.2007  

do 31.12.2007

Okres od 
01.01.2006  

do 31.12.2006

Okres od 
01.01.2005  

do 31.12.2005

Okres od 
01.01.2004  

do 31.12.2004

Główne pozycje rachunku przepływów pienięŜnych 
według polskich zasad rachunkowości, w tym:

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej 9 225 5 453 8 707 258 
Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej  (6 046)  (5 788)  (13 452)  (4 933) 
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej  (3 038)  (36) 5 647 4 930 
Zmiana stanu środków pienięŜnych i ekwiwalentów środków 
pienięŜnych 141  (371) 902 255 
Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych na początek 
okresu 821 1 192 290 35 
Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych na koniec 
okresu 962 821 1 192 290 

Korekty do głównych pozycji rachunku przepływów 
pienięŜnych związanych z przekształceniem na MSSF, 
w tym:

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej
12, 13, 
14, 15, 
16, 17

2  (945) 818  (17) 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
1, 12, 
14, 15, 

16
3 933  (815) 11 

Zmiana stanu środków pienięŜnych i ekwiwalentów środków 
pienięŜnych 5  (12) 3  (6) 
Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych na początek 
okresu 13  (15)  (3)  (6) 0 
Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych na koniec 
okresu  (10)  (15)  (3)  (6) 

Główne pozycje rachunku przepływów pienięŜnych po 
przekształceniu na MSSF, w tym:
Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej 9 227 4 508 9 525 241 
Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej  (6 046)  (5 788)  (13 452)  (4 933) 
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej  (3 035) 897 4 832 4 941 
Zmiana stanu środków pienięŜnych i ekwiwalentów środków 
pienięŜnych 146  (383) 905 249 
Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych na początek 
okresu 806 1 189 284 35 
Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych na koniec 
okresu 952 806 1 189 284 

 

Uwagi dodatkowe do tabel przekształcenia historycznych danych finansowych zgodnie z wymogami 
przejścia na MSSF: 

1) Zgodnie z poprzednio stosowaną polityką rachunkowości Spółka nie tworzyła rezerw na 
świadczenia pracownicze. Według MSR 19 dokonano oszacowania rezerw na odprawy 
emerytalne i rentowe oraz odprawy pośmiertne. 

2) Na dzień 01 stycznia 2004 roku, to jest na dzień przejścia na MSSF Spółka podjęła decyzję o 
wycenie  rzeczowych aktywów trwałych w wartości godziwej. Zgodnie z MSSF 1 tak ustalona 
wartość godziwa rzeczowych aktywów trwałych została uznana za zakładany koszt na ten 
dzień. 
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3) Rzeczowe aktywa trwałe zaliczone do grupy „gruntów” (w tym prawo wieczystego 
uŜytkowania gruntów) wyceniane są według modelu opartego na wartości przeszacowanej, 
zgodnie z MSR 16 par. 31. Wartość przeszacowana rzeczowych aktywów  trwałych 
zaliczonych do tej grupy  to wartość godziwa na dzień przeszacowania. Skutki 
przeszacowania (w wyniku wzrostu wartości na dzień przeszacowania) ujmowane są 
bezpośrednio w pozostałych kapitałów własnych jako „nadwyŜkę z przeszacowania”. 

4) W przypadku, kiedy na skutek przeszacowania obniŜyła się wartość aktywów trwałych 
zaliczonych do grupy „gruntów” - skutki przeszacowania wykazywane są jako pozostały koszt 
operacyjny. JeŜeli w wyniku przeprowadzonych wycen na koniec kolejnych okresów nastąpił 
wzrost wartości, to wzrost wartości jest ujmowany jako pozostały przychód operacyjny.  

5) NadwyŜka z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych zaliczonych do grupy „grunty”, 
które są wyceniane na koniec okresu sprawozdawczego w według modelu opartego na 
wartości przeszacowanej (opisanej w punkcie 3) jest korygowana o wartość rezerwy na 
odroczony podatek dochodowy. 

6) Zgodnie z poprzednio stosowaną polityką rachunkowości Spółka wyceniała nieruchomości 
inwestycyjne w wartości księgowej netto. Do wyceny nieruchomości inwestycyjnych na 
koniec okresu sprawozdawczego zastosowano model wyceny według wartości godziwej. 
Zgodnie z MSR 40 par.33 skutki wzrostu wartości nieruchomości inwestycyjnych zostały 
wykazane w pozostałych przychodach operacyjnych. 

7) Zgodnie z poprzednio stosowaną polityką rachunkowości nieruchomości inwestycyjne były 
amortyzowane i wykazywane w grupie środków trwałych. Zgodnie z MSR 40  nieruchomości 
inwestycyjne nie są amortyzowane. Wartość nieruchomości inwestycyjnych została 
zaprezentowana w odrębnej pozycji aktywów trwałych. 

8) Zgodnie z poprzednio stosowaną przez Spółkę polityką rachunkowości do amortyzacji 
środków trwałych stosowano stawki amortyzacji podatkowej. Zgodnie z MSSF 1 par. 31 oraz 
WS7 (WS to Wytyczne Stosowania dla MSSF 1) jeŜeli ustalone stawki amortyzacyjne nie 
odzwierciedlają racjonalnego szacunku okresu uŜytkowania rzeczowych składników aktywów 
powinny być zmienione, a skutki rozliczone retrospektywnie jako korekta kosztów 
amortyzacji. 

9) Zgodnie z MSR 36 przeprowadzono analizę wartości nabytych uŜywanych środków trwałych 
i dokonano odpisu aktualizującego związanego z utratą wartości. 

10) W związku z dokonaniem korekt opisanych w punktach 1), 4), 6), 7), 8) oraz 9) utworzono 
aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w oparciu o zasady zawarte 
w MSR 12. 

11) Zgodnie z poprzednio stosowaną przez Spółkę polityką rachunkowości  prowizje od 
udzielonego kredytu w rachunku bieŜącym były aktywowane i rozliczane w okresie umowy. 
Przyjęto, uwzględniając MSR 39, iŜ w przypadku kredytów udzielonych w rachunku 
bieŜącym, dla których nie są ustalone harmonogramy spłat - koszty związane z jego 
uruchomieniem oraz inne opłaty obciąŜają koszty finansowe w momencie ich poniesienia. 

12) Według poprzednio stosowanej polityki rachunkowości Spółka wykazywała zobowiązania z 
tytułu kredytów w kwocie wymagającej zapłaty. Natomiast zgodnie z MSR 39 dokonano 
wyceny zobowiązań finansowych według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. 

13) Zmiana prezentacyjna – zgodnie z MSSF 1 wartość aktywów związanych z Zakładowym 
Funduszem Świadczeń Socjalnych (środki pienięŜne, naleŜności) została skompensowana z 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA   

 262

wartością zobowiązań dotyczących tego funduszu, a ewentualna nadwyŜka wykazana została 
odpowiednio w pozostałych naleŜnościach lub w pozostałych zobowiązaniach. 

14) Zmiana prezentacyjna – według poprzednio stosowanej polityki rachunkowości przychody z 
najmu nieruchomości inwestycyjnych oraz innych środków trwałych były wykazywane w 
pozostałych przychodach operacyjnych. Zgodnie z MSR 18 tego typu przychody wykazano w 
pozycji przychody ze sprzedaŜy. Analogicznie koszty amortyzacji wydzierŜawionych 
środków trwałych przeniesiono z pozostałych kosztów operacyjnych do kosztów sprzedanych 
produktów, usług. 

15) Zmiana prezentacyjna – w opublikowanych sprawozdaniach finansowych za lata 2005 i 2006 
niewłaściwie zaprezentowano kwoty udzielonych i spłaconych kredytów w działalności 
finansowej, co miało wpływ na zmianę salda zobowiązań prezentowanych w przepływach z 
działalności operacyjnej. Sporządzając historyczne dane finansowe skorygowano odpowiednie 
pozycje w rachunku przepływów pienięŜnych. 

16)  Zmiana prezentacyjna – zgodnie z MSR 20 otrzymane dotacje do nabycia środków trwałych  
z funduszy UE zaprezentowano w odrębnej pozycji rachunku przepływów pienięŜnych z 
działalności finansowej. Według poprzednio stosowanej polityki rachunkowości Spółka 
wykazywała otrzymane dotacje w grupie przepływów pienięŜnych z działalności operacyjnej. 

17) Zmiana prezentacyjna – zgodnie z MSSF 1 dokonano przeklasyfikowania zaliczek na dostawy 
z pozycji zapasów do pozycji pozostałych naleŜności oraz wyodrębniono rozrachunki z tytułu 
podatku dochodowego, które według poprzednio stosowanej polityki rachunkowości Spółka 
wykazywała jako zmianę stanu naleŜności lub zobowiązań krótkoterminowych. 

W sprawozdaniach finansowych sporządzonych według ustawy o rachunkowości Spółka informowała, 
Ŝe zapasy są wyceniane w cenie zakupu. Z przeprowadzonej analizy historycznych informacji 
finansowych wynika, Ŝe koszty transportu stanowią zaledwie około 0,8% ceny zakupionych zapasów. 
Z uwagi na nieistotną róŜnicę pomiędzy wyceną zapasów w cenach zakupu i cenach nabycia, a takŜe 
nieistotny wpływ ewentualnych korekt na wynik finansowy w kolejnych okresach uznano, iŜ Spółka 
spełniła obowiązek wynikający z MSR 2 dotyczący wyceny zapasów w cenach nabycia.  

 

20.5. Wskazanie innych informacji w Prospekcie, które zostały zbadane przez biegłych rewidentów 

W Prospekcie Emitent nie przedstawił innych informacji, które zostały zbadane przez niezaleŜnych 
biegłych rewidentów, za wyjątkiem raportu dotyczącego sprawdzenia przedstawionych przez Zarząd 
prognoz wyników na 2009 rok oraz historycznych informacji finansowych za lata zakończone 
odpowiednio 31 grudnia 2008 roku, 31 grudnia 2007 roku oraz 31 grudnia 2006 roku. 

 

20.6. Źródła danych finansowych w Prospekcie nie pochodzących ze sprawozdań finansowych 

Źródłem informacji stanowiących podstawę prezentowanych historycznych informacji finansowych 
Emitenta były: 

• Księgi rachunkowe prowadzone przez Emitenta, 

• Opinie niezaleŜnych biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych sporządzonych 
zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku oraz 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wraz z raportami z przeprowadzonych badań; 
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• Opinia niezaleŜnych biegłych rewidentów z badania historycznych informacji finansowych za 
lata zakończone odpowiednio 31 grudnia 2007, 31 grudnia 2006, 31 grudnia 2005, 31 grudnia 
2004 w związku z przekształceniem sprawozdań finansowych na zasady zgodne z MSSF i 
wdroŜeniem z dniem 01 stycznia 2004 roku MSSF; 

• Opinia niezaleŜnych biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego 
sporządzonego zgodnie z MSSF za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku; 

• Dokumenty źródłowe przekazane przez Zarząd Emitenta, które dotyczyły zdarzeń nieobjętych 
sprawozdaniami finansowymi; 

• Oświadczenia Zarządu Emitenta; 

• Informacje uzyskane od Zarządu i osób upowaŜnionych przez Zarząd Emitenta; 

• Wyceny środków trwałych, nieruchomości inwestycyjnych oraz wyceny rzeczowych 
aktywów trwałych zaliczonych do grupy „grunty” sporządzone przez niezaleŜnego 
rzeczoznawcę majątkowego Adama Bartyzela posiadającego numer uprawnień 1403 nadany 
przez Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych; 

• Raport  z oszacowania poziomu rezerw oraz kosztów przyszłych świadczeń pracowniczych 
sporządzony przez uprawnionego aktuariusza Przemysława Klusika, nr licencji 138/04. 

 

20.7 Data najnowszych informacji finansowych 

Ostatnimi rocznymi informacjami finansowymi sporządzonymi przez Emitenta zgodnie z MSSF oraz 
zbadanymi przez niezaleŜnych biegłych rewidentów jest sprawozdanie finansowe obejmujące okres od 
01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.  

20.8 Polityka dywidendy 
 
Ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy 
 
Dywidenda nie będzie wypłacana w przypadku osiągnięcia przez Spółkę ujemnego wyniku 
finansowego netto (straty netto). MoŜe być takŜe wstrzymana lub ograniczona co do wysokości, jeŜeli 
Spółka przewiduje gromadzenie środków finansowych na prowadzony lub planowany program 
inwestycyjny. 
 
Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy 
 
Są to akcjonariusze, na których rachunkach będą zapisane akcje w dniu dywidendy, tj. w dniu według 
którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Dzień 
dywidendy nie moŜe być wyznaczony później niŜ w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia 
powzięcia uchwały w sprawie podziału zysku. 
 
Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok 
obrotowy dzień nabycia praw do dywidendy oraz datę wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy moŜe 
być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 
348 § 3 Ksh). Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. JeŜeli 
uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym 
przez radę nadzorczą (art. 348 § 4 Ksh). 
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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 zgodnie ze Statutem 
winno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie kaŜdego roku obrotowego. 
 
Zarząd Spółki jest upowaŜniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na 
poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeŜeli Spółka posiada środki 
wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 
 
Zgodnie z § 91 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu 
ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień 
dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania 
KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co 
najmniej 10 dni. Ponadto, stosownie do § 26 Regulaminu GPW obowiązującego na rynku 
regulowanym Emitent jest zobowiązany przekazywać GPW informacje o zamiarze wypłaty 
dywidendy i uzgadniania z GPW decyzji dotyczących wypłaty dywidendy, które mogą mieć wpływ na 
organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. Wypłata dywidendy następować będzie 
za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej 
akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej, zgodnie z § 97 
Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do 
dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku 
pienięŜnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od 
Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekaŜą je na poszczególne rachunki 
akcjonariuszy. 
 
W okresie poprzednich 3 lat Emitent nie dokonywał wypłaty dywidendy.  
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu potrzeby inwestycyjne Emitenta wskazują, Ŝe Zarząd nie zamierza 
rekomendować wypłacania dywidendy za rok 2009 i 2010. Intencją Emitenta będzie przeznaczenie 
zysku na inwestycje, które zapewnią Emitentowi systematyczny rozwój. 
 
Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliŜszych latach uzaleŜniona będzie od potrzeb 
inwestycyjnych Spółki i jej zapotrzebowania na środki finansowe. Ustalenie terminów w związku  
z wypłatą dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy jest przeprowadzana zgodnie z regulacjami 
KDPW. 
 
Wartość dywidendy na akcję za kaŜdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami 
finansowymi 
 
Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2007 roku zysk wypracowany 
w roku obrotowym 2006, w kwocie 3.802.871,50 zł, przeznaczono w całości na kapitał zapasowy 
tworzony dobrowolnie. 
 
Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2008 roku zysk 
wypracowany w roku obrotowym 2007 w kwocie 2.827.193,65 zł, przeznaczono w całości na kapitał 
zapasowy tworzony dobrowolnie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 3 z dnia  
11 sierpnia 2008 roku zmieniło Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia  
23 czerwca 2008 r. w ten sposób, iŜ zysk netto w kwocie 2.827.193,65 zł przeznaczyło na: kwotę 
1.866.666,66 zł na kapitał zapasowy tworzony ustawowo; kwotę 960.526,99 zł na kapitał zapasowy 
tworzony dobrowolnie. 
 
Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 czerwca 2009 roku zysk wypracowany 
w roku obrotowym  2008 w kwocie 6.449.000,00 zł, przeznaczono w całości na kapitał zapasowy 
tworzony dobrowolnie. 
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Uprzywilejowanie akcji co do dywidendy 
 
śadne akcje Emitenta nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 
 

20.9 Postępowania sądowe i arbitraŜowe 
 
PoniŜej przedstawiono informacje na temat wszystkich postępowań przez organami rządowymi, 
postępowań sadowych lub arbitraŜowych (łącznie ze wszystkimi postępowaniami w toku lub które wg 
wiedzy Emitenta mogą wystąpić) za okres obejmujący co najmniej ostatnich 12 miesięcy, które to 
postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub 
rentowność Emitenta. 
 
Tabela nr 72. Postępowania sądowe z powództwa PATENTUS S.A. 

Pozwany Wartość przedmiotu 
sporu 

Przedmiot postępowania  

ECO – ENERGY 
Spółka z o.o. z siedzibą  
w Chorzowie 
 
Jan Borek 

 339.856,43 zł Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany  
w dniu 26 kwietnia 2004 r. przez Sąd Okręgowy  
w Katowicach Wydział II Cywilny, na mocy którego 
pozwani zostali obowiązani do zapłaty na rzecz powoda 
kwoty 349.856,43 zł tytułem naleŜności głównej wraz z 
ustawowymi odsetkami oraz kosztami procesu (sygn. akt 
II Nc 166/04/5). 
 
W dniu 22 października 2008 r. Komornik Sądowy przy 
Sądzie Rejonowym Katowice – Zachód umorzył 
postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec dłuŜnika 
pod sygn. akt KM 1939/08. Obecnie Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Głogowie prowadzi, od dnia 8 
lipca 2009 r., postępowanie egzekucyjne wobec dłuŜnika 
Jana Borek (sygn. akt KM 2531/08). Jednocześnie 
Emitent wystąpił z wnioskiem o wydanie dalszego tytułu 
wykonawczego celem wszczęcia postępowania 
egzekucyjnego przeciwko ECO – ENERGY Spółka z o.o. 
z siedzibą w Chorzowie. 
 
W dniu 24 lutego 2009 r. została zawarta ugoda, na mocy 
której dłuŜnik uznał tak co do zasady, jak i do wysokości 
roszczenia, a takŜe koszty postępowania egzekucyjnego i 
zobowiązał się spłacać naleŜności w ratach miesięcznych 
nie niŜszych niŜ 50.000,00 zł, do 20 dnia kaŜdego 
miesiąca, począwszy od marca 2009 r. Ugoda nie została 
zrealizowana. Emitent w dniu 1 lipca 2009 r. złoŜył 
ponowny wniosek do prokuratury  p-ko Janowi i Jerzemu 
Borek.  

Źródło: Emitent 
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Tabela nr 73. Postępowania upadłościowe – zgłoszenie wierzytelności do postępowania 
DłuŜnik Wartość zgłoszonej 

wierzytelności 
Przedmiot postępowania 

MG Spółka z o.o. z 
siedzibą w Katowicach 

533.683,25 zł W dniu 21 stycznia 2004 r. pomiędzy dłuŜnikiem MG 
Spółka z o.o. a wierzycielami Spółki został zawarty 
układ, który następnie został uchylony 
postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach 
Wydział X Gospodarczy z dnia 10 stycznia 2006 r., 
albowiem dłuŜnik nie wykonywał postanowień 
układowych (sygn. akt X Ukł 39/04/5). 
 
Postanowieniem z dnia 17 maja 2006 r. Sąd Rejonowy  
w Katowicach Wydział X Gospodarczy ogłosił 
upadłość obejmującą likwidację majątku dłuŜnika. 
Jednocześnie wezwał wierzycieli upadłego do 
zgłoszenia swojej wierzytelność w stosunku do 
upadłego (sygn. akt X GU 70/06/3). 
 
Emitent zgłosił swoją wierzytelność względem 
upadłego w kwocie 533.683,25 zł. 
 
Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2007 r. Sąd 
Rejonowy w Katowicach Wydział X Gospodarczy 
zatwierdził listę wierzytelności upadłej Spółki (sygn. 
akt X GUp – 110/07/3). Wierzytelność Emitenta 
została uznana w całości, została zamieszczona na 
liście wierzytelności pod poz. 1 i zaliczona do 
kategorii III oraz IV zaspokojenia. Pismem z dnia  
14 czerwca 2007 r. upadły poinformował Emitenta, iŜ 
postępowanie upadłościowe jest na etapie likwidacji 
składników majątku – sprzedaŜy praw majątkowych w 
postaci akcji. Ze zgromadzonych przez Syndyka 
środków pienięŜnych w 2007 r. zostały zaspokojone 
wierzytelności z kategorii I. W dniu 11 lutego 2008 r. 
Syndyk przedłoŜył do Sądu plan częściowego 
podziału funduszy masy upadłości Spółki obejmujący 
wierzytelności podlegającej zaspokojeniu w kategorii 
II. 
 
Pismem z dnia 13 lipca 2009 r. Syndyk poinformował 
Emitenta, iŜ postępowanie upadłościowe jest na etapie 
windykacji wierzytelności naleŜnych upadłej Spółki. 
Przewidywany termin zakończenia postępowania to 
koniec drugiego półrocza 2009 r. 

Źródło: Emitent 
 
W dniu 1 lipca 2009 r. Emitent złoŜył do Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach 
Wydział I Cywilny wniosek o zawezwanie do próby ugodowej Katowickiego Holdingu Węglowego 
S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie o zapłatę kwoty 630.486,60 zł wraz z odsetkami oraz 
kosztami sądowymi oraz wniosek o zawezwanie do próby ugodowej Katowickiego Holdingu 
Węglowego S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie o zapłatę kwoty 260.033,48 zł wraz z odsetkami 
oraz kosztami sądowymi. Postępowanie sądowe (zawezwanie do próby ugodowej) jest w toku. 
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20.10. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta 
 
Zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta w okresie objętym historycznymi 
sprawozdaniami finansowymi zostały przedstawione w punkcie 3, 9, 10 i 20 Części III „Część 
Rejestracyjna”. Po tym okresie, do dnia zatwierdzenia Prospektu nie nastąpiły znaczące zmiany w 
sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta.  

21. Informacje dodatkowe 

21.1. Kapitał zakładowy 

21.1.1. Wielkość wyemitowanego kapitału dla kaŜdej klasy kapitału zakładowego: 

 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.600.000,00 złotych i dzieli się na 26.500.000 akcji serii A, B, C, 
D, E o wartości nominalnej 0,40 zł kaŜda, w tym: 
 
Tabela nr 74. Kolejne emisje akcji Emitenta 
Emisja akcji Liczba akcji danej 

emisji 
 

Rodzaj akcji Cena 
nominalna (zł) 

Cena emisyjna 
(zł)* 

Seria A 
 

5.000.000 Imienne 
uprzywilejowane**  

0,40 10,00 

Seria B 
 

7.500.000 Imienne 
uprzywilejowane**  

0,40 10,00 

Seria C 5.625.000 
 

Imienne 
uprzywilejowane**  

0,40 10,00 

Seria D 5.250.000 
 

Zwykłe, na okaziciela 0,40 10,00 

Seria E 
 

3.125.000 Zwykłe, na okaziciela 0,40 26,00 

Źródło: Emitent 
 
*Ceny emisyjne akcji poszczególnych serii ustalane były przy cenie nominalnej w wysokości 10,00 zł 
za jedną akcję. 
**Akcje imienne są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, Ŝe na kaŜdą akcję 
przypadają po 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. 
 
Początkowo wartość nominalna akcji serii A, serii B, serii C, serii D, serii E wynosiła 10,00 zł. Dnia 2 
kwietnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. podjęło uchwałę nr 1 
mocą której zmieniono wartość nominalną akcji serii A, serii B, serii C, serii D i serii E z wartości 
nominalnej jednej akcji w wysokości 10,00 zł na wartość nominalną jednej akcji w wysokości 0,40 zł 
(akt notarialny Rep. A nr 9273/2008). 

21.1.2 Liczba akcji w kapitale docelowym 

 
Statut Emitenta nie przewiduje uprawnienia dla Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego 
Spółki poprzez kapitał docelowy. 

21.1.3 Kapitał opłacony innymi aktywami niŜ gotówka 

 
Kapitał zakładowy Emitenta nie jest opłacony aktywami innymi niŜ gotówka. 
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21.1.4 Liczba akcji w kapitale zakładowym na początek i koniec 2008 r. 

 
Na 1 stycznia 2008 r.  liczba akcji w kapitale zakładowym wynosiła 500.000. 
Na 31 grudnia 2008 r. liczba akcji w kapitale zakładowym wynosiła 935.000. 

21.1.5 Akcje, które nie reprezentują kapitału 

 
Emitent nie wyemitował akcji, które nie reprezentują kapitału. 

21.1.6. Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji Emitenta w posiadaniu Emitenta, innych 
osób w imieniu Emitenta lub przez podmioty zaleŜne Emitenta. 

 
Emitent nie posiada Ŝadnych akcji własnych zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio przez podmioty 
zaleŜne, jak i osoby działające w jego imieniu. 

21.1.7 Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub 
papierów wartościowych z warrantami, ze wskazaniem zasad i procedur, którymi podlega ich 
zamiana, wymiana lub subskrypcja 

 
Emitent nie wyemitował zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych 
lub papierów wartościowych z warrantami. 

21.1.8 Informacje o wszelkich prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału   
docelowego, ale niewyemitowanego, lub zobowiązaniach do podwyŜszenia kapitału, a takŜe o ich 
warunkach 

 
Nie istnieją Ŝadne prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego, ale 
niewyemitowanego, lub zobowiązania do podwyŜszenia kapitału. Statut Emitenta nie przewiduje 
moŜliwości podwyŜszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 

21.1.9 Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec 
którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, Ŝe stanie się on przedmiotem opcji 

 
Nie istnieją Ŝadne uzgodnienia, na podstawie których kapitał Spółki miałby stać się przedmiotem 
opcji. 
 
21.1.10  Dane historyczne na temat kapitału zakładowego, z podkreśleniem informacji o wszelkich 
zmianach, za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi 
 
Zawiązanie PATENTUS S.A. 
 
Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo – Rejestrowy  
z dnia 3 czerwca 1997 r. Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem RHB 
14340. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego z dnia 18 lutego 2002 r. Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez ten Sąd pod nr KRS: 0000092392.  
 
Kapitał zakładowy Spółki dzielił się na 20.000 sztuk akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co 
do głosu – na kaŜdą akcję przypadało 5 głosów na walnym zgromadzeniu - po 10,00 zł wartości 
nominalnej kaŜda. Akcje serii A zostały w całości pokryte gotówką przez załoŜycieli Spółki, przy 
czym wpłaty na akcje zostały dokonane w dwóch częściach (akt notarialny sporządzony przez 
notariusza Benjamina Skabę mającego siedzibą kancelarii w Tychach – Rep. A Nr 7751/97). Pierwsza 
wpłata w wysokości ¼ wartości nominalnej akcji została dokonana przed złoŜeniem do sądu 
rejestrowego wniosku o wpisanie Spółki do rejestru przedsiębiorców, natomiast druga wpłata w 
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wysokości ¾ części miała zostać wniesiona najpóźniej do dnia 31 sierpnia 1997 r. Postanowieniem  
z dnia 9 lipca 1999 r. Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy 
potwierdził zgromadzenie kapitału zakładowego w pełnej wysokości (sygn. akt VIII Ns Rej. H – 
1447/99). 
 
W dniu 23 czerwca 1999 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 5, na mocy 
której podwyŜszono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 200.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł, tj. o 
kwotę 1.800.000,00 zł w drodze emisji 180.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co głosu – 
na kaŜda akcję przypadało 5 głosów na walnym zgromadzeniu – o wartości nominalnej 10,00 zł kaŜda 
(akt notarialny sporządzony przez notariusza Benjamina Skabę mającego siedzibę kancelarii w 
Tychach – Rep. A Nr 6763/99). Akcje serii A zostały w całości pokryte gotówką.  
 
PodwyŜszenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego w 
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy z dnia 28 czerwca r. (sygn. akt VIII Ns Rej. H – 
3691/2000). 
 
PodwyŜszenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B 
 
W dniu 26 lutego 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło 
Uchwałę nr 2, na mocy której dokonało podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji 300.000 
sztuk Akcji serii B (akt notarialny sporządzony przez notariusza Beniamina Skabę mającego siedzibę 
kancelarii w Tychach – akt notarialny Rep. A nr 2195/2004).  
 
Na podstawie powyŜszej uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyŜszony do kwoty 
5.000.000,00 zł, tj. o kwotę 3.000.000,00 zł, w drodze emisji 300.000 Akcji imiennych serii B o 
wartości nominalnej 10,00 zł kaŜda. Akcje serii B w całości zostały pokryte gotówką. 
 
PodwyŜszenie kapitału zakładowego zarejestrowane zostało postanowieniem Sądu Rejonowego  
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 czerwca 2004 r.  
(sygn. akt KA.VIII NS-REJ.KRS/10477/4/477). 
 
PodwyŜszenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i D 
 
W dniu 30 października 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta 
podjęło Uchwałę nr 1, na mocy której dokonało podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji 
225.000 sztuk akcji serii C oraz 210.000 sztuk akcji serii D (akt notarialny sporządzony przez 
notariusza Beniamina Skabę mającego siedzibę kancelarii w Tychach – akt notarialny Rep. A nr 
17857/2007).  
 
Na podstawie powyŜszej uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyŜszony do kwoty 
9.350.000,00 zł, tj. o kwotę 4.350.000,00 zł, w drodze emisji 225.000 akcji imiennych serii C oraz 
210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10,00 zł kaŜda, skierowanych do 
wybranych przez Zarząd inwestorów. 
 
Akcje serii C i D zostały pokryte wkładami pienięŜnymi przez potrącenie umowne wierzytelności 
dokonane zgodnie z art.14 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. W dniu 2 listopada 2007 r. Emitent 
zawarł umowy objęcia akcji i potrącenia, na mocy których wymagalne i bezsporne wierzytelności 
posiadane przez inwestorów wobec Emitenta z tytułu udzielonych Spółce poŜyczek zostały potrącone 
z wierzytelnościami Emitenta względem inwestorów z tytułu objęcia przez inwestora określonej 
liczby akcji serii C i serii D. Umowy ww. zostały szczegółowo omówione w pkt 22 Części III „Część 
Rejestracyjna” Prospektu.  
 
PodwyŜszenie kapitału zakładowego zarejestrowane zostało postanowieniem Sądu Rejonowego 
Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 
13 listopada 2007 r.  (sygn. akt KA.VIII NS-REJ.KRS/025992/07/990). 
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PodwyŜszenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E 
 
W dniu 28 grudnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło 
Uchwałę nr 3, zmienioną Uchwałą  nr 1 z dnia 8 stycznia 2008 r., dokonało podwyŜszenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji 125.000 sztuk akcji serii E (akt notarialny sporządzony przez notariusza 
Beniamina Skabę mającego siedzibę kancelarii w Tychach – akt notarialny Rep. A nr 23514/2007).  
 
Na podstawie powyŜszej uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyŜszony do kwoty 
10.600.000,00 zł, tj. o kwotę 1.250.000,00 zł, w drodze emisji 125.000 akcji zwykłych na okaziciela 
serii E o wartości nominalnej 10,00 zł kaŜda. Akcje serii E zostały w całości pokryte gotówką. 
 
PodwyŜszenie kapitału zakładowego zarejestrowane zostało postanowieniem Sądu Rejonowego 
Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 
25 marca 2008 r.  (sygn. akt KA.VIII NS-REJ.KRS/004139/08/981). 
 
ObniŜenie wartości nominalnej akcji serii A, serii B, serii C, serii D, serii E 
 
Dnia 2 kwietnia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. podjęło uchwałę nr 1 
mocą której zmieniono wartość nominalną Akcji serii A, serii B, serii C, serii D, serii E z wartości 
nominalnej jednej akcji w wysokości 10,00 złotych na wartość nominalną jednej Akcji w wysokości 
0,40 złotych. ObniŜenie wartości nominalnej Akcji serii A, serii B, serii C, serii D, serii E nastąpiło 
bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusze posiadający Akcji serii A, serii B, 
serii C, serii D, serii E o wartości nominalnej 10,00 złotych otrzymali za kaŜdą Akcję 25 sztuk akcji o 
wartości nominalnej 0,40 złotych. Jednocześnie zwiększono proporcjonalnie liczbę Akcji Spółki z 
liczby 1.600.000 do liczby 26.500.000, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału 
zakładowego Spółki wynoszącego 10.600.000,00 zł (akt notarialny sporządzony przez notariusza 
Beniamina Skaby mającego siedzibę kancelarii w Tychach – akt notarialny Rep. A nr 9273/2008). 
 
Sądowa rejestracja powyŜszej zmiany nastąpiła w dniu 25 kwietnia 2008 r. (postanowienie Sądu 
Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy z dnia 25 kwietnia 2008 roku sygn. akt KA VIII NS 
– REJ.KRS /006852/08/665). 

21.2. Umowa spółki i statut 

21.2.1. Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta 

 
Zgodnie z § 4 Statutu Spółki przedmiotem działalności Emitenta, według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności, jest: 
 
Zgodnie z § 4 Statutu Spółki przedmiotem działalności Emitenta, według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności, jest: 
 
1. Produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z). 
2. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z).   
3. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z). 
4. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (25.1). 
5. Produkcja wyrobów noŜowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego 

przeznaczenia (25.7). 
6. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (25.9). 
7. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (28.22.Z). 
8. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z). 
9. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych 

materiałów (28.96.Z ).  
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10. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(28.99.Z). 

11. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (30.99.Z).   
12. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z). 
13. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (33.1). 
14. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaŜenia (33.20.Z). 
15. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z). 
16. Zbieranie odpadów (38.1).  
17. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (38.2). 
18. Odzysk surowców (38.3). 
19. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z). 
20. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 

(41.20.Z). 
21. Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (42.1). 
22. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.2).

  
23. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inŜynierii lądowej i wodnej (42.9).   
24. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (43.1). 
25. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji 

budowlanych (43.2). 
26. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (43.3). 
27. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (43.9). 
28. SprzedaŜ hurtowa artykułów uŜytku domowego (46.4).  
29. SprzedaŜ hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5). 
30. SprzedaŜ hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposaŜenia (46.6).  
31. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaŜ hurtowa (46.7).  
32. SprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z).   
33. Pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z).   
34. SprzedaŜ detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.3).  
35. SprzedaŜ detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona  
19 wyspecjalizowanych sklepach (47.4). 
36. SprzedaŜ detaliczna artykułów uŜytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

(47.5). 
37. SprzedaŜ detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona  
20 w wyspecjalizowanych sklepach (47.6). 
38. SprzedaŜ detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.7). 
39. Transport drogowy towarów (49.41.Z).   
40. Pozostałe pośrednictwo pienięŜne (64.19.Z). 
41. Kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek (68.1). 
42. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi (68.2).  
43. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (68.3).   
44. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z). 
45. Działalność w zakresie architektury i inŜynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (71.1). 
46. Badania i analizy techniczne (71.2). 
47. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 
21 i technicznych (72.19.Z). 
48. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.1). 
49. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(74.9). 
50. Wynajem i dzierŜawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1).      
51. WypoŜyczanie i dzierŜawa artykułów uŜytku osobistego i domowego (77.2).     
52. Wynajem i dzierŜawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3).      
53. DzierŜawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 

prawem autorskim (77.4). 
54. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z). 
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55. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z).   
56. Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych (85.32). 
57. Pozaszkolne formy edukacji (85.5).  
58. Działalność wspomagająca edukacji (85.60.Z). 
59. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (01). 
60. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (02).  
61. SprzedaŜ hurtowa realizowana na zlecenie (46.1). 
62. SprzedaŜ detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9). 
63. Leasing finansowy (64.91.Z). 
64. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z). 
65. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z).  
 
Spośród rodzajów działalności prowadzonej przez Emitenta przewaŜająca jest działalność w zakresie 
produkcji maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, napraw i konserwacji 
metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i 
wyposaŜenia. 

21.2.2. Podsumowanie wszystkich postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów Emitenta 
odnoszących się do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych. 

 
Zarząd 
 
Zarząd działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Emitenta oraz Regulaminu Zarządu. 
Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeŜone do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, naleŜą do zakresu działania Zarządu.   
 
Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez 
Radę Nadzorczą (§ 9 ust. 1 Statutu Spółki). Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza 
określa liczbę członków Zarządu oraz wskazuje funkcje, którą powołana osoba będzie wykonywać w 
Zarządzie Spółki (§ 9 ust. 2 Statutu Spółki). Wspólna kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. 
 
Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, kieruje całokształtem działalności Spółki  
i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu naleŜą wszelkie sprawy niezastrzeŜone 
przepisami prawa, Statutem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej (§ 10 ust.1 Statutu Spółki). 
 
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes i Wiceprezes 
Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie Zarządu działając łącznie z Prezesem Zarządu lub 
Wiceprezesem Zarządu lub Prokurentem (§ 10 ust.2 Statutu Spółki). 
 
Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów 
decyduje głos Prezesa Zarządu. 
 
Członkowie Zarządu nie mogą bez zgody Rady Nadzorczej Spółki prowadzić działalności 
konkurencyjnej oraz uczestniczyć w organach innych spółek lub innych podmiotów prowadzących 
działalność konkurencyjną (§ 11 Statutu Spółki). 
 
Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przewodniczący Rady Nadzorczej lub 
przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków w drodze uchwały. W tym samym 
trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu (§ 12 Statutu 
Spółki). 
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Rada Nadzorcza 
 
Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Emitenta oraz Regulaminu 
Rady Nadzorczej. 
 
W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powołanych na okres wspólnej 
kadencji trwającej 5 (pięć) lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie 
(§ 13 Statutu Spółki). 
 
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego i 
Sekretarza. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy na nim, a 
podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady 
Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek któregokolwiek członka Rady Nadzorczej lub na 
wniosek Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 2 (dwa) tygodni od 
dnia złoŜenia wniosku przez uprawniony podmiot (§ 14 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki). 
 
W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby 
zaproszone przez członków Rady Nadzorczej (§ 14 ust.4 Statutu Spółki). 
 
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając 
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za 
pośrednictwem innego członka Rady nie moŜe dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na 
posiedzeniu Rady Nadzorczej (§ 14 ust. 6 Statutu Spółki). 
 
Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest waŜna, gdy wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały (§ 14 ust. 7 Statutu 
Spółki). 
 
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W 
przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej (§ 14 ust. 8 
Statutu Spółki). 
 
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub poczty 
kurierskiej, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się takŜe 
przyjęcie przez członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa 
poczty, za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady Nadzorczej moŜe Ŝądać przesyłania mu zaproszeń 
takŜe w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. śądanie to wraz z 
podaniem adresu poczty elektronicznej winno zostać złoŜone w spółce w formie pisemnej pod 
rygorem niewaŜności. JeŜeli członek Rady Nadzorczej zaŜądał zawiadamiania go o posiedzeniach za 
pomocą poczty elektronicznej nie ma konieczności przesyłania mu zawiadomienia na piśmie (§ 15 ust. 
1 Statutu Spółki). 
 
Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod 
rygorem bezskuteczności (§ 15 ust. 2 Statutu Spółki). 
 
Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania wiąŜących uchwał, jeŜeli w posiedzeniu uczestniczy co 
najmniej połowa jej członków, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo 
zaproszeni na posiedzenie. Dopuszczalne jest odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej, bez konieczności 
dokonywania zwołania w trybie określonym w ust. 1, o ile na posiedzeniu obecni są wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej i Ŝaden nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia w tym trybie  
i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (§ 15 ust. 3 i 5 Statutu Spółki). 
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W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie moŜna podjąć uchwał, chyba Ŝe wszyscy członkowie 
Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu w przedmiotowej sprawie (§ 15 
ust. 4 Statutu Spółki). 
 
Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej 
odbywają się w miarę potrzeby, jednakŜe nie rzadziej niŜ 4 (cztery) razy w roku obrotowym (§ 16 ust. 
1 i 2 Statutu Spółki). 
 
Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜy poza innymi sprawami określonymi przepisami prawa: 
 
1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki; 
2. ustalanie liczby członków Zarządu; 
3. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu; 
4. ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie 

ich zgodności z księgami i dokumentami oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia 
strat, a takŜe składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań; 

5. coroczne sporządzenie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny 
sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania 
ryzykiem istotnym dla Spółki; 

6. coroczne sporządzenie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej 
pracy; 

7. wydawanie opinii w sprawach mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile 
Rada Nadzorcza uzna to za stosowane; 

8. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki; 
9. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; 
10. wyraŜanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału w 

powyŜszych prawach do nieruchomości o wartości powyŜej 3.000.000,00 zł (trzy miliony 
złotych); 

11. wyraŜanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na 
koniec roku obrotowego, jeŜeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę; 

12. wyraŜanie zgody na dokonanie przez Zarząd transakcji z podmiotem powiązanym, nie podlegają 
temu obowiązkowi transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach 
prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zaleŜnym, w którym Spółka 
posiada większościowy udział kapitałowy. 

 
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość wyznacza 
Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Poza wynagrodzeniem członkom Rady Nadzorczej 
przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków (§ 17 Statutu Spółki). 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 czerwca 2009 r. podjęło uchwałę nr 13, na mocy której 
przyznało członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniach Rady w 
wysokości 1.000.00 zł. 
 
21.2.3. Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z kaŜdym rodzajem istniejących akcji 
 
Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu Spółek 
Handlowych, w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji naleŜy skorzystać z porady osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług 
doradztwa podatkowego, finansowego i prawnego.  
 
Akcje wyemitowane przez Emitenta są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu (na kaŜdą 
akcję serii A, B i C przypadają po 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu) oraz zwykłymi na 
okaziciela. 
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Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki: 
 
1. 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 Ŝadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, Ŝe na kaŜdą z akcji przypada 
dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są 
akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który moŜe zostać wyznaczony 
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w 
okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 Ksh). Ustalając dzień dywidendy 
Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie ustala równieŜ termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 Ksh). Dywidendę 
wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. JeŜeli uchwała walnego 
zgromadzenia takiego dnia określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę 
nadzorczą (art. 348 § 4 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. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie moŜe przekraczać zysku 
za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty 
przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być 
przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę naleŜy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje 
własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za 
ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Ksh). Przepisy prawa nie 
zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, 
częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat. Statut Emitenta w 
§ 16 ust. 3 pkt 11 przewiduje wypłatę zaliczki na poczet dywidendy. 

 
2. Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo udziału w zyskach Emitenta, w szczególności 

Statut Emitenta nie przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania 
imiennych świadectw załoŜycielskich, w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu 
Spółki, lub świadectw uŜytkowych wydanych w zamian za akcje umorzone. 

 
3. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo 

poboru), o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie wyłączy tego prawa. Przy zachowaniu 
wymogów, o których mowa w art. 433 Ksh, akcjonariusz moŜe zostać pozbawiony tego prawa w 
części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 
większością, co najmniej czterech piątych głosów. Przepisu art. 433 § 2 Ksh nie stosuje się, gdy 
uchwała o podwyŜszeniu kapitału zakładowego stanowi, Ŝe nowe akcje mają być objęte w całości 
przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie 
akcjonariuszom celem umoŜliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w 
uchwale oraz gdy uchwała stanowi, Ŝe nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w 
przypadku, gdy akcjonariusze, którym słuŜy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich 
oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji moŜe nastąpić w 
przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

 
4. Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w 

przypadku jej likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 Ksh majątek pozostały po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez 
kaŜdego z nich wpłat na kapitał zakładowy; Statut Spółki nie przewiduje Ŝadnego 
uprzywilejowania w tym zakresie i nie określa innych zasad podziału majątku. 

 
5. Prawo do zbywania posiadanych akcji. Akcje Spółki są zbywalne. W przypadku sprzedaŜy akcji 

imiennych prawo pierwokupu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje imienne 
uprzywilejowane co do głosu (§ 6 ust. 1 Statutu Spółki). Akcjonariusz, który zamierza zbyć akcje 
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imienne uprzywilejowane co do głosu serii A, serii B lub serii C zobowiązany jest zawiadomić 
Zarząd Spółki o zamiarze zbycia tych akcji, podając numer serii, liczbę akcji oraz proponowaną 
cenę ich zbycia (§ 6 ust. 2 Statutu Spółki) Zarząd Spółki niezwłocznie, w terminie do 5 dni 
roboczych od otrzymania zawiadomienia, zobowiązany jest poinformować akcjonariuszy akcji 
imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, serii B, serii C o moŜliwości skorzystania z 
prawa pierwokupu. W zawiadomieniu naleŜy wskazać numer serii, liczbę akcji oraz proponowana 
cenę zbycia. Zawiadomienie powinno być wysłane akcjonariuszom  posiadającym akcje imienne 
uprzywilejowane co do głosu listami poleconymi na adresy wskazane w Księdze Akcyjnej. 
Akcjonariusz moŜe odebrać za potwierdzeniem, zawiadomienie osobiście (§ 6 ust. 3 Statutu 
Spółki). W przypadku nie otrzymania,  w terminie jednego miesiąca od dnia wysłania listów 
poleconych lub od dnia osobistego odbioru przez akcjonariusza zawiadomienia przez Zarząd 
Spółki od uprawnionych akcjonariuszy, pisemnej informacji o skorzystaniu z prawa pierwokupu, 
Zarząd w terminie dwóch tygodni jest zobowiązany do wskazania nabywcy akcji, za cenę akcji 
ustaloną przez Zarząd, jednakŜe nie niŜszą od ich wartości bilansowej (§ 6 ust. 4 Statutu Spółki). 
W sytuacji nie wskazania przez Zarząd nabywcy akcji w wyznaczonym w § 6 ust. 4 terminie lub 
nie zawarcia w terminie dwóch tygodni od dnia wskazania przez Zarząd osoby nabywcy, z 
przyczyn zaistniałych po stronie nabywcy, umowy sprzedaŜy akcji imiennych ze wskazanym 
nabywcą, akcjonariusz moŜe zbyć akcje imienne bez ograniczeń, przy czym w takim przypadku 
uprzywilejowanie akcji imiennych co do głosu wygasa (§ 6 ust. 5 Statutu Spółki).  
 

6. Prawo do obciąŜania posiadanych akcji zastawem lub uŜytkowaniem. Akcje imienne nie mogą 
być zastawiane bez zgody Rady Nadzorczej. Akcje zwykłe na okaziciela mogą być obciąŜone 
ograniczonymi prawami rzeczowymi na zasadach określonych przepisami prawa. W okresie, gdy 
akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub uŜytkowanie, są zapisane na 
rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z 
przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje 
akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Ksh). 

 
6. Prawo do obciąŜania posiadanych akcji zastawem lub uŜytkowaniem. Akcje imienne nie mogą 

być zastawiane bez zgody Rady Nadzorczej. Akcje zwykłe na okaziciela mogą być obciąŜone 
ograniczonymi prawami rzeczowymi na zasadach określonych przepisami prawa. W okresie, gdy 
akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub uŜytkowanie, 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). 

 
7. Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze uchwały walnego zgromadzenia, za zgodą 

akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji 
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniŜenia kapitału 
zakładowego. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z 
kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Ksh moŜe zostać przeznaczona do podziału. Walne 
Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: 
a) wyraŜa zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia; 
b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 

określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; 
c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu 

umorzenia; 
d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upowaŜniony jest do nabywania akcji 

własnych w celu umorzenia.    
 
Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w 
celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniŜeniu kapitału zakładowego (§ 7 Statutu 
Spółki). 
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Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki: 
 
1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 Ksh). 
 
2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 Ksh). Prawo uczestniczenia w Walnym 

Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście 
dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). 
Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji 
na okaziciela i akcji imiennych (art. 4061 § 1 i § 2 Ksh). Uprawnieni z akcji imiennych i 
świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i uŜytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają 
prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeŜeli są wpisani do księgi 
akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 4062 Ksh). Wszystkie 
akcje serii A, B, C są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, Ŝe na kaŜdą akcję 
przypada po 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie akcje serii D oraz serii E są 
akcjami zwykłymi, na okaziciela (§ 5 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki).  

 
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu spółki publicznej, jeŜeli dokumenty akcji zostaną złoŜone w spółce nie później niŜ 
w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed 
zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji moŜe być złoŜone zaświadczenie wydane na dowód 
złoŜenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na 
terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu 
wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, Ŝe dokumenty akcji nie będą wydane przed 
upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 4063 § 1 Ksh). Na Ŝądanie 
uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie 
wcześniej niŜ po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niŜ w pierwszym 
dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący 
rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w 
walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 2 Ksh). Zaświadczenie to powinno zawierać: (1) firmę 
(nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, (2) liczbę akcji, (3) 
rodzaj i kod akcji, (4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje, 
(5) wartość nominalną akcji, (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 upowaŜnionej do wystawienia 
zaświadczenia (art. 4063 § 3 Ksh). Na Ŝądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na 
okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje 
zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych (art. art. 4063 § 4 Ksh). Listę 
uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej 
spółka ustala na podstawie akcji złoŜonych w spółce zgodnie z § 1 oraz wykazu sporządzonego 
przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie 
instrumentami finansowymi (art. art. 4063 § 6 Ksh). 
 
Akcjonariusz spółki publicznej moŜe przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji 
uczestnictwa walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia (art. 4064 Ksh). 
 
Statut moŜe dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności (1) transmisję obrad walnego 
zgromadzenia w czasie rzeczywistym, (2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w 
ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, 
przebywając w miejscu innym niŜ miejsce obrad walnego zgromadzenia, (3) wykonywanie 
osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia (art. 4065 
§ 1 Ksh). 
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Prawo do uczestniczenie w walnym zgromadzeniu zostało przyznane takŜe członkom zarządu i 
rady (art. 4066 Ksh). 
 

3. Prawo do złoŜenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do Ŝądania 
umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia 
przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
Spółki (art. 400 §1 Ksh). śądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia naleŜy 
złoŜyć zarządowi na piśmie  lub w postaci elektronicznej (art. 400 § 2 Ksh). JeŜeli w terminie 
dwóch tygodni od dnia przedstawienia Ŝądania zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy moŜe upowaŜnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym Ŝądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego 
tego Zgromadzenia (art. 400 § 3 Ksh). Zgromadzenie to, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy 
koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na Ŝądanie których 
zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku 
pokrycia kosztów nałoŜonych uchwałą zgromadzenia (art. 400 § 4 Ksh). W zawiadomieniach o 
zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w oparciu o upowaŜnienie sądu, naleŜy 
powołać się na postanowienie sądu rejestrowego (art. 400 § 5 Ksh).  
 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego 
walnego zgromadzenia. śądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niŜ na 
czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten 
wynosi dwadzieścia jeden dni. śądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. śądanie moŜe zostać złoŜone w postaci 
elektronicznej (art. 401 § 1 Ksh). Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niŜ na 
cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku 
obrad, wprowadzone na Ŝądanie akcjonariuszy. W spółce publicznej termin ten wynosi 
osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia 
art. 401 § 2 Ksh). JeŜeli walne zgromadzenie jest zwoływane w trybie art. 402 § 3, przepisów 
powyŜszych nie stosuje się. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia 
zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty 
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, 
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał 
na stronie internetowej (art. 401 § 4 Ksh). KaŜdy z akcjonariuszy moŜe podczas walnego 
zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 
401 § 5 Ksh).  

 
Zarząd Emitenta oświadcza, iŜ na najbliŜszym Walnym Zgromadzeniu zostaną podjęte czynności 
zmierzające do dostosowania dokumentów korporacyjnych Spółki do nowych regulacji Ksh 
obowiązujących od dnia 3 sierpnia 2009 r. 
 

4. Prawo do zaskarŜania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 
Ksh. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca 
w interesy Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza moŜe być zaskarŜona w drodze 
powództwa przeciwko Spółce o uchylenie uchwały (art. 422 § 1 Ksh). Powództwo takie powinno 
zostać wytoczone w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później niŜ w 
terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 Ksh). W przypadku 
sprzeczności uchwały Walnego Zgromadzenia z ustawą moŜliwe jest wytoczenie powództwa o 
stwierdzenie jej niewaŜności. Powództwo takie powinno zostać wytoczone w terminie trzydziestu 
dni od dnia ogłoszenia uchwały, nie później niŜ w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 
425 § 3 Ksh). Prawo do wniesienia powództwa przysługuje wyłącznie tym akcjonariuszom, 
którzy: 
� głosowali przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zaŜądali zaprotokołowania sprzeciwu (nie 

dotyczy to akcji niemych – te jednak w Spółce nie występują), 
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� bezzasadnie nie zostali dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 
� nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, wyłącznie w przypadku wadliwego zwołania 

Walnego Zgromadzenia lub powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 
 
W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały Walnego 
Zgromadzenia lub o stwierdzenie jej niewaŜności, sąd – na wniosek Spółki – moŜe zasądzić od 
powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych i wynagrodzenia jednego 
adwokata lub radcy prawnego. Nie wyklucza to dalszych roszczeń odszkodowawczych Spółki. 

 
5. Prawo do Ŝądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 §3 Ksh na 

wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór 
Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliŜsze Walne Zgromadzenie w drodze 
głosowania oddzielnymi grupami. W chwili dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady 
Nadzorczej w drodze głosowania grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich 
dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członków powoływanych przez 
podmiot określony w odrębnej od Ksh ustawie.  

 
6. Prawo Ŝądania udzielenia informacji dotyczących Spółki. Zgodnie z art. 428 § 1 Ksh, podczas 

obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd obowiązany jest udzielić akcjonariuszowi na jego Ŝądanie 
informacji dotyczących Spółki, jeŜeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem 
obrad Walnego Zgromadzenia. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd moŜe odmówić udzielenia 
informacji, jeŜeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności 
karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej (art. 428 § 3 Ksh). Zarząd powinien odmówić 
udzielenia informacji w przypadku gdy mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, półce z nią 
powiązanej albo spółce lub spółdzielni zaleŜnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic 
technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa (art. 428 § 2 Ksh). Odpowiedź 
uznaje się za udzieloną, jeŜeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki 
w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi 
(art.428 § 4 Ksh). W przypadku, gdy akcjonariusz Ŝąda udzielenia informacji dotyczących Spółki 
podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd moŜe udzielić informacji na piśmie poza walnym 
zgromadzeniem, jeŜeli przemawiają za tym waŜne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić 
informacji nie później niŜ w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia Ŝądania podczas walnego 
zgromadzenia (art. 428 § 5 Ksh). W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym 
Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd moŜe udzielić 
akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu art. 
428 § 2. W dokumentacji przedkładanej najbliŜszemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd 
obowiązany jest ujawnić na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym 
Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. 
Informacje przedkładane najbliŜszemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji 
podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 
7 Ksh).Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia Ŝądanej informacji podczas obrad Walnego 
Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, moŜe złoŜyć wniosek do sądu rejestrowego o 
zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 § 1 Ksh). Wniosek naleŜy złoŜyć w 
terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono ujawnienia 
informacji (art. 429 § 2 zd. 1 Ksh). Akcjonariusz moŜe równieŜ złoŜyć do sądu rejestrowego 
wniosek o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi 
poza walnym zgromadzeniem (art. 429 § 2 zd. 2 Ksh). 

 
7.   Prawo do Ŝądania 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (art. 395 §4 Ksh).  

 
8.  Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu oraz Ŝądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 
§1 Ksh). Akcjonariusz spółki publicznej moŜe Ŝądać przesłania mu listy akcjonariuszy 
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nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 

Ksh). 
 
9. Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu oraz Ŝądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 
§1 Ksh). Akcjonariusz spółki publicznej moŜe Ŝądać przesłania mu listy akcjonariuszy 
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 

Ksh). 
 
10. Prawo do złoŜenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez 

wybraną w tym celu komisję, złoŜoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złoŜyć 
akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym 
Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 §2 
Ksh). 

 
11. Prawo do przeglądania księgi protokołów Walnych Zgromadzeń oraz Ŝądania wydania 

poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 Ksh). 
 
12. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych 

w art. 486 i 487 Ksh, jeŜeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody 
w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. 

 
13. Prawo do przeglądania dokumentów oraz Ŝądania 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). 

 
14. Prawo Ŝądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, 

czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zaleŜności wobec określonej spółki handlowej albo 
spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zaleŜności 
ustał. Akcjonariusz moŜe Ŝądać równieŜ ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów 
lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym takŜe jako zastawnik, uŜytkownik lub na 
podstawie porozumień z innymi osobami. śądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi 
powinny być złoŜone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Ksh). 

 
15. Prawo Ŝądania powołania rewidenta do spraw szczególnych. Akcjonariusz lub akcjonariusze, 

posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu mogą wnioskować, 
aby Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego (tzw. rewidenta do 
spraw szczególnych), na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki 
lub prowadzeniem jej spraw (art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie). Akcjonariusze mogą w tym celu 
Ŝądać pisemnie od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia 
tej sprawy w porządku obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia. W przypadku niepodjęcia 
uchwały zgodnej z treścią wniosku lub podjęcia uchwały z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o 
Ofercie, akcjonariusz moŜe w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały wystąpić do sądu 
rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych. 

 
16. Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje 

uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący 
rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi 
oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki 
publicznej. (art. 328 §6 Ksh). 
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21.2.4. Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji ze wskazaniem tych zasad, które 
mają bardziej znaczący zakres niŜ jest to wymagane przepisami prawa 

 
Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych Spółka moŜe wydać akcje o szczególnych 
uprawnieniach, a takŜe przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia, 
które wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki. Akcje 
uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne, a uprzywilejowanie, o którym 
mowa, moŜe dotyczyć m.in. prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku 
likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie moŜe dotyczyć spółki publicznej, a 
ponadto jednej akcji nie moŜna przyznać więcej niŜ 2 głosy i w przypadku zamiany takiej akcji na 
akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeŜonym warunkom, uprzywilejowanie to 
wygasa. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę, 
która przewyŜsza nie więcej niŜ o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom 
uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to akcji niemych oraz zaliczek na poczet 
dywidendy) i nie korzystają one z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami (nie 
dotyczy akcji niemych). 
 
Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy moŜe być wyłączone prawo głosu (akcje 
nieme), a nadto akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo 
częściowo dywidendy w danym roku obrotowym, moŜna przyznać prawo do wyrównania z zysku w 
następnych latach, nie później jednak niŜ w ciągu kolejnych trzech lat obrotowych. Przyznanie 
szczególnych uprawnień moŜna uzaleŜnić od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, 
upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Akcjonariusz moŜe wykonywać przyznane mu szczególne 
uprawnienia związane z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w 
pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego. 
 
Osobiste uprawnienia, jak wskazano wyŜej, mogą być przyznane jedynie indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi i dotyczyć mogą m.in. prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady 
nadzorczej lub prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki. Przyznanie osobistego 
uprawnienia moŜna uzaleŜnić od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia 
się warunku. Do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście naleŜy stosować odpowiednio 
ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych. 
 
Opisane wyŜej zmiany praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych uprawnieniach oraz 
przyznanie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, dla swej waŜności 
wymagają odpowiednich postanowień Statutu. Wprowadzenie któregokolwiek z nich w wypadku 
Emitenta wymagałoby zmiany Statutu. Zgodnie z art. 430 § 1 Ksh w związku z art. 415 §1 Ksh, 
zmiana Statutu Emitenta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością ¾ głosów i 
wpisu do rejestru. Ponadto uchwała taka winna zawierać wskazanie akcji uprzywilejowanych lub 
odpowiednio oznaczenie podmiotu, któremu przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj 
uprzywilejowania akcji lub odpowiednio rodzaj osobistego uprawnienia oraz ewentualnie dodatkowe 
warunki, od których spełnienia uzaleŜnione jest przyznanie uprzywilejowania akcji lub odpowiednio 
osobistego uprawnienia. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy 
lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymaga zgody 
wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy (art. 415 Ksh). Zmiana statutu nie dotycząca podwyŜszenia 
lub obniŜenia kapitału zakładowego winna być zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie 3 miesięcy 
od dnia jej podjęcia (art. 430 § 2 Ksh).  
 
21.2.5. Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych walnych zgromadzeń 
akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy 
 
Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
zwołuje Zarząd Spółki i powinno ono odbyć się w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku 
obrotowego (art. 395 Ksh). W przypadku, gdyby Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego 
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Zgromadzenia w terminie, uprawnienie do jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej, jej 
Przewodniczącemu lub jednej trzeciej członków Rady.  
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek 
Rady Nadzorczej, jej Przewodniczącego, co najmniej jednej trzeciej członków Rady Nadzorczej lub 
na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego, przy czym zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno 
nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. W przypadku, gdyby Zarząd Spółki nie zwołał 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na Ŝądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki w terminie dwóch 
tygodni od daty zgłoszenia wniosku, uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej. 
 
Zgodnie z art. 400 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego mogą Ŝądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. śądanie zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia naleŜy złoŜyć zarządowi na piśmie lub w postaci 
elektronicznej. JeŜeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Ŝądania zarządowi 
nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy moŜe upowaŜnić do zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym Ŝądaniem. Sąd wyznacza 
przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 2 i § 3 Ksh). 
 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego walnego zgromadzenia. 
śądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niŜ na czternaście dni przed wyznaczonym 
terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. śądanie 
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 
obrad. śądanie moŜe zostać złoŜone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 Ksh). Zarząd jest 
obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niŜ na cztery dni przed wyznaczonym terminem 
Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na Ŝądanie akcjonariuszy. 
W spółce publicznej termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla 
zwołania walnego zgromadzenia art. 401 § 2 Ksh). JeŜeli walne zgromadzenie jest zwoływane w 
trybie art. 402 § 3, przepisów powyŜszych nie stosuje się. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki 
publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem 
walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie 
ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej (art. 401 § 4 Ksh). KaŜdy z akcjonariuszy moŜe 
podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 
porządku obrad (art. 401 § 5 Ksh).  
 
 
Zgodnie z art. 4021 § 1 Ksh  Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie 
dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji 
bieŜących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno 
być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia i powinno 
zawierać co najmniej: (1) datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy 
porządek obrad, (2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym 
zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o: 
a) prawie akcjonariusza do Ŝądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego 

zgromadzenia, 
b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad przed terminem walnego zgromadzenia, 
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c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 
porządku obrad podczas walnego zgromadzenia, 

d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach 
stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, 

e) moŜliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, 

f) sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, 

g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej, 

(3) dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061, (4) 
informację, Ŝe prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące 
akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, (5) wskazanie, gdzie 
i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu moŜe uzyskać pełny tekst 
dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeŜeli 
nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, (6) wskazanie adresu strony 
internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia. 
 
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Pszczynie, w Tychach lub w Warszawie.  
 
Walne Zgromadzenie jest waŜne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile statut lub 
ustawa nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną 
większością głosów oddanych, chyba Ŝe przepisy prawa lub postanowienia Statutu przewidują 
surowsze warunki podejmowania uchwał.  
 
Akcjonariusze spółek publicznych mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeŜeli złoŜą w 
biurze Zarządu Emitenta przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne 
świadectwo depozytowe wydane przez uprawniony do tego podmiot zgodnie z Ustawą o Obrocie, 
wskazujące liczbę akcji oraz fakt, iŜ akcje te nie mogą być zbyte przed ukończeniem Zgromadzenia. 
 
Zgodnie z art. 4061 Ksh prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko 
osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień 
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym 
Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z 
akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i uŜytkownicy, którym przysługuje prawo 
głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeŜeli są wpisani do 
księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 4062 Ksh).  
 
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 
spółki publicznej, jeŜeli dokumenty akcji zostaną złoŜone w spółce nie później niŜ w dniu rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast 
akcji moŜe być złoŜone zaświadczenie wydane na dowód złoŜenia akcji u notariusza, w banku lub 
firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa 
będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o 
zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i 
stwierdza, Ŝe dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu (art. 4063 § 1 Ksh). Na Ŝądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji 
na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niŜ po ogłoszeniu o zwołaniu walnego 
zgromadzenia i nie później niŜ w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w 
walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne 
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 2 Ksh). Zaświadczenie to 
powinno zawierać: (1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer 
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zaświadczenia, (2) liczbę akcji, (3) rodzaj i kod akcji, (4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki 
publicznej, która wyemitowała akcje, (5) wartość 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 
upowaŜnionej do wystawienia zaświadczenia (art. 4063 § 3 Ksh). Na Ŝądanie uprawnionego ze 
zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub 
wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych (art. art. 4063 § 4 Ksh). 
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej 
spółka ustala na podstawie akcji złoŜonych w spółce zgodnie z § 1 oraz wykazu sporządzonego przez 
podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 
finansowymi (art. art. 4063 § 6 Ksh). 

 
Akcjonariusz spółki publicznej moŜe przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa 
walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia (art. 4064 Ksh). 
 
Prawo do uczestniczenie w walnym zgromadzeniu zostało przyznane takŜe członkom zarządu i rady 
(art. 4066 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 być 
wyłoŜona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 
Akcjonariusz moŜe przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz Ŝądać odpisu listy za 
zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej moŜe Ŝądać przesłania mu listy 
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana 
(art. 407 § 11 Ksh). 
 
JeŜeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub uŜytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się 
na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego (art. 407 § 3 Ksh). 
 
Akcjonariusz moŜe uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub 
przez pełnomocnika. Nie moŜna ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym 
zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza 
na walnym zgromadzeniu, chyba Ŝe co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik moŜe 
udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeŜeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik moŜe 
reprezentować więcej niŜ jednego akcjonariusza  i głosować odmiennie z akcji kaŜdego akcjonariusza. 
Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niŜ jednym rachunku papierów 
wartościowych moŜe ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji 
zapisanych na kaŜdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i 
wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. Pełnomocnictwo do 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga 
udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci 
elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka publiczna wskazuje akcjonariuszom co 
najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o 
udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O sposobie zawiadamiania rozstrzyga regulamin 
walnego zgromadzenia, zaś w braku regulaminu - zarząd spółki. Członek zarządu i pracownik spółki 
nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu, jednakŜe wyłączenie to nie dotyczy spółki 
publicznej. JeŜeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, 
członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik 
spółki lub spółdzielni zaleŜnej od tej spółki, pełnomocnictwo moŜe upowaŜniać do reprezentacji tylko 
na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności 
wskazujące na istnienie bądź moŜliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego 
pełnomocnictwa jest wyłączone. 
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Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, oraz nad wnioskami o 
odwołanie Członków organów Emitenta lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, 
jak równieŜ w sprawach osobowych lub na wniosek chociaŜby jednej z osób uprawnionych do udziału 
w Walnym Zgromadzeniu. 
 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz 
w innych postanowieniach Statutu: 
 
1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; 
2) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej; 
3) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej; 
4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; 
5) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego 

indywidualnego wykonywania nadzoru; 
6) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia; 
7) tworzenie i znoszenie oraz sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych. 
 
Nabycie i zbycie nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału w powyŜszych prawach do 
nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia (§ 21 ust.2 Statutu Spółki). 

21.2.6. Krótki opis postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby 
spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemoŜliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. 

 
Statut Emitenta oraz regulaminy obowiązujące w Spółce nie zawierają Ŝadnych postanowień, które 
mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemoŜliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. 
W szczególności Ŝadnemu akcjonariuszowi Emitenta nie przyznano Ŝadnych uprawnień osobistych. 
Równocześnie brak jest w Statucie Emitenta postanowień dotyczących ograniczenia prawa głosu w 
stosunku do akcjonariuszy Emitenta dysponujących powyŜej jednej piątej ogółu głosów w Spółce, o 
którym mowa w art. 411 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. 

21.2.7. Wskazanie postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów, jeśli takie istnieją, 
regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie 
stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 

 
Statut Emitenta, ani Ŝaden inny akt regulujący wewnętrzną organizację Emitenta, nie zawiera 
postanowień, na podstawie których po przekroczeniu oznaczonych progów wielkości posiadanych 
akcji Emitenta akcjonariusz byłby zobowiązany zawiadomić o tym Emitenta. 

21.2.8. Opis warunków nałoŜonych zapisami umowy spółki i statutu, jej regulaminami, którym 
podlegają zmiany kapitału, jeŜeli zasady te są bardziej rygorystyczne niŜ określone wymogami 
obowiązującego prawa. 

 
Statut Emitenta, ani Ŝaden inny akt regulujący wewnętrzną organizację Emitenta, nie zawiera 
postanowień, na podstawie których warunki obniŜenia i podwyŜszenia kapitału zakładowego 
Emitenta, zostałyby ujęte bardziej rygorystycznie niŜ określone wymogami obowiązującego prawa. 
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22. Istotne umowy 

22.1. Podsumowanie istotnych umów, innych niŜ umowy zawierane w normalnym toku działalności 
Emitenta, których stroną jest Emitent lub dowolny członek jego grupy kapitałowej za okres dwóch 
lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji dokumentu rejestracyjnego 
 
PoniŜej przedstawiono podsumowanie istotnych umów, innych niŜ zawierane w normalnym toku 
działalności Emitenta, których stroną jest Emitent, za ostatnie 2 lata poprzedzające datę publikacji 
Prospektu, które zostały uznane przez Emitenta za istotne z uwagi na przedmiot lub wartość umowy. 

22.1.1 Umowy poŜyczki 

 
Umowy poŜyczki z Urszulą Gotz: 
 
1. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 30 października 2001 r. z Urszulą Gotz jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 50.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31października 2004 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 18 października 2004 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 31października 2007 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku 

 
2. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 22 listopada 2001 r. z Urszulą Gotz jako poŜyczkodawcą wraz: 

� kwota poŜyczki: 240.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 listopada 2004 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 18 października 2004 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 listopada 2007 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku 
 

3. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 23 listopada 2001 r. z Urszulą Gotz jako poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 100.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 listopada 2004 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 18 października 2004 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 listopada 2007 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku 
 
 

4. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 27 listopada 2001 r. z Urszulą Gotz jako poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 85.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 listopada 2004 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 18 października 2004 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 listopada 2007 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku 
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5. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 7 marca 2003 r. z Urszulą Gotz jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 135.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 marca 2007 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 9 listopada 2006 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 31 grudnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 16 % w skali roku od dnia 1 stycznia 2007 r. 
 

6. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 17 maja 2004 r. z Urszulą Gotz jako poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 100.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 maja 2007 r.; 
� oprocentowanie: 15 % w skali roku. 
 

W dniu 15 maja 2007 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 31 maja 2010 r.; 
 

7. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 14 czerwca 2004 r. z Urszulą Gotz jako poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 100.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 czerwca 2007 r.; 
� oprocentowanie: 15 % w skali roku. 
 

W dniu 15 maja 2007 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 czerwca 2010 r.; 
 

8. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 21 czerwca 2004 r. z Urszulą Gotz jako poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 100.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 czerwca 2007 r.; 
� oprocentowanie: 15 % w skali roku. 
 

W dniu 15 maja 2007 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 czerwca 2010 r.; 
 

9. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 10 grudnia 2004 r. z Urszulą Gotz jako poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 80.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 grudnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 
 

PoŜyczki udzielone na mocy wyŜej wskazanych umów zostały spłacone w dniu 2 listopada 2007 r. na 
podstawie umowy potrącenia wierzytelności wynikających z umów poŜyczek w łącznej kwocie 
990.000,00 zł z wierzytelnością Spółki względem Urszuli Gotz z tytułu naleŜnej wpłaty na poczet  
akcji serii C i serii D. Umowa objęcia akcji została opisana szczegółowo w punkcie 22.2 Części III 
Część Rejestracyjna Prospektu. 
 
Umowy poŜyczki z Henrykiem Gotz: 
 
1. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 4 kwietnia 2002 r. z Henrykiem Gotz jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 50.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 kwietnia 2005 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
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W dniu 14 marca 2005 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 kwietnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku 

 
2.  Umowa poŜyczki zawarta w dniu 8 maja 2002 r. z Henrykiem Gotz jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 75.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 maja 2005 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 14 marca 2005 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 31 maja 2009 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 

 
3. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 5 września 2002 r. z Henrykiem Gotz jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 100.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 września 2006 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 25 września 2006 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 września 2009 r.; 
� oprocentowanie: 16 % w skali roku. 
 

4. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 12 września 2002 r. z Henrykiem Gotz jako poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 60.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 września 2006 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 25 września 2006 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 września 2009 r.; 
� oprocentowanie: 16 % w skali roku. 
 

5. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 10 grudnia 2004 r. z Henrykiem Gotz jako poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 80.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 grudnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 
 

6.  Umowa poŜyczki zawarta w dniu 20 stycznia 2005 r. z Henrykiem Gotz jako poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 50.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 grudnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 
 

7. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 16 sierpnia 2006 r. z Henrykiem Gotz jako poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 45.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 sierpnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 16 % w skali roku. 
 

PoŜyczki udzielone na mocy wyŜej wskazanych umów zostały spłacone w dniu 2 listopada 2007 r. na 
podstawie umowy potrącenia wierzytelności wynikających z umów poŜyczek w łącznej kwocie 
460.000,00 zł z wierzytelnością Spółki względem Henryka Gotz z tytułu naleŜnej wpłaty na poczet  
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akcji serii C i serii D. Umowa objęcia akcji została opisana szczegółowo w punkcie 22.2 Części III 
Część Rejestracyjna Prospektu. 
 
Umowy poŜyczki z Małgorzatą Duda (z domu Wąs): 
 
1. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 4 kwietnia 2002 r. z Małgorzatą Duda z domu Wąs jako 

poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 50.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 kwietnia 2005 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 14 marca 2005 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 kwietnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 

 
2. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 8 maja 2002 r. z Małgorzatą Duda z domu Wąs jako 

poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 75.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 maja 2005 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 14 marca 2005 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 31 maja 2009 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 

 
3. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 17 maja 2004 r. z Małgorzatą Duda z domu Wąs jako 

poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 100.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 maja 2007 r.; 
� oprocentowanie: 15 % w skali roku. 
 

W dniu 15 maja 2007 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 31 maja 2010 r.; 
 

4. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 14 czerwca 2004 r. z Małgorzatą Duda z domu Wąs jako 
poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 100.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 czerwca 2007 r.; 
� oprocentowanie: 15 % w skali roku. 
 

W dniu 15 maja 2007 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 czerwca 2010 r.; 
 
5. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 21 czerwca 2004 r. z Małgorzatą Duda z domu Wąs jako 

poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 100.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 czerwca 2007 r.; 
� oprocentowanie: 15 % w skali roku. 
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W dniu 15 maja 2007 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 czerwca 2010 r.; 
 
6. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 10 grudnia 2004 r. z Małgorzatą Duda z domu Wąs jako 

poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 80.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 grudnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 
 

7. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 20 stycznia 2005 r. z Małgorzatą Duda z domu Wąs jako 
poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 50.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 grudnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 

 
8. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 16 sierpnia 2006 r. z Małgorzatą Duda z domu Wąs jako 

poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 45.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 sierpnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 16 % w skali roku. 
 

PoŜyczki udzielone na mocy wyŜej wskazanych umów zostały spłacone w dniu 2 listopada 2007 r. na 
podstawie umowy potrącenia wierzytelności wynikających z umów poŜyczek w łącznej kwocie 
600.000,00 zł z wierzytelnością Spółki względem Małgorzaty Duda z tytułu naleŜnej wpłaty na poczet  
akcji serii C i serii D. Umowa objęcia akcji została opisana szczegółowo w punkcie 22.2 Części III 
Część Rejestracyjna Prospektu. 
 
Umowy poŜyczki z Józefem Duda: 
 
1. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 30 października 2001 r. z Józefem Dudą jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 50.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 października 2004 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 18 października 2004 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 31 października 2007 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 

 
2. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 22 listopada 2001 r. z Józefem Dudą jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 240.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 listopada 2004 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 18 października 2004 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 listopada 2007 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 

 
3. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 23 listopada 2001 r. z Józefem Dudą jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 100.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 listopada 2004 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
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W dniu 18 października 2004 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 listopada 2007 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 

 
4. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 27 listopada 2001 r. z Józefem Dudą jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 85.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 listopada 2004 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 18 października 2004 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 listopada 2007 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 

 
5. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 9 grudnia 2002 r. z Józefem Dudą jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 130.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 grudnia 2006 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 9 listopada 2006 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 31 grudnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 16 % w skali roku od dnia 1 stycznia 2007 r. 

 
6. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 10 grudnia 2004 r. z Józefem Dudą jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 80.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 grudnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 
 

7. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 16 sierpnia 2006 r. z Józefem Dudą jako poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 45.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 sierpnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 16 % w skali roku. 

 
PoŜyczki udzielone na mocy wyŜej wskazanych umów zostały spłacone w dniu 2 listopada 2007 r. na 
podstawie umowy potrącenia wierzytelności wynikających z umów poŜyczek w łącznej kwocie 
730.000,00 zł z wierzytelnością Spółki względem Józefa Duda z tytułu naleŜnej wpłaty na poczet  
akcji serii C i serii D. Umowa objęcia akcji została opisana szczegółowo w punkcie 22.2 Części III 
Część Rejestracyjna Prospektu. 
 
Umowy poŜyczki z Małgorzatą Duda (z domu Wiktor): 
 
1. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 4 kwietnia 2002 r. z Małgorzatą Duda z domu Wiktor jako 

poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 50.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 kwietnia 2005 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 14 marca 2005 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 kwietnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 
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2. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 8 maja 2002 r. z Małgorzatą Duda z domu Wiktor jako 
poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 75.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 maja 2005 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 14 marca 2005 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 31 maja 2009 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 

 
3. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 5 września 2002 r. z Małgorzatą Duda z domu Wiktor jako 

poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 100.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 września 2006 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 25 września 2006 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 września 2009 r.; 
� oprocentowanie: 16 % w skali roku. 

 
4. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 12 września 2002 r. z Małgorzatą Duda z domu Wiktor jako 

poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 60.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 września 2006 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 25 września 2006 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 września 2009 r.; 
� oprocentowanie: 16 % w skali roku. 

 
5. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 7 marca 2003 r. z Małgorzatą Duda z domu Wiktor jako 

poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 5.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 marca 2007 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 9 listopada 2006 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 31 grudnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 16 % w skali roku od dnia 1 stycznia 2007 r. 

 
6. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 17 maja 2004 r. z Małgorzatą Duda z domu Wiktor jako 

poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 100.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 maja 2007 r.; 
� oprocentowanie: 15% w skali roku. 
 

W dniu 15 maja 2007 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 31 maja 2010 r.; 
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7. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 14 czerwca 2004 r. z Małgorzatą Duda z domu Wiktor jako 
poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 100.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 czerwca 2007 r.; 
� oprocentowanie: 15% w skali roku. 
 

W dniu 15 maja 2007 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 czerwca 2010 r.; 
 
8. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 22 czerwca 2004 r. z Małgorzatą Duda z domu Wiktor jako 

poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 100.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 czerwca 2007 r.; 
� oprocentowanie: 15% w skali roku. 
 

W dniu 15 maja 2007 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 czerwca 2010 r.; 
 
9. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 10 grudnia 2004 r. z Małgorzatą Duda z domu Wiktor jako 

poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 80.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 grudnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 
 

10. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 20 stycznia 2005 r. z Małgorzatą Duda z domu Wiktor jako 
poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 50.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 grudnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 
 

PoŜyczki udzielone na mocy wyŜej wskazanych umów zostały spłacone w dniu 2 listopada 2007 r. na 
podstawie umowy potrącenia wierzytelności wynikających z umów poŜyczek w łącznej kwocie 
720.000,00 zł z wierzytelnością Spółki względem Małgorzaty Duda z tytułu naleŜnej wpłaty na poczet  
akcji serii C i serii D. Umowa objęcia akcji została opisana szczegółowo w punkcie 22.2 Części III 
Część Rejestracyjna Prospektu. 
 
Umowy poŜyczki ze Stanisławem Duda: 
 
1. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 30 października 2001 r. ze Stanisławem Duda jako 

poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 50.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 października 2004 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 18 października 2004 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 31 października 2007 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 

 
2. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 22 listopada 2001 r. ze Stanisławem Duda jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 240.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 listopada 2004 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
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W dniu 18 października 2004 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 listopada 2007 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 

 
3. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 23 listopada 2001 r. ze Stanisławem Duda jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 100.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 listopada 2004 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 18 października 2004 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 listopada 2007 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 

 
4. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 27 listopada 2001 r. ze Stanisławem Duda jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 85.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 listopada 2004 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 18 października 2004 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 listopada 2007 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 

 
5. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 5 września 2002 r. ze Stanisławem Duda jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 100.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 września 2006 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 25 września 2006 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 września 2009 r.; 
� oprocentowanie: 16 % w skali roku. 

 
6. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 12 września 2002 r. ze Stanisławem Duda jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 60.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 września 2006 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 25 września 2006 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 września 2009 r.; 
� oprocentowanie: 16 % w skali roku. 

 
7. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 9 grudnia 2002 r. ze Stanisławem Duda jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 135.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 grudnia 2006 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 9 listopada 2006 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 31 grudnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 16 % w skali roku od dnia 1 stycznia 2007 r. 
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8. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 10 grudnia 2004 r. ze Stanisławem Duda jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 80.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 grudnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 

 
PoŜyczki udzielone na mocy wyŜej wskazanych umów zostały spłacone w dniu 2 listopada 2007 r. na 
podstawie umowy potrącenia wierzytelności wynikających z umów poŜyczek w łącznej kwocie 
850.000,00 zł z wierzytelnością Spółki względem Stanisława Duda z tytułu naleŜnej wpłaty na poczet  
akcji serii C i serii D. Umowa objęcia akcji została opisana szczegółowo w punkcie 22.2 Części III 
Część Rejestracyjna Prospektu. W dniu 30 listopada 2007 r. Stanisław Duda dokonał darowizny 
wszystkich akcji na rzecz Ŝony Małgorzaty Duda. 
 
Umowy poŜyczki ze Stanisławem Polak: 
 
1. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 30 października 2001 r. ze Stanisławem Polak jako 

poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 50.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 października 2004 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 18 października 2004 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 31 października 2007 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 
 

PoŜyczka udzielona na mocy wyŜej wskazanej umowy została spłacona przez Emitenta w dniu  
3 listopada 2006 r. 
 
2. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 22 listopada 2001 r. ze Stanisławem Polak jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 240.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 listopada 2004 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 18 października 2004 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 listopada 2007 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 

 
PoŜyczka udzielona na mocy wyŜej wskazanej umowy została spłacona przez Emitenta w dniu  
11 listopada 2006 r. 
 
3. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 23 listopada 2001 r. ze Stanisławem Polak jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 100.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 listopada 2004 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 18 października 2004 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 listopada 2007 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 

 
PoŜyczka udzielona na mocy wyŜej wskazanej umowy została spłacona przez Emitenta w dniu  
26 października 2006 r. 
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4. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 27 listopada 2001 r. ze Stanisławem Polak jako poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 85.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 listopada 2004 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 18 października 2004 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 listopada 2007 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 

 
PoŜyczka udzielona na mocy wyŜej wskazanej umowy została spłacona przez Emitenta w dniu  
25 października 2006 r. 
 
5. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 17 maja 2004 r. ze Stanisławem Polak jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 100.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 maja 2007 r.; 
� oprocentowanie: 15 % w skali roku. 

 
PoŜyczka udzielona na mocy wyŜej wskazanej umowy została spłacona przez Emitenta w dniu  
24 listopada 2006 r. 
 
6. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 14 czerwca 2004 r. ze Stanisławem Polak jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 100.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 czerwca 2007 r.; 
� oprocentowanie: 15 % w skali roku. 

 
PoŜyczka udzielona na mocy wyŜej wskazanej umowy została spłacona przez Emitenta w dniu  
24 listopada 2006 r. 
 
7. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 21 czerwca 2004 r. ze Stanisławem Polak jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 100.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 czerwca 2007 r.; 
� oprocentowanie: 15 % w skali roku. 

 
PoŜyczka udzielona na mocy wyŜej wskazanej umowy została spłacona przez Emitenta w dniu  
24 listopada 2006 r. 
 
8. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 10 grudnia 2004 r. ze Stanisławem Polak jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 80.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 grudnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 
 

PoŜyczka udzielona na mocy wyŜej wskazanej umowy została spłacona przez Emitenta w dniu  
26 października 2006 r. 
 
Umowy poŜyczki ze ElŜbietą Polak: 
 
1. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 4 kwietnia 2002 r. z ElŜbietą Polak jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 50.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 kwietnia 2005 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 
 

W dniu 14 marca 2005 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 30 kwietnia 2009 r.; 
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� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 
 
PoŜyczka udzielona na mocy wyŜej wskazanej umowy została spłacona przez Emitenta w dniu  
23 października 2006 r. 
 

2. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 8 maja 2002 r. z ElŜbietą Polak jako poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 75.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 maja 2005 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 

 

W dniu 14 marca 2005 r. Strony zawarły Aneks nr 1 do Umowy zmieniający następujące jej 
postanowienia: 

� termin spłaty: 31 maja 2009 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 

 

PoŜyczka udzielona na mocy wyŜej wskazanej umowy została spłacona przez Emitenta w dniu  
23 października 2006 r. 
 
3. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 5 września 2002 r. z ElŜbietą Polak jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 100.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 września 2006 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 

 
PoŜyczka udzielona na mocy wyŜej wskazanej umowy została spłacona przez Emitenta w dniu  
8 sierpnia 2006 r. 
 

4. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 12 września 2002 r. ElŜbietą Polak jako poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 60.000,00 zł: 
� termin spłaty: 30 września 2006 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 

 
PoŜyczka udzielona na mocy wyŜej wskazanej umowy została spłacona przez Emitenta w dniu  
8 sierpnia 2006 r. 
 
5. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 9 grudnia 2002 r. z ElŜbietą Polak jako poŜyczkodawcą: 

� kwota poŜyczki: 135.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 grudnia 2006 r.; 
� oprocentowanie: 20 % w skali roku. 

 

PoŜyczka udzielona na mocy wyŜej wskazanej umowy została spłacona przez Emitenta w dniu  
11 sierpnia 2006 r. 
 

6. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 10 grudnia 2004 r. z ElŜbietą Polak jako poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 80.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 grudnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 

 
PoŜyczka udzielona na mocy wyŜej wskazanej umowy została spłacona przez Emitenta w dniu  
23 października 2006 r. 
 

7. Umowa poŜyczki zawarta w dniu 20 stycznia 2005 r. z ElŜbietą Polak jako poŜyczkodawcą: 
� kwota poŜyczki: 50.000,00 zł: 
� termin spłaty: 31 grudnia 2009 r.; 
� oprocentowanie: 17 % w skali roku. 

 
PoŜyczka udzielona na mocy wyŜej wskazanej umowy została spłacona przez Emitenta w dniu  
23 października 2006 r. 
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22.1.2. Umowy objęcia akcji 
 
1. Umowa objęcia akcji zawarta w dniu 2 listopada 2007 r. z Urszulą Gotz jako obejmującym. Na 

mocy Umowy Urszula Gotz objęła 40.000 sztuk akcji imiennych serii C oraz 59.000 sztuk akcji 
zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 990.000,00 zł. Akcje zostały 
opłacone w drodze potrącenia umownego na podstawie art. 14 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. 

 
2. Umowa objęcia akcji zawarta w dniu 2 listopada 2007 r. z Henrykiem Gotz jako obejmującym. Na 

mocy Umowy Henryk Gotz objął 35.000 sztuk akcji imiennych serii C oraz 11.000 sztuk akcji 
zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 460.000,00 zł. Akcje zostały 
opłacone w drodze potrącenia umownego na podstawie art. 14 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. 

 
3. Umowa objęcia akcji zawarta w dniu 2 listopada 2007 r. z Małgorzatą Duda jako obejmującym Na 

mocy Umowy Małgorzata Duda objęła 35.000 sztuk akcji imiennych serii C oraz 25.000 sztuk 
akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł. Akcje zostały 
opłacone w drodze potrącenia umownego na podstawie art. 14 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. 

 
4. Umowa objęcia akcji zawarta w dniu 2 listopada 2007 r. z Józefem Duda jako obejmującym. Na 

mocy Umowy Józef Duda objął 40.000 sztuk akcji imiennych serii C oraz 33.000 sztuk akcji 
zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 730.000,00 zł. Akcje zostały 
opłacone w drodze potrącenia umownego na podstawie art. 14 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. 

 
5. Umowa objęcia akcji zawarta w dniu 2 listopada 2007 r. z Małgorzatą Duda jako obejmującym. 

Na mocy Umowy Małgorzata Duda objęła 35.000 sztuk akcji imiennych serii C oraz 37.000 sztuk 
akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 720.000,00 zł. Akcje zostały 
opłacone w drodze potrącenia umownego na podstawie art. 14 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. 

 
6. Umowa objęcia akcji zawarta w dniu 2 listopada 2007 r. ze Stanisławem Duda jako obejmującym. 

Na mocy Umowy Stanisław Duda objął 40.000 sztuk akcji imiennych serii C oraz 45.000 sztuk 
akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 850.000,00 zł. Akcje zostały 
opłacone w drodze potrącenia umownego na podstawie art. 14 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. 

 
22.1.3 Inne umowy 
 
Umowa poŜyczki z KRESPOL Spółka z o.o. (obecnie AURES Spółka z o.o.) zawarta w dniu  
23 września 2008 r. jako poŜyczkobiorcą. 
 
W dniu 23 września 2008 r. Emitent jako poŜyczkodawca zawarł z KRESPOL Spółka z o.o. z siedzibą 
w Sosnowcu (od dnia 17 listopada 2008 r. zmieniała nazwę na AURES Spółka z o.o.) jako 
poŜyczkobiorcą umowę poŜyczki. Na mocy umowy Emitent udzielił poŜyczki w kwocie 1.800.000,00 
zł z przeznaczeniem na zakup środków trwałych w 70 %, a pozostała kwota – na pokrycie bieŜącej 
działalności poŜyczkobiorcy. PoŜyczka ma zostać zwrócona w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. , 
przy czym w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r. Emitent moŜe wyrazić wolę konwersji 
wierzytelności z tytułu udzielonej poŜyczki na udziały w podwyŜszonym kapitale zakładowym 
KRESPOL Spółka z o.o. PoŜyczka została oprocentowana w wysokości 10 % w stosunku rocznym od 
daty wydania przedmiotu poŜyczki do daty jej zwrotu lub wydania przez sąd rejestrowy postanowienia 
o zarejestrowaniu podwyŜszenia kapitału zakładowego. Zapłata odsetek naleŜnych za okres od  
23 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. ma nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r., a od  
1 stycznia 2009 r. będzie następować miesięcznie z dołu w terminie 14 dni od dnia zakończenia 
miesiąca. Tytułem zabezpieczenia spłaty poŜyczki poŜyczkobiorca zobowiązała się ustanowić zastaw 
na ruchomościach oraz hipotekę na prawie uŜytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu 
numer 3/4 o powierzchni 2.40.71 ha połoŜonej w Sosnowcu oraz prawie własności znajdujących się na 
tej działce budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności objętych księgą wieczystą 
KW 26488. W dniu 4 listopada 2008 r. KRESPOL Spółka z o.o. złoŜyła przed notariuszem Andrzejem 
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Letkiewiczem prowadzącym kancelarię notarialną z siedzibą w Zabrzu oświadczenie  
o ustanowieniu hipoteki kaucyjnej na ww. prawie uŜytkowania wieczystego gruntu oraz prawie 
własności ww. budynków do sumy najwyŜszej 2.200.000,00 zł (akt notarialny Rep. A nr 19308/2008).  
 
W dniu 3 czerwca 2009 r. Emitent zawarł z Aures Spółka z o.o. aneks nr 1 do umowy poŜyczki, na 
mocy którego zmieniony został termin zapłaty odsetek z tytułu udzielonej poŜyczki, tj. odsetki za 
miesiąc marzec, kwiecień, maj oraz czerwiec 2009 r. został przedłoŜony do dnia 31 grudnia 2009 r., 
natomiast termin zapłaty odsetek za kolejne miesiące począwszy od miesiąca lipca 2009 r. został 
wyznaczony na dzień 31 grudnia 2009 r.  
 
W wykonaniu umowy poŜyczki, celem zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z umowy 
obejmującej naleŜność główną wraz z odsetkami Emitent jako zastawnik zawarł z poŜyczkobiorcą 
jako zastawcą w dniu 14 stycznia 2009 r. umowę zastawu rejestrowego, zmienioną aneksem nr 1  
z dnia 27 stycznia 2009 r., na mocy którego ustanowiono zastaw rejestrowy do wysokość 
2.200.000,00 zł stanowiącej najwyŜszą kwotę zabezpieczenia na podstawie ustawy o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów. Zastaw został ustanowiony na rzeczach ruchomych stanowiących 
własność poŜyczkobiorcy. Przedmiot zastawu stanowi łącznie wartość 816.285,30 zł.  
 
Postanowieniami z dnia 31 marca 2009 r., 1 kwietnia 2009 r., 2 kwietnia 2009 r. oraz 28 kwietnia 
2009 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestrów 
Zastawów wpisał do Rejestru Zastawów zastawy rejestrowe ustanowione na rzecz Emitenta na 
ruchomościach stanowiących własność poŜyczkobiorcy (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 3748/09/439, 
KA.IX.Ns-Rej.Za 3751/09/953, KA.IX.Ns-Rej.Za 3752/09/354, KA.IX.Ns-Rej.Za 3754/09/156, 
KA.IX.Ns-Rej.Za 3755/09/557, KA.IX.Ns-Rej.Za 3756/09/958, KA.IX.Ns-Rej.Za 373409/514, 
KA.IX.Ns-Rej.Za 3755/09/915, KA.IX.Ns-Rej.Za3736 /09/316, KA.IX.Ns-Rej.Za 3737/09/,717 
KA.IX.Ns-Rej.Za 3739/09/519, KA.IX.Ns-Rej.Za 3740/09/231, KA.IX.Ns-Rej.Za3746/09/637, 
KA.IX.Ns-Rej.Za 4491/09/005, KA.IX.Ns-Rej.Za 4490 /09/604. 
 
Poza wyŜej wskazanymi Emitent nie zawierał innych istotnych umów poza normalnym tokiem 
działalności. 

23. Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów i oświadczenie o jakimkolwiek 
zaangaŜowaniu 

23.1. Dane dotyczące osoby określanej jako ekspert 
 
W Prospekcie nie zostały zamieszczone informacje od osób określanych jako eksperci. 

23.2. Informacje uzyskane od osób trzecich i wskazanie źródeł tych informacji 
 
Źródłami informacji, które zostały wykorzystane przez Emitenta w części opisującej działalność 
Spółki były: 
 
1) wiedza własna Zarządu Emitenta o działalności Emitenta i jej otoczeniu oraz  
2) informacje zawarte w poniŜej wymienionych dokumentach: 
� dokumencie „Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 – 2015” 

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r. 
� dokumencie „Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w grudniu oraz w 

2007r. (przed badaniem biegłych rewidentów)” – Dokument opublikowany przez Ministerstwo 
Gospodarki w lutym 2008 roku 

� dokumencie „Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w okresie styczeń - maj 
2008r.” – Dokument opublikowany przez Ministerstwo Gospodarki w lipcu 2008 roku 

� dokumencie „Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w okresie styczeń - 
listopad 2008r.” – Dokument opublikowany przez Ministerstwo Gospodarki w styczniu 2009 roku 
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� dokumencie „Informacja o  realizacji w 2007r. zadań określonych w Strategia działalności 
górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 – 2015” – Dokument opublikowany przez 
Ministerstwo Gospodarki w grudniu 2008 roku. 

 
Informacje te zostały dokładnie powtórzone oraz w stopniu, w jakim Emitent jest tego świadom i w 
jaki moŜe to ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały 
pominięte Ŝadne fakty, które sprawiłyby, Ŝe powtórzone informacje byłyby niedokładne lub 
wprowadzały w błąd. 

24. Dokumenty udostępnione do wglądu 
 
W okresie waŜności Prospektu w siedzibie Emitenta moŜna zapoznawać się z następującymi 
dokumentami lub ich kopiami: 
1) Statutem Emitenta, 
2) Historycznymi informacjami finansowymi Emitenta za lata obrotowe 2006 – 2008, 
3) Regulaminami Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu, 
4) Odpisem z KRS. 
 
Ponadto moŜna się zapoznawać ze wskazanymi wyŜej dokumentami w formie elektronicznej na 
stronie internetowej Emitenta www.patentus.pl. 

25. Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach 
 
Emitent nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach. 
 



CZĘŚĆ REJESTRACYJNA   

 301

IV. CZĘŚĆ OFERTOWA 

1. Osoby odpowiedzialne 

1.1. Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Prospekcie 
 
Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie zostały wskazane w punkcie 1.1 
Części III „Część Rejestracyjna” Prospektu. 

1.2. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte  w Prospekcie 
 
Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie zostało zamieszczone w 
punkcie 1.2 Części III „Część Rejestracyjna” Prospektu. 

2. Czynniki ryzyka 
 
Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta oraz rynkiem kapitałowym zostały przedstawione 
w Części II „Czynniki ryzyka” Prospektu. 

3. Podstawowe informacje 

3.1 Oświadczenie o kapitale obrotowym 

Zarząd Emitenta oświadcza, iŜ na dzień zatwierdzenia Prospektu Spółka Akcyjna PATENTUS 
dysponuje odpowiednim i wystarczającym kapitałem obrotowym, w wysokości zapewniającej 
pokrycie bieŜących potrzeb operacyjnych w okresie co najmniej dwunastu kolejnych miesięcy od daty 
zatwierdzenia Prospektu. Emitentowi nie są znane problemy z kapitałem obrotowym, które mogą 
wystąpić w przyszłości. 

3.2. Oświadczenie o kapitalizacji i zadłuŜeniu 

 

Informacje dotyczące kapitalizacji i zadłuŜenia zaprezentowano na podstawie danych finansowych 
sporządzonych według MSSF/MSR. 

Zarząd Emitenta oświadcza, iŜ kapitały własne według stanu na dzień 31 lipca 2009 roku wynoszą: 

L.p. Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.07.2009
(niebadane)

I. Kapitał własny razem, w tym: 52 675 

Kapitał akcyjny 10 600 

Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości 
nominalnej

1 762 

Kapitał z aktualizacji wyceny 2 254 

Zyski zatrzymane 38 059  

Źródło: Emitent 

Zarząd Emitenta oświadcza, iŜ zadłuŜenie według stanu na dzień 31 lipca 2009 roku wynosi: 
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L.p. Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.07.2009
(niebadane)

I. ZadłuŜenie krótkoterminowe razem, w tym: 15 080 

Gwarantowane 0 

Zabezpieczone (kredyty i leasing finansowy) 3 171 

Zabezpieczone (pozostałe zobowiązania) 2 048 

Niegwarantowane/niezabezpieczone 9 861 

II.
ZadłuŜenie długoterminowe razem (z wyłączeniem bieŜącej części 
zadłuŜenia długoterminowego), w tym:

5 659 

Gwarantowane 0 

Zabezpieczone (kredyty i leasing finansowy) 3 091 

Zabezpieczone (pozostałe zobowiązania) 0 

Niegwarantowane/niezabezpieczone 2 568 

III. Zadłu Ŝenie krótkoterminowe i długoterminowe ogółem (I+II) 20 739  

Źródło: Emitent 

Zabezpieczeniem krótkoterminowych i długoterminowych kredytów bankowych są hipoteki 
ustanowione na nieruchomościach, zastawy rejestrowe na środkach trwałych, przewłaszczenia 
środków trwałych w celu zabezpieczenia, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, niepotwierdzony 
globalny przelew (cesja) wierzytelności istniejących i przyszłych z tytułu umów najmu, sprzedaŜy 
towarów i usług, a takŜe oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz weksle własne in 
blanco. 

Zabezpieczeniem zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego są środki trwałe będące 
przedmiotem umów leasingu oraz weksle własne in blanco. 

Zobowiązania z tytułu umowy factoringu zobowiązań (wykazane jako pozostałe zobowiązania) 
zostały zabezpieczone wekslem własnym in blanco. 

Zabezpieczeniem wybranych zobowiązań z tytułu dostaw są weksle własne in blanco. Na dzień 
31 lipca 2009 roku nie występują w bilansie tego typu zobowiązania.  

Zabezpieczeniem otrzymanych w latach 2005 - 2008 dotacji z funduszy Unii Europejskiej do nabytych 
środków trwałych są weksle in blanco. Dotacje stanowią częściową (około 49%) refundację 
poniesionych wydatków na nabycie środków trwałych. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości - 
dotacje rozliczane są w okresie uŜytkowania środków trwałych i proporcjonalnie do wysokości 
odpisów amortyzacyjnych dotowanych środków trwałych. Wartość otrzymanych i nie rozliczonych 
dotacji, które według stanu na dzień 31 lipca 2009 roku wynoszą 1.255 tys. PLN nie została ujęta w 
zestawieniu zadłuŜenia. Rozliczane w czasie dotacje mają bowiem charakter przychodów przyszłych 
okresów i nie powodują wypływu środków pienięŜnych w przyszłości. 

Zarząd Emitenta oświadcza, iŜ zadłuŜenie netto według stanu na dzień 31 lipca 2009 roku wynosi: 
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L.p. Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.07.2009
(niebadane)

A Środki pienięŜne 114 

B Ekwiwalent środków pienięŜnych 0 

C Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0 

D Płynność (A+B+C) 114 

E Krótkoterminowe naleŜności finansowe 21 121 

F Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i poŜyczek  (3 091) 

G
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe 
zobowiązania finansowe 

 (11 603) 

H
Krótkoterminowe zobowiązania niefinansowe i rezerwy na 
zobowiązania krótkoterminowe

 (386) 

I Krótkoterminowe zadłu Ŝenie  (F+G+H)  (15 080) 

J
Krótkoterminowa nadwyŜka  netto (znak +) lub  
krótkoterminowe zadłuŜenie netto (znak -)  
(D+E+I) 

6 155 

K Długoterminowe naleŜności finansowe 1 800 

L Długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i poŜyczek  (3 091) 

M Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe 0 

N
Pozostałe zobowiązania niefinansowe długoterminowe i rezerwy 
na zobowiązania długoterminowe

 (2 568) 

O Długoterminowe zadłuŜenie   (L+M+N)  (5 659) 

P
Długoterminowa nadwyŜka  netto (znak +) lub  
długoterminowe zadłuŜenie netto (znak -)  
(K+O) 

 (3 859) 

R
Łączna nadwyŜka  netto (znak +) lub  
łączne zadłuŜenie netto (znak -)  
(J+P) 

2 296 

 

Źródło: Emitent 

 

 

Na dzień 31 lipca 2009  roku zobowiązania pozabilansowe (warunkowe) Spółki wynoszą: 
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L.p. Wyszczególnienie/ dane w tys. PLN
Koniec okresu 

31.07.2009
(niebadane)

I. Wystawione weksle zabezpieczające, w tym: 13 721 

kredyty bankowe 9 650 

zobowiązania leasingowe 407 

otrzymane dotacje z funduszy UE 1 933 

inne (odrębna specyfikacja) 1 731 

II. Zabezpieczenia kredytów bankowych, w tym: 57 438 

hipoteki ustanowione na nieruchomościach 14 220 

zastaw rejestrowy na środkach trwałych lub przewłaszczenie w celu 
zabezpieczenia

6 056 

cesja praw z polisy ubezpieczeniowej 12 465 

podporządkowanie umów poŜyczek udzielonych przez Akcjonariuszy 0 

dobrowolne poddanie się egzekucji 24 697 

I. + II. Razem zobowiązania warunkowe 71 159  

Źródło: Emitent 

W zobowiązaniach warunkowych wykazano gwarancje bankowe wystawione na zlecenie Spółki jako 
zabezpieczenie naleŜnego wadium oraz naleŜytego wykonania umów handlowych. W celu otrzymania 
gwarancji Spółka podpisała stosowne umowy z gwarantami oraz przekazała im weksle in blanco. 

PoniŜej przedstawiono specyfikację gwarancji bankowych i gwarancji Towarzystw 
Ubezpieczeniowych wystawionych na zlecenie Spółki oraz weksli in blanco z deklaracjami 
wystawionymi przez Spółkę. 
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L.p.
Data 

udzielenia
Wystawca 
gwarancji

Kwota 
gwarancji

Termin waŜności
Tytuł zobowiązań 

objętych gwarancją
Uwagi

1 12.05.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
30 000,00

10.07.2009 
ANEKS do 08.09.2009

Wadium 77/09/KRA/RB

2 15.05.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
2 400,00

13.07.2009 
ANEKS do 11.09.2009

Wadium 80/09/KRA/RB

3 28.05.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
48 900,00

27.07.2009 
ANEKS do 21.08.2009

Wadium 85/09/KRA/RB

4 05.06.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
20 000,00 03.08.2009 Wadium 89/09/KRA/RB

5 03.06.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
15 000,00

03.08.2009 
ANEKS do 10.08.2009

Wadium 90/09/KRA/RB

6 08.06.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
2 000,00 06.08.2009 Wadium 91/09/KRA/RB

7 16.06.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
30 000,00 14.08.2009 Wadium 92/09/KAR/RB

8 10.06.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
7 000,00 10.09.2009 Wadium 94/09/KRA/RB

9 25.06.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
45 000,00 21.08.2009 Wadium 96/09/KRA/RB

10 28.07.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
118 000,00 25.09.2009 Wadium 117/09/KRA/RB

11 05.05.2009 PZU SA Warszawa 50 000,00
03.07.2009 

ANEKS do 25.09.2009
Wadium Gwo/90/2009-041/CLK

12 10.06.2009 PZU SA Warszawa 130 000,00 10.08.2009 Wadium Gwo/110/2009-041/CLK

13 10.06.2009 PZU SA Warszawa 40 000,00 10.08.2009 Wadium Gwo/111/2009-041/CLK

14 03.07.2009 PZU SA Warszawa 50 000,00 31.08.2009 Wadium

15 01.07.2009 PZU SA Warszawa 75 000,00 29.08.2009 Wadium

16 21.07.2009 PZU SA Warszawa 200 000,00 21.09.2009 Wadium Gwo/143/2009-041/CLK

17 31.07.2009 PZU SA Warszawa 20 000,00 28.09.2009 Wadium Gwo/145/2009-041/CLK

883 300,00 

Gwarancje udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 lipca 2009 roku.  
Dane w PLN

Razem wartość gwarancji wadialnych

Źródło: Emitent 
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L.p.
Data 

udzielenia
Wystawca 
gwarancji

Kwota 
gwarancji

Termin waŜności
Tytuł zobowiązań 

obję tych gwarancją
Uwagi

1 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
1 956,64   10.01.2010

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

49/2008/POZ

2 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
1 022,98   10.01.2010

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

51/2008/POZ

3 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
1 263,99   10.01.2010

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

53/2008/POZ

4 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
1 114,80   10.01.2010

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

55/2008/POZ

5 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
1 842,33   10.01.2010

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

59/2008/POZ

6 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
1 732,79   10.01.2010

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

61/2008/POZ

7 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
1 114,80   10.01.2010

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

57/2008/POZ

8 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
444,22   10.01.2010

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

67/2008/POZ

9 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
564,30   10.01.2010

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

76/2008/POZ

10 09.05.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
1 227,32   10.01.2010

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

95/2008/POZ

11 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
368,20   31.12.2009

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

96/2008/POZ

12 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
510,30   31.12.2009

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

118/2008/POZ

13 01.01.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
311,00   31.12.2009

Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

120/2008/POZ

14 03.04.2009 PZU SA Warszawa 167 829,05   31.01.2010
Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

Gko/05/2009-041/CLK

15
od daty 
zawarcia 
umowy

PZU SA Warszawa 128 588,00   05.09.2009
Zabezpieczenie naleŜytego 
wykonania umowy

Gko/10/2009-041/CLK

309 890,72 

Gwarancje udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 l ipca 2009 roku.  
Dane w PLN

Razem wartość gwarancji naleŜytego 
wykonania umowy

Źródło: Emitent 

 

L.p.
Data 

udzielenia
Wystawca 
gwarancji

Kwota 
gwarancji

Termin waŜności
Tytuł zobowiązań 

obję tych gwarancją
Uwagi

1 19.11.2008
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
70 000,00 18.11.2009 Gwarancja bankowa płatności 238/2008/POZ

70 000,00 

Gwarancje płatności udzielone na zlecenie Spółki - obowiązujące w dniu 31 lipca 2009 roku.  
Dane w PLN

Razem wartość gwarancji płatności

Źródło: Emitent  
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L.p.
Data 

udzielenia
Wystawca 
gwarancji

Kwota 
gwarancji

Termin waŜności
Tytuł zobowiązań 

obję tych gwarancją
Uwagi

1 16.03.2009
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
14 280,00 16.03.2011

Gwarancja właściwego 
usunięcia wad i usterek

41/2009/POZ

2 05.03.2009 23 380,00 15.12.2009

3 16.12.2009 11 690,00 15.12.2010

49 350,00 

PZU SA Warszawa
Gwarancja właściwego 
usunięcia wad i usterek

Gdo/04/2009-041/CLK

Gwarancje właściwego usunięcia wad lub usterek udzielone na zlecenie Spółki -  
obowiązujące w dniu 31 lipca 2009roku.  
Dane w PLN

Razem wartość gwarancji właściwego 
usunięcia wad lub usterek

 Źródło: Emitent 

 

L.p.
Data 

udzielenia
Wystawca 
gwarancji

Kwota 
gwarancji

Termin waŜności
Tytuł zobowiązań 

obję tych gwarancją
Uwagi

1 24.01.2009 PZU SA Warszawa 17 493,00 €
23.02.2012 

ANEKS do 01.04.2012
Gwarancja właściwego 

usunięcia wad lub usterek
Gko/03/2009-041/CLT 
ANEKS do 01.04.2012

17 493,00 €

77 836,85

1 390 377,57 
Ogółem wartość udzielonych 
gwarancji

Po uwzględnieniu kwot w EUR przeliczonych na PLN

Gwarancje właściwego usunięcia wad lub usterek udzielone na zlecenie Spółki -  
obowiązujące w dniu 31 lipca 2009roku.  
Dane w EUR

Razem wartość gwarancji właściwego 
usunięcia wad lub usterek

Razem wartość gwarancji właściwego 
usunięcia wad lub usterek

Kwota w EUR przeliczona na PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w 
dniu 31.07.2009r  
1 EUR = 4,1605 PLN

Źródło: Emitent 
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Weksle gwarantujące zobowiązania wykazane w bilansie

L.p.
Data 

wydania 
weksla

Data 
zwrotu 
weksla

Rodzaj 
weksla

Posiadacz weksla Opis umowy handlowej Uwagi

Maksymalna wartość 
zobowiązania wekslowego 

wynikające z deklaracji 
wekslowej lub umowy. 

Dane w PLN

Stan zobowiązań 
zabezpieczonych 

wykazanych w bilansie 
na dzień 31.07.2009r. 

Dane w tys. PLN

1 15.10.2003 ---
weksel in 
blanco

Fortis Bank Polska SA 
Warszawa

ramowa umowa o udzielenie 
kredytu

Aneks z dnia 
05.12.2007r

przelew kwoty nie niŜszej niŜ 
1.500.000,00

---

2 5.12.2007 ---
weksel in 
blanco

Fortis Bank Polska SA 
Warszawa

umowa o finansowanie 9.150.000,00 1 885 

3 14.02.2007 ---
weksel in 
blanco

ING Bank Śląski SA Katowice
umowa o kredyt złotowy na 

finansowanie inwestycji
do 500.000,00 + odsetki + 

prowizje + koszty 198 

4 02.10.2006 ---
2 weksle in 

blanco
Fortis Lease Polska sp. z o.o. 

Warszawa
umowa leasingowa 174.429,50 +odsetki 23 

5 08.01.2007 ---
weksel in 
blanco

Fortis Lease Polska sp. z o.o. 
Warszawa

umowa leasingowa 119.885,77 + odsetki 22 

6 20.03.2007 ---
weksel in 
blanco

BZ WBK Finanse & Leasing SA 
Poznań

umowa leasingowa 113.218,81 + odsetki 35 

7 31.10.2007
weksel in 
blanco

BZ WBK Faktor
umowa factoringu 

zobowiązań
limit 

3.000.000,00

zobowiązanie z tytułu zawartej 
umowy factoringu + naleŜności 

uboczne ( odsetki)
768 

8 06.07.2005 ---
weksel in 
blanco

Action SA Warszawa
ramowa umowa współpracy 

handlowej
suma zadłuŜenia + odsetki do 

dnia spłaty 0 

9 18.03.2005 15.03.2006
weksel in 
blanco

Peri Polska sp. z o.o. Płochocin
umowa dzierŜawy elementów 

deskowań
suma zadłuŜenia + odsetki + 

prowizja i koszty 0 

10 15.03.2006 13.12.2007
weksel in 
blanco

Peri Polska sp. z o.o. Płochocin
umowa dzierŜawy elementów 

deskowań
suma zadłuŜenia + odsetki + 

prowizja i koszty 0 

11 25.10.2005 ---
weksel in 
blanco

Stalprofil SA Dąbrowa Górnicza
umowa współpracy 

handlowej
nie więcej niŜ 250.000,00 + 

odsetki + koszty 0 

12 23.08.2006 ---
weksel in 
blanco

Stalprofil SA Dąbrowa Górnicza
umowa współpracy 

handlowej
zwiększenie

nie więcej niŜ 250.000,00 + 
odsetki + koszty 0 

 

ciąg dalszy na następnej stronie 
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L.p.
Data 

wydania 
weksla

Data 
zwrotu 
weksla

Rodzaj 
weksla

Posiadacz weksla Opis umowy handlowej Uwagi

Maksymalna wartość 
zobowiązania wekslowego 

wynikające z deklaracji 
wekslowej lub umowy. 

Dane w PLN

Stan zobowiązań 
zabezpieczonych 

wykazanych w bilansie 
na dzień 31.07.2009r. 

Dane w tys. PLN

13 24.05.2005 ---
weksel in 
blanco

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości Warszawa

Dotacja z funduszy UE - 
zabezpieczenie wykonania 
projektu - zakup plazmowej 

wypalarki do blach oraz 
podnośnika widłowego

5 lat 224.169,37 + odsetki ---

14 13.10.2005 ---
weksel in 
blanco

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości Warszawa

Dotacja z funduszy UE - 
zabezpieczenie wykonania 

projektu - zakup tokarki 
sterowanej numerycznie

5 lat 577.315,85 + odsetki ---

15 19.12.2005 ---
weksel in 
blanco

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości Warszawa

Dotacja z funduszy UE - 
zabezpieczenie wykonania 

projektu - zakup 
zrobotyzowanego 

stanowiska spawalniczego

5 lat 737.657,00 + odsetki ---

16 09.02.2007 ---
weksel in 
blanco

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości Warszawa

Dotacja z funduszy UE - 
zabezpieczenie wykonania 

projektu - zakup oczyszczarki 
przelotowej

5 lat 393.300,00 + odsetki 0 

17
Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiębiorczości Warszawa

Dotacja z funduszy UE - suma 
zobowiązań wykazanych w 
bilansie na dzień 31.05.2009r

1 255 

4 186 Razem  

Źródło: Emitent 
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L.p.
Data 

wydania 
weksla

Data 
zwrotu 
weksla

Rodzaj 
weksla

Posiadacz weksla Opis umowy handlowej Uwagi

Maksymalna wartość 
zobowiązania wekslowego 

wynikające z deklaracji 
wekslowej lub umowy. 

Dane w PLN

Stan zobowiązań 
pozabilansowych 

zabezpieczonych na 
dzień 31.07.2009r. 
Dane w tys. PLN

1 15.10.2003 ---
weksel in 
blanco

Fortis Bank Polska SA 
Warszawa

 umowa o udzielanie 
gwarancji bankowych

maksymalny limit 
zaangaŜowania 1.000.000,00 

---

2 15.10.2003 --- x
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
 umowa o udzielanie 

gwarancji bankowych
aneks  z dnia 
08.08.2005

maksymalny limit 
zaangaŜowania 2.400.000,00  

weksel do kwoty 3.600.000,00
---

3 15.10.2003 --- x
Fortis Bank Polska SA 

Warszawa
 umowa o udzielanie 

gwarancji bankowych
aneks z dnia 
04.07.2007

maksymalny limit 
zaangaŜowania 1.900.000,00  

weksel do kwoty 3.600.000,00
416 

4 9.12.2004 07.05.2007
5 weksli in 

blanco
PZU SA Warszawa

umowa o okresowe 
udzielanie gwarancji 
ubezpieczeniowych 

kontraktowych

maksymalny limit 
zaangaŜowania 600.000,00

---

5 19.12.2006 ---
5 weksli in 

blanco
PZU SA Warszawa

umowa o okresowe 
udzielanie gwarancji 
ubezpieczeniowych 

kontraktowych

maksymalny limit 
zaangaŜowania 600.000,00

---

6 23.03.2007 --- x PZU SA Warszawa

aneks do umowy o okresowe 
udzielanie gwarancji 
ubezpieczeniowych 

kontraktowych

aneks z dnia 
23.03.2007

zwiększenie limitu 
zaangaŜowania do 900.000,00

---

7 31.03.2008 x PZU SA Warszawa

aneks do umowy o okresowe 
udzielanie gwarancji 
ubezpieczeniowych 

kontraktowych

aneks z dnia 
31.03.2008

maksymalny limit 
zaangaŜowania 900.000,00 ;

weksel do kwoty 
nieuregulowanych zobowiązań 

z tytułu realizowanych 
gwarancji - naleŜność główna + 

odsetki + koszty 

974 

8 18.12.2006 ---
weksel in 
blanco

Towarzystwo Ubezpieczeń i 
Reasekuracji CIGNA STU SA 

Katowice

ubezpieczeniowa gwarancja 
zapłaty wadium

40.000,00 + odsetki+ prowizje + 
koszty 0 

1 390 Razem

Weksle gwarantujące zobowiązania pozabilansowe według stanu na dzień 31.07.2009 roku

 

Źródło: Emitent 
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3.3. Interesy osób fizycznych i prawnych zaangaŜowanych w emisję lub ofertę 
 
Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu, występują następujące interesy osób fizycznych i 
prawnych zaangaŜowanych w Publiczną Ofertę: 
 
1. Członkowie Zarządu jako większościowi akcjonariusze Spółki, których Akcje Serii D mają zostać 

wprowadzone do regulowanego obrotu na GPW są zainteresowani wzrostem wartości 
posiadanych przez nich Akcji Serii D.  

2. Corvus Corporate Finance Sp. z o.o. pełniący rolę doradcy finansowego, z uwagi na prowizyjne 
wynagrodzenie zaleŜne od wielkości środków pienięŜnych uzyskanych z emisji jest 
zainteresowany uplasowaniem wszystkich oferowanych Akcji Serii F po moŜliwie najwyŜszej 
cenie.  

3. Bogdan Małachwiej wspólnik oraz Prezes Zarządu Corvus Corporate Finance Sp. z o.o. 
posiadający pośrednio, poprzez TOTMES SA mniejszościowy pakiet Akcji Serii E PATENTUS 
SA, które mają zostać wprowadzone do regulowanego obrotu na GPW, jest zainteresowany 
wzrostem wartości posiadanych przez niego Akcji Serii E.  

4. Kancelaria „D. Cyran, R. Sasiak i Wspólnicy” Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach 
pełniący rolę doradcy prawnego - część wynagrodzenia zostanie wypłacona po zatwierdzeniu 
Prospektu przez KNF. Poza tym Doradca Prawny nie ma bezpośredniego ani teŜ pośredniego 
interesu ekonomicznego, który zaleŜy od dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku 
regulowanym. Nie występuje Ŝaden konflikt interesów miedzy działaniami Doradcy Prawnego  
i Emitenta. 

5. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA pełniący rolę Oferującego, z uwagi na 
prowizyjne wynagrodzenie zaleŜne od wielkości środków pienięŜnych uzyskanych z emisji jest 
zainteresowany uplasowaniem wszystkich oferowanych Akcji Serii F po moŜliwie najwyŜszej 
cenie. 

 
Nie występują konflikty interesów osób fizycznych i prawnych zaangaŜowanych w Ofertę Publiczną.  

3.4. Strategia rozwoju Emitenta  i opis wykorzystania wpływów pienięŜnych 
 
Strategicznym celem Spółki na najbliŜsze lata jest zwiększanie wartości przedsiębiorstwa przede 
wszystkim poprzez wzmocnienie pozycji Spółki na rynku i rozwój eksportu. Strategia Spółki zakłada 
osiągnięcie wyŜej wymienionych celów przede wszystkim poprzez: 
 
1) Poszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez rozbudowanie wydziału obróbki skrawaniem w 

zakładzie przy ul. Górnośląskiej i wyposaŜenie go dodatkowo w maszyny skrawające sterowane 
numerycznie, co pozwoli na podjęcie współpracy z innymi sektorami przemysłu, np. energetyką.  

2) Usprawnienie procesu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez zakup i wdroŜenie zintegrowanego 
systemu zarządzania. 

3) Zbudowanie grupy ze średnich firm o działalności zbliŜonej do działalności Emitenta i wartości 
sprzedaŜy zbliŜonej do osiąganej przez Emitenta. Zarząd zamierza budować grupę poprzez 
przejęcie pakietów kontrolnych 2-3 firm. Budowa takiej grupy umoŜliwi Emitentowi samodzielną 
realizację duŜych kontraktów. 

4) Rozwój działalności eksportowej poprzez nawiązanie współpracy z firmami chińskimi, a 
szczególnie z China Shanxi Paitesen Trade Co., Ltd (z siedzibą w Taiyuan, Shanxi Province, 
Chiny), z którą Spółka zawarła list intencyjny w celu sprzedaŜy maszyn i urządzeń dla górnictwa. 
W dniu 02.06.2008r. podpisano z w/w firmą umowę dotyczącą przedstawicielstwa na terenie 
ChrL. W przypadku udanej współpracy z firmą China Shanxi Paitesen moŜliwe będzie powołanie 
spółki joint venture, która produkowałaby maszyny i urządzenia dla górnictwa na terenie Chin w 
oparciu o rozwiązania techniczne PATENTUS S.A., które sprzedawane będą na rynek Dalekiego 
Wschodu tj. Chiny, Indie, Wietnam, Korea, Rosja.  
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Realizacja przedstawionej powyŜej strategii planowana jest na najbliŜsze 2-3 lata.  
 
Maksymalna cena emisyjna Akcji Serii F została ustalona na 3,00 zł.  
 
W związku z powyŜszym Emitent, w przypadku ustalenia Ceny Emisyjnej na poziomie 
maksymalnym, pozyska z emisji Akcji Serii F 7,76  mln złotych netto. 
 
PoniŜej zaprezentowane zostały najwaŜniejsze zamierzenia inwestycyjne, które jednocześnie stanowią 
cele emisji Akcji Serii F. Planowane inwestycje dotyczą zakupów środków trwałych niezbędnych dla 
obecnie prowadzonej działalności jak i planowanych nowych rodzajów i obszarów działalności.  
 
Tabela nr 4. Cele emisji 
Lp. Cel emisji kwota  

[mln złotych] 
1. Zakup obrabiarek do obróbki skrawaniem  2,52  
2. Zakup urządzeń spawalniczych 0,57  
3. Zakup urządzeń wspomagających produkcję 0,36  
4. Zakup urządzeń pozytywnie oddziałujących na środowisko oraz 

poprawiających BHP 
1,00  

5. Inwestycje w stworzenie profesjonalnego laboratorium pomiarowego 0,79  
6. Zakup i wdroŜenie zintegrowanego systemu zarządzania 0,36  
7. Przejęcie pakietów kontrolnych w firmach o działalności zbieŜnej z 

działalnością Emitenta 
 2,16 

 Razem 7,76  
 
Cele emisji zostały przedstawione w kolejności priorytetów ich wykorzystania. Jako priorytetowy 
Spółka uznaje cel związany z poszerzeniem zakresu świadczonych usług poprzez rozbudowanie 
wydziału obróbki skrawaniem w zakładzie przy ul. Górnośląskiej. Jednocześnie w przypadku 
zaistnienia korzystnej dla Spółki moŜliwości przejęcia pakietu kontrolnego innego podmiotu, którego 
działalność będzie zbieŜna z działalnością Emitenta, zmieni się kolejność realizacji celów tzn. zakupy 
inwestycyjne zostaną ograniczone do tych najbardziej potrzebnych. Do dnia zatwierdzenia Prospektu 
Emitent przeprowadził rozpoznanie rynku, jednak nie podjął wiąŜących decyzji dotyczących przejęcia 
pakietu kontrolnego innego podmiotu. Emitent od strony technicznej i kadrowej jest przygotowany do 
przeprowadzenia inwestycji wskazanych w celach emisji.  
 
Spółka dopuszcza przesunięcie środków pomiędzy celami przedstawionymi w powyŜszych punktach. 
Emitent zamierza sfinansować wyŜej wymienione inwestycje przede wszystkim ze środków 
pozyskanych z emisji Akcji Serii F. W przypadku, gdy środki pozyskane z emisji Akcji Serii F okaŜą 
się niewystarczające dla realizacji celów emisji, Spółka zrealizuje cele ze środków pochodzących, 
między innymi, z wypracowanych zysków, poŜyczek lub kredytów bankowych.  
 
Spółka wystąpiła z wnioskami o dofinansowanie ze środków unijnych części inwestycji będących 
jednocześnie celami emisji (pozycje w tabeli 4, 5 oraz 6). Cel wskazany w punkcie 6 jest objęty 
dwoma wnioskami. Jeden z nich dotyczy dofinansowania usług doradczych związanych z wdroŜeniem 
zintegrowanego systemu informatycznego, drugi natomiast dofinansowanie kosztów zakupu systemu. 
Po rozstrzygnięciu konkursów, zgodnie z informacją podaną przez jednostkę wdraŜającą program w 
regionie śląskim, wnioski Emitenta o dofinansowanie części inwestycji będących celem emisji 
wskazanym w punkcie 4 oraz wniosek o dofinansowanie usług doradczych związanych z wdroŜeniem 
zintegrowanego systemu informatycznego zostały oceniony pozytywnie. Wnioski dotyczące: 
dofinansowania zakupu zintegrowanego systemu informatycznego oraz inwestycji wskazanej w 
punkcie 5 zakwalifikowane zostały na listę rezerwową. W przypadku niezakwalifikowania się do 
dotacji z listy rezerwowej Emitent zamierza ponownie wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie w 
kolejnych konkursach. Kwoty z emisji Akcji Serii F pozostałe po dofinansowaniu inwestycji 
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wskazanych powyŜej środkami unijnymi zostaną przeznaczone na ewentualne przejęcie pakietów 
kontrolnych firm w celu budowy grupy kapitałowej. 
 
Zamiarem Emitenta jest realizacja celów emisji przedstawionych powyŜej. W przypadku zaistnienia 
konieczności zmiany przeznaczenia środków pozyskanych z emisji Akcji Serii F, Zarząd Spółki 
będzie uprawniony do zmiany celów emisji. Emitent poinformuje o zmianie celów emisji raportem 
bieŜącym z podaniem przyczyny takiej zmiany. JeŜeli taka zmiana nastąpi przed dniem dopuszczenia  
Praw do Akcji Serii F lub Akcji Serii F do obrotu na GPW, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie, 
Emitent przekaŜe taką informację Komisji niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 2 dni 
roboczych, w formie aneksu do Prospektu, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie.  
 
Zwraca się jednocześnie inwestorom uwagę, iŜ w przypadku gdy po rozpoczęciu subskrypcji lub 
sprzedaŜy, do publicznej wiadomości zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub 
okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, o których Emitent 
lub wprowadzający powziął wiadomość przed tym przydziałem, osoba, która złoŜyła zapis przed 
udostępnieniem aneksu, moŜe uchylić się od skutków prawnych złoŜonego zapisu, składając 
Oferującemu oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. 
Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału papierów wartościowych w celu 
umoŜliwienia  inwestorowi uchylenia się od tych skutków prawnych. 
 
W okresie pomiędzy pozyskaniem środków z emisji a realizacją celów emisji, środki te zostaną 
ulokowane w bezpieczne instrumenty finansowe, tj. papiery wartościowe emitowane przez Skarb 
Państwa lub lokaty bankowe. Środki pochodzące z emisji mogą równieŜ częściowo lub w całości w 
okresie pomiędzy ich  pozyskaniem, a realizacją celów inwestycyjnych zostać czasowo przeznaczone 
na kapitał obrotowy.  
 
Środki pochodzące z emisji nie zostaną przeznaczone na spłatę zadłuŜenia Emitenta ani na nabycie 
składników majątkowych na warunkach istotnie odbiegających od warunków rynkowych.   

4. Informacje o papierach wartościowych oferowanych/dopuszczanych do obrotu 

4.1. Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczonych do obrotu papierów wartościowych 
 
Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym jest: 
� 5.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,40 zł kaŜda,  
� 3.125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,40 zł kaŜda,  
� nie więcej niŜ 3.000.000 Praw do Akcji Serii F („PDA”) oraz nie więcej niŜ 3.000.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii F. 
 
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych będzie 3.000.000 Akcji Serii F. 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Akcjom Emitenta nie został przyznany kod ISIN, jednak stosownie 
do art. 5 ustawy o obrocie instrumentami Spółka jest zobowiązana zawrzeć z KDPW umowę, której 
przedmiotem będzie rejestracja Akcji Emitenta ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym. Rejestracja Akcji Emitenta  przez KDPW będzie jednoznaczna z nadaniem im kodu 
ISIN. Umowa z KDPW będzie obejmowała takŜe Prawa do Akcji Serii F. 
 
Oferta Publiczna obejmuje akcje zwykłe na okaziciela serii F. 

4.2. Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone te papiery wartościowe. 
 
Zgodnie z art. 431 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 430 Kodeksu Spółek 
Handlowych podwyŜszenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 
Uchwała taka, na mocy art. 415 Kodeksu Spółek Handlowych, dla swej skuteczności musi być podjęta 
większością 3/4 głosów oddanych, o ile statut nie ustanawia surowszych warunków jej powzięcia. 
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PoniewaŜ w statucie Emitenta nie zostały ustanowione surowsze warunki powzięcia uchwały, uchwała 
o emisji Akcji Serii F zapadła przy zachowaniu przewidzianej w Kodeksie Spółek Handlowych 
większości głosów. PodwyŜszenie kapitału w drodze emisji Akcji Serii F następuje w drodze oferty 
publicznej. 
 
Zgodnie z art. 431 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych chwała o podwyŜszeniu kapitału zakładowego 
nie moŜe być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w 
przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym 
albo memorandum informacyjnym, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych - po upływie dwunastu miesięcy od dnia odpowiednio zatwierdzenia prospektu 
emisyjnego albo memorandum informacyjnego, albo stwierdzenia równowaŜności informacji 
zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, 
oraz nie później niŜ po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, przy czym wniosek o 
zatwierdzenie prospektu albo memorandum informacyjnego albo wniosek o stwierdzenie 
równowaŜności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi 
w prospekcie emisyjnym nie mogą zostać złoŜone po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia 
uchwały o podwyŜszeniu kapitału zakładowego.  
 
Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenie Emitenta podjętą w dniu 30 października 2007 r. w sprawie podwyŜszenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy oraz zmian w sprawie Statutu Spółki, na mocy której dokonano podwyŜszenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji 225.000 sztuk akcji serii C oraz 210.000 sztuk akcji zwykłych na 
okaziciela serii D o wartości nominalnej 10,00 złotych kaŜda (akt notarialny sporządzony przez 
notariusza Beniamina Skabę mającego siedzibę kancelarii w Tychach – akt notarialny Rep. A nr 
17857/2007).  
 
Akcje serii E zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenie w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z 
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmian w Statucie Spółki 
podjętą w dniu 28 grudnia 2007 roku Emitenta (zmienioną Uchwałą  nr 1 z dnia 8 stycznia 2008 r.), na 
mocy której dokonano podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 125.000 sztuk 
akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 złotych kaŜda (akt notarialny 
sporządzony przez notariusza Beniamina Skabę mającego siedzibę kancelarii w Tychach – akt 
notarialny Rep. A nr 23514/2007)  
 
Dnia 2 kwietnia 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. podjęło Uchwałę nr 1 
mocą której zmieniono wartość nominalną wszystkich akcji Emitenta z wartości nominalnej jednej 
akcji w wysokości 10,00 złotych na wartość nominalną jednej akcji w wysokości 0,40 złotych. 
ObniŜenie wartości nominalnej wszystkich akcji Emitenta nastąpiło bez zmiany wysokości kapitału 
zakładowego Spółki. Wskutek obniŜenia wartości nominalnej akcji Emitenta zmieniła się ilość akcji 
serii D z 210.000 na 5.250.000 oraz akcji serii E z 125.000 na 3.125.000. 
 
Akcje Serii F zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego 
Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji Akcji Serii F z pozbawieniem dotychczasowych 
akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (akt notarialny sporządzony przez 
notariusza Beniamina Skaba, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Tychach, przy ul. 
Niepodległości 49, Rep. A nr 21441/2008) 

4.3. Wskazanie czy te papiery wartościowe są papierami imiennymi czy teŜ na okaziciela oraz czy 
mają one formę dokumentu, czy są zdematerializowane. 
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Akcje serii D i serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela, mającymi w dniu zatwierdzenia Prospektu 
postać dokumentu. Uchwałą nr.2 podjętą w dniu 11 sierpnia 2008 r. Walne Zgromadzenie 
PATENTUS S.A. postanowiło o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii D, serii E, serii F oraz Praw 
do Akcji Serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wyraziło 
zgodę na ich dematerializację. Akcje serii D, serii E ulegną dematerializacji z chwilą ich rejestracji w 
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 3 
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zawartej przez Emitenta z Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych S.A. 
 
Akcje serii F są akcjami na okaziciela i zostaną wyemitowane jako akcje zdematerializowane. 
 
Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru papierów wartościowych 
zdematerializowanych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie przy 
ul. KsiąŜęcej 4, 00–498 Warszawa. 

4.4. Waluta Emitowanych papierów wartościowych. 
 
Walutą emitowanych Akcji Serii F jest złoty polski. Wartość nominalna jednej Akcji Serii F wynosi 
0,40 groszy.  

4.5. Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi, 
oraz procedury wykonywania tych praw. 
 
Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu Spółek 
Handlowych, w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji naleŜy skorzystać z porady osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług 
doradztwa podatkowego, finansowego i prawnego. 

4.5.1 Prawa majątkowe 

 
Akcjonariuszom przysługują następujące prawa majątkowe: 
 
Prawo do dywidendy  
 
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 
Ŝadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, Ŝe na kaŜdą z akcji przypada dywidenda w 
takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym 
przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który moŜe zostać wyznaczony przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech 
miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 Ksh). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie 
powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala równieŜ termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 Ksh). 
Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. JeŜeli uchwała 
walnego zgromadzenia takiego dnia określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę 
nadzorczą (art. 348 § 4 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. 
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Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie moŜe przekraczać zysku za ostatni rok 
obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z 
utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę 
dywidendy. Kwotę tę naleŜy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które 
zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały 
zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Ksh). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na 
temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub 
nieakumulowanego charakteru wypłat. 
 
Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczypospolitą Polską umowy w sprawie 
zapobieŜenia podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową w 
przypadku dochodów z dywidend jest moŜliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi 
zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, 
wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąŜy na 
podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat 
rezydencji ma słuŜyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź 
zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy teŜ ze względu na istniejące wątpliwości, 
potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeŜeli nierezydent 
udowodni, Ŝe w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, 
które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), 
będzie mógł Ŝądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienaleŜnie pobranego podatku, bezpośrednio od 
urzędu skarbowego. Poza tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z 
dywidendami w przypadku akcjonariuszy będących nierezydentami. 
 
Statut Emitenta w § 16 ust. 3 pkt 11 przewiduje wypłatę zaliczki na poczet dywidendy. 
 
Prawo poboru  
 
Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo 
poboru), o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie wyłączy tego prawa.  Przy zachowaniu wymogów, 
o których mowa w art. 433 Ksh, Akcjonariusz moŜe zostać 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 podwyŜszeniu kapitału zakładowego stanowi, Ŝe nowe akcje mają być 
objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie 
akcjonariuszom celem umoŜliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w 
uchwale oraz gdy uchwała stanowi, Ŝe nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, 
gdy akcjonariusze, którym słuŜy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im 
akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji moŜe nastąpić w przypadku, gdy zostało to 
zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
 
Prawo do udziału w zyskach Emitenta 
 
Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta. 
 
Prawo do udziału w nadwyŜkach w przypadku likwidacji  
 
Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w 
przypadku jej likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 Ksh majątek pozostały po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez kaŜdego 
z nich wpłat na kapitał zakładowy; Statut Spółki nie przewiduje Ŝadnego uprzywilejowania w tym 
zakresie. śadne z akcji Emitenta nie są uprzywilejowane co do udziału w nadwyŜce majątku w 
przypadku likwidacji Emitenta. 
 
Postanowienia w sprawie umorzenia  
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Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze uchwały walnego zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza 
w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały 
Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniŜenia kapitału zakładowego. Gdy wypłata 
wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 
Ksh moŜe zostać przeznaczona do podziału. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: 
a) wyraŜa zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia; 
b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, określoną 

część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; 
c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu 

umorzenia; 
d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upowaŜniony jest do nabywania akcji 

własnych w celu umorzenia.    
 
Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w 
celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniŜeniu kapitału zakładowego (§ 7 Statutu 
Spółki). 
 
Postanowienia w sprawie zamiany  
W myśl § 5 Statutu Spółki - akcje Spółki są akcjami na okaziciela i akcjami imiennymi. Statut 
Emitenta nie zawiera postanowień w sprawie zamiany akcji 
 
Prawa korporacyjne 
 
Akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce: 
 
Prawo do Ŝądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 
Prawo do złoŜenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do Ŝądania 
umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia 
przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki 
(art. 400 §1 Ksh). śądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia naleŜy złoŜyć 
zarządowi na piśmie  lub w postaci elektronicznej (art. 400 § 2 Ksh). JeŜeli w terminie dwóch tygodni 
od dnia przedstawienia Ŝądania zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, 
sąd rejestrowy moŜe upowaŜnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy 
występujących z tym Ŝądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia (art. 400 § 3 
Ksh). Zgromadzenie to, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia 
zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na Ŝądanie których zostało zwołane zgromadzenie, 
mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałoŜonych 
uchwałą zgromadzenia (art. 400 § 4 Ksh). W zawiadomieniach o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, w oparciu o upowaŜnienie sądu, naleŜy powołać się na postanowienie sądu 
rejestrowego (art. 400 § 5 Ksh).  

 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego walnego zgromadzenia. 
śądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niŜ na czternaście dni przed wyznaczonym 
terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. śądanie 
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 
obrad. śądanie moŜe zostać złoŜone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 Ksh). Zarząd jest 
obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niŜ na cztery dni przed wyznaczonym terminem 
Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na Ŝądanie akcjonariuszy. 
W spółce publicznej termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla 
zwołania walnego zgromadzenia art. 401 § 2 Ksh). JeŜeli walne zgromadzenie jest zwoływane w 
trybie art. 402 § 3, przepisów powyŜszych nie stosuje się. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki 
publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem 
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walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie 
ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej (art. 401 § 4 Ksh). KaŜdy z akcjonariuszy moŜe 
podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 
porządku obrad (art. 401 § 5 Ksh).  
 
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i prawa z tym związane 
 
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące 
akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest 
jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych (art. 4061 § 1 i § 2 Ksh). 
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i uŜytkownicy, którym 
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, 
jeŜeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 
4062 Ksh). Wszystkie akcje serii A, B, C są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, Ŝe 
na kaŜdą akcję przypada po 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie akcje serii D oraz 
serii E są akcjami zwykłymi, na okaziciela (§ 5 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki).  
 
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 
spółki publicznej, jeŜeli dokumenty akcji zostaną złoŜone w spółce nie później niŜ w dniu rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast 
akcji moŜe być złoŜone zaświadczenie wydane na dowód złoŜenia akcji u notariusza, w banku lub 
firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa 
będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o 
zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i 
stwierdza, Ŝe dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu (art. 4063 § 1 Ksh). Na Ŝądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji 
na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niŜ po ogłoszeniu o zwołaniu walnego 
zgromadzenia i nie później niŜ w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w 
walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne 
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 2 Ksh). Zaświadczenie to 
powinno zawierać: (1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer 
zaświadczenia, (2) liczbę akcji, (3) rodzaj i kod akcji, (4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki 
publicznej, która wyemitowała akcje, (5) wartość nominalną akcji, (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 
upowaŜnionej do wystawienia zaświadczenia (art. 4063 § 3 Ksh). Na Ŝądanie uprawnionego ze 
zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub 
wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych (art. art. 4063 § 4 Ksh). 
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej 
spółka ustala na podstawie akcji złoŜonych w spółce zgodnie z § 1 oraz wykazu sporządzonego przez 
podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 
finansowymi (art. art. 4063 § 6 Ksh). 

 
Akcjonariusz spółki publicznej moŜe przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa 
walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia (art. 4064 Ksh). 

Statut moŜe dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, co obejmuje w szczególności (1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie 
rzeczywistym, (2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze 
mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niŜ 
miejsce obrad walnego zgromadzenia, (3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa 
głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia (art. 4065 § 1 Ksh). 
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Prawo do uczestniczenie w walnym zgromadzeniu zostało przyznane takŜe członkom zarządu i rady 
(art. 4066 Ksh). 
Stosownie do art. 407 §1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) 
uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę 
przysługujących im głosów, powinna być wyłoŜona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed 
odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna moŜe podać adres do doręczeń zamiast miejsca 
zamieszkania. Akcjonariusz moŜe przeglądać w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz Ŝądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego 
sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej moŜe Ŝądać przesłania mu listy akcjonariuszy 
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. 
 
Na podstawie art. 407 § 2 Ksh akcjonariusz ma prawo Ŝądać wydania odpisu wniosków w sprawach 
objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. 
 
Zgodnie z art. 395 §4 Ksh akcjonariusz ma prawo do Ŝądania 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 Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniem. 
 
W myśl art. 410 § 2 Ksh akcjonariuszowi przysługuje prawo do złoŜenia wniosku o sprawdzenie listy 
obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złoŜoną co najmniej z trzech 
osób. Wniosek mogą złoŜyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego 
reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego 
członka komisji. 
 
Prawo do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu  
 
Zgodnie z art. 412 Ksh akcjonariusz moŜe uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać 
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.  
 
Nie moŜna ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby 
pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym 
zgromadzeniu, chyba Ŝe co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik moŜe udzielić 
dalszego pełnomocnictwa, jeŜeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik moŜe 
reprezentować więcej niŜ jednego akcjonariusza  i głosować odmiennie z akcji kaŜdego akcjonariusza. 
Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niŜ jednym rachunku papierów 
wartościowych moŜe ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji 
zapisanych na kaŜdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i 
wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. Pełnomocnictwo do 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga 
udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci 
elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka publiczna wskazuje akcjonariuszom co 
najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o 
udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O sposobie zawiadamiania rozstrzyga regulamin 
walnego zgromadzenia, zaś w braku regulaminu - zarząd spółki. Członek zarządu i pracownik spółki 
nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu, jednakŜe wyłączenie to nie dotyczy spółki 
publicznej. JeŜeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, 
członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik 
spółki lub spółdzielni zaleŜnej od tej spółki, pełnomocnictwo moŜe upowaŜniać do reprezentacji tylko 
na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności 
wskazujące na istnienie bądź moŜliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego 
pełnomocnictwa jest wyłączone. 
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Akcje Emitenta są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi  i akcjami zwykłymi na okaziciela. serii A, 
B i C Emitenta są akcjami uprzywilejowanymi do co głosu w ten sposób, Ŝe na kaŜdą akcję przypadają 
po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, natomiast kaŜda akcja serii D i E daje prawo do jednego 
głosu na Walnym  Zgromadzeniu. 
 
W przypadku sprzedaŜy akcji imiennych prawo pierwokupu przysługuje akcjonariuszom 
posiadającym akcje imienne uprzywilejowane co do głosu (§ 6 ust. 1 Statutu Spółki). Akcjonariusz, 
który zamierza zbyć akcje imienne uprzywilejowane co do głosu serii A, serii B lub serii C 
zobowiązany jest zawiadomić Zarząd Spółki o zamiarze zbycia tych akcji, podając numer serii, liczbę 
akcji oraz proponowaną cenę ich zbycia (§ 6 ust. 2 Statutu Spółki). W sytuacji nie wskazania przez 
Zarząd nabywcy akcji w wyznaczonym w terminie lub nie zawarcia w terminie dwóch tygodni od dnia 
wskazania przez Zarząd osoby nabywcy, z przyczyn zaistniałych po stronie nabywcy, umowy 
sprzedaŜy akcji imiennych ze wskazanym nabywcą, akcjonariusz moŜe zbyć akcje imienne 
uprzywilejowane co do głosu  bez ograniczeń, przy czym w takim przypadku uprzywilejowanie akcji 
imiennych co do głosu wygasa (§ 6 ust. 5 Statutu Spółki). Ponadto, w przypadku darowania akcji 
imiennych innym osobom niŜ małŜonkowie lub dzieci związane z nimi uprzywilejowanie co do głosu 
wygasa (§ 6 ust. 6 Statutu Spółki). 
 
Na podstawie art. 340 § 1 Ksh zastawnik i uŜytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji 
imiennej lub świadectwa tymczasowego, na której ustanowiono zastaw lub uŜytkowanie, jeŜeli 
przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze 
akcyjnej dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upowaŜnieniu do wykonywania prawa głosu.  
 
W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub uŜytkowanie, są zapisane 
na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami 
o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. 
 
Statut Emitenta przewiduje, iŜ zastawnikowi lub uŜytkownikowi akcji imiennych i na okaziciela 
przysługuje prawo głosu po uzyskaniu zgody od Rady Nadzorczej wyraŜonej w formie pisemnej 
uchwały. Uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody albo odmowy zgody na wykonanie prawa głosu przez 
zastawnika lub uŜytkownika akcji, Rada Nadzorcza podejmuje w terminie dwóch miesięcy licząc od 
dnia otrzymania pisemnego wniosku wskazującego liczbę akcji, na których ustanowiono zastaw lub 
uŜytkowanie oraz osobę zastawnika lub uŜytkownika. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu 
spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub uŜytkowanie, zapisanych 
na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki 
papierów wartościowych, przysługuje akcjonariuszowi (§ 6 ust. 8 i 9 Statutu Spółki). 
 
Prawo do zaskarŜania uchwał Walnego Zgromadzenia  
 
Prawo do zaskarŜania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 Ksh. 
Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w 
interesy Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza moŜe być zaskarŜona w drodze 
powództwa przeciwko Spółce o uchylenie uchwały (art. 422 § 1 Ksh). Powództwo takie powinno 
zostać wytoczone w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później niŜ w 
terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 Ksh). W przypadku sprzeczności 
uchwały Walnego Zgromadzenia z ustawą moŜliwe jest wytoczenie powództwa o stwierdzenie jej 
niewaŜności. Powództwo takie powinno zostać wytoczone w terminie trzydziestu dni od dnia 
ogłoszenia uchwały, nie później niŜ w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 § 3 Ksh).  
 
Prawo do wniesienia powództwa przysługuje wyłącznie tym akcjonariuszom, którzy: 
� głosowali przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zaŜądali zaprotokołowania sprzeciwu (nie 

dotyczy to akcji niemych – te jednak w Spółce nie występują), 
� bezzasadnie nie zostali dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 
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� nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, wyłącznie w przypadku wadliwego zwołania Walnego 
Zgromadzenia lub powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

 
W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały Walnego 
Zgromadzenia lub o stwierdzenie jej niewaŜności, sąd – na wniosek Spółki – moŜe zasądzić od 
powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych i wynagrodzenia jednego adwokata 
lub radcy prawnego. Nie wyklucza to dalszych roszczeń odszkodowawczych Spółki. 
 
Prawo do Ŝądania informacji dotyczących Spółki 
 
Prawo Ŝądania udzielenia informacji dotyczących Spółki. Zgodnie z art. 428 § 1 Ksh, podczas obrad 
Walnego Zgromadzenia, Zarząd obowiązany jest udzielić akcjonariuszowi na jego Ŝądanie informacji 
dotyczących Spółki, jeŜeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd moŜe odmówić udzielenia informacji, jeŜeli 
udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej 
bądź administracyjnej (art. 428 § 3 Ksh). Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji w 
przypadku gdy mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, półce z nią powiązanej albo spółce lub 
spółdzielni zaleŜnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 
organizacyjnych przedsiębiorstwa (art. 428 § 2 Ksh). Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeŜeli 
odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na 
zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi (art.428 § 4 Ksh). W przypadku, gdy 
akcjonariusz Ŝąda udzielenia informacji dotyczących Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia 
Zarząd moŜe udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeŜeli przemawiają za tym 
waŜne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niŜ w terminie dwóch tygodni 
od dnia zgłoszenia Ŝądania podczas walnego zgromadzenia (art. 428 § 5 Ksh). W przypadku 
zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji 
dotyczących Spółki, Zarząd moŜe udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu 
ograniczeń wynikających z przepisu art. 428 § 2. W dokumentacji przedkładanej najbliŜszemu 
Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd obowiązany jest ujawnić na piśmie informacje udzielone 
akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której 
udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliŜszemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie 
obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego 
Zgromadzenia (art. 428 § 7 Ksh). 
 
 Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia Ŝądanej informacji podczas obrad Walnego 
Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, moŜe złoŜyć wniosek do sądu rejestrowego o 
zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 § 1 Ksh). Wniosek naleŜy złoŜyć w terminie 
tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono ujawnienia informacji (art. 
429 § 2 zd. 1 Ksh). Akcjonariusz moŜe równieŜ złoŜyć do sądu rejestrowego wniosek o zobowiązanie 
Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem 
(art. 429 § 2 zd. 2 Ksh). 
 
Prawo do Ŝądania ustanowienia rewidenta do spraw szczególnych 
 
Prawo Ŝądania powołania rewidenta do spraw szczególnych. Akcjonariusz lub akcjonariusze, 
posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu mogą wnioskować, aby 
Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego (tzw. rewidenta do spraw 
szczególnych), na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub 
prowadzeniem jej spraw (art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie). Akcjonariusze mogą w tym celu Ŝądać 
pisemnie od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia tej sprawy 
w porządku obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia. W przypadku niepodjęcia uchwały zgodnej z 
treścią wniosku lub podjęcia uchwały z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz 
moŜe w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie 
wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych. 
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Prawo do Ŝądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami 
 
Prawo do Ŝądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 §3 Ksh na 
wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady 
Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliŜsze Walne Zgromadzenie w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami. W chwili dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w 
drodze głosowania grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych 
członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członków powoływanych przez podmiot określony  
w odrębnej od Kodeksu Spółek Handlowych ustawie. 
 
Prawo do przeglądania księgi akcyjnej 
 
Na podstawie art. 341 § 7 Ksh kaŜdy akcjonariusz moŜe przeglądać księgę akcyjną i Ŝądać odpisu za 
zwrotem kosztów jego sporządzenia. 
 
Prawo do wytoczenia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce 
 
Na podstawie art. 486 § 1 Ksh jeŜeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej 
szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, o której mowa w art. 480 – 
484 Ksh, kaŜdy akcjonariusz lub osoba, której słuŜy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale 
majątku, moŜe wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. 
 
Prawo Ŝądania informacji czy inny akcjonariusz pozostaje w stosunku dominacji lub zaleŜności wobec 
innej spółki handlowej 
 
Prawo Ŝądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy 
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zaleŜności wobec określonej spółki handlowej albo 
spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zaleŜności ustał. 
Akcjonariusz moŜe Ŝądać równieŜ ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub 
głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym takŜe jako zastawnik, uŜytkownik lub na podstawie 
porozumień z innymi osobami. śądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złoŜone 
na piśmie (art. 6 §4 i 6 Ksh). 

4.6. Uchwały, zezwolenia lub zgody, na podstawie których zostały lub zostaną utworzone lub 
wyemitowane nowe papiery wartościowe. 
 
W dniu 11 sierpnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. podjęło 
jednogłośnie uchwałę nr 1 w sprawie w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 
oferty publicznej nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa 
poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 
 

Uchwała nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie 

z dnia 11 sierpnia  2008 roku 
w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji 
serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu 

Spółki 
 
Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432 § 1 i § 7 w związku z art. 310 i art. 
433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co 
następuje: 
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§ 1 
 
1. PodwyŜsza się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie wyŜszej niŜ 

11.800.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset tysięcy złotych), to jest o kwotę nie 
większą niŜ 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych). 

2. PodwyŜszenie, o którym mowa w ust. 1 dokona się w drodze emisji nie więcej niŜ 3.000.000 
(słownie: trzy miliony) sztuk akcji serii F. 

3. Wszystkie akcje nowej emisji serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 
4. KaŜda akcja nowej emisji serii F ma wartość nominalną 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy). 
5. UpowaŜnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii F. 
6. Akcje nowej emisji serii F zostaną objęte za wkłady pienięŜne. Wkłady na pokrycie akcji zostaną 

wniesione przed zarejestrowaniem podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki. 
7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa 

pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii F w stosunku do posiadanych akcji (pozbawienie 
dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca 
pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej 
stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

8. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2008, to jest od dnia 1 
stycznia 2008 r. 

 
§ 2 

 
W związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego Spółki wprowadza się następujące zmiany do 
Statutu Spółki: 
 
§ 5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: 
 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.600.000,00 zł (dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych) i 
dzieli się na:  
� 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: 

czterdzieści groszy) kaŜda o numerach od A000001 do A5000000; 
� 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,40 

zł (słownie: czterdzieści groszy) kaŜda o numerach od B000001 do B7500000; 
� 5.625.000 (pięć milionów sześćset dwieście pięć tysięcy) akcji imiennych serii C wartości 

nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) kaŜda o numerach od C000001 do C5625.000; 
� 5.250.000 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D wartości 

nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) kaŜda o numerach od D000001 do D5250000; 
� 3.125.000 (trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E wartości 

nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) kaŜda o numerach od E000001 do E3125000. 
 
Otrzymuje brzmienie: 
 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niŜ 11.800.000,00 zł (jedenaście milionów osiemset 
tysięcy złotych) i dzieli się na: 
 
� 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: 

czterdzieści groszy) kaŜda o numerach od A000001 do A5000000; 
� 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,40 

zł (słownie: czterdzieści groszy) kaŜda o numerach od B000001 do B7500000; 
� 5.625.000  (pięć milionów sześćset dwieście pięć tysięcy) akcji imiennych serii C wartości 

nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) kaŜda o numerach od C000001 do C5625.000; 
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� 5.250.000 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D wartości 
nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) kaŜda o numerach od D000001 do D5250000; 

� 3.125.000 (trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E wartości 
nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) kaŜda o numerach od E000001 do E3125000; 

� nie więcej niŜ 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,40 zł 
(słownie: czterdzieści gorszy) kaŜda o numerach od F000001 do nie więcej niŜ F3000000. 

 
§ 3 

 
UpowaŜnia się Zarząd Spółki do: 
 
1) określenia ceny emisyjnej akcji serii F; 
2) określenia szczegółowych zasad warunków emisji, w tym terminów otwarcia; zamknięcia 

subskrypcji, podziału akcji na transze, dokonywania przesunięć między transzami, zasad płatności 
za akcje oraz zasad przydziału akcji; 

3) dokonania przydziału akcji serii F; 
4) zawarcia umowy o submisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem będą akcje nowej 

emisji serii F; 
5) złoŜenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w 

trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7  Kodeksu Spółek Handlowych; 
6) złoŜenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 

Kodeksu Spółek Handlowych. 
 
UpowaŜnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki 
uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania 
podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F przez sąd rejestrowy.  
 

 
Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru 

akcji nowej emisji serii F oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F 
 
PodwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty akcji serii F pozwoli na 
szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania Spółki. 
 
Akcje serii F zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w drodze publicznej oferty. W 
opinii Zarządu Spółki taki sposób podwyŜszenia kapitału zakładowego jest, mając na uwadze obecną 
koniunkturę gospodarczą, najbardziej racjonalnym i skutecznym sposobem pozyskania środków 
finansowych potrzebnych Spółce dla dalszego rozwoju technologicznego i wzrostu produkcji, w 
konsekwencji umoŜliwiającego umocnienie dotychczasowej pozycji Spółki na dotychczasowych 
rynkach oraz pozyskanie nowych rynków zbytu i przyspieszenie dalszego rozwoju. Pozbawienie 
dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F jest w pełni uzasadnione kierunkami oraz 
stawianymi przez Zarząd celami rozwoju Spółki, dla zrealizowania których potrzebne jest pozyskanie 
dodatkowych środków finansowych. Jednocześnie, w ocenie Zarządu, pozbawienie dotychczasowych 
Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F stwarza realną moŜliwość pozyskania nowych inwestorów 
oraz doprowadzi do zgromadzenia  kapitału w Spółce, co da szansę zrealizowania stawianych przez 
zarząd celów zmierzających do  umocnienia pozycji Spółki na rynku, w szczególności w odniesieniu 
do podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną i wobec kontrahentów, a takŜe umoŜliwi 
dalszy rozwój technologiczny.  Ponadto, poszerzenie kręgu Akcjonariuszy Spółki, pozwoli na 
uzyskanie nowych powiązań kapitałowych i stworzy moŜliwość dynamicznego rozwoju Spółki. 
Pozbawienie prawa pierwszeństwa prawa poboru akcji serii F nie pozbawia dotychczasowych 
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Akcjonariuszy moŜliwości objęcia akcji serii F, naleŜy zatem przyjąć, iŜ będąc w interesie Spółki, 
wyłączenie prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii F nie godzi w interesy Akcjonariuszy.    
 
Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F na podstawie księgi popytu. 
 
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 2 o następującej treści:  

 
Uchwała nr 2 

 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie 

z dnia 11 sierpnia 2008 roku 
 

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D, E i F oraz praw do akcji serii F do obrotu na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializację 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii D, E i F  oraz praw do akcji serii F do obrotu na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializację 
 
 

§2 
 
UpowaŜnia się Zarząd Spółki do: 
 
1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i 

wprowadzeniem akcji serii D, E i F oraz praw do akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A.; 

 
2. zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w § 1 

niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami 
publicznymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).  

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęciem. 

4.7. Przewidywana data emisji papierów wartościowych. 
 
Emitent planuje przeprowadzić emisję Akcji Serii F w trzecim kwartale 2009 roku. 

4.8. Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych. 

4.8.1. Ograniczenia wynikające ze Statutu 

 
W przypadku sprzedaŜy akcji imiennych prawo pierwokupu przysługuje akcjonariuszom 
posiadającym akcje imienne (§ 6 ust. 1 Statutu Spółki). Akcjonariusz, który zamierza zbyć akcje 
imienne serii A, serii B lub serii C zobowiązany jest zawiadomić Zarząd Spółki o zamiarze zbycia 
tych akcji, podając numer serii, liczbę akcji oraz proponowaną cenę ich zbycia (§ 6 ust. 2 Statutu 
Spółki). W sytuacji nie wskazania przez Zarząd nabywcy akcji w wyznaczonym w terminie lub nie 
zawarcia w terminie dwóch tygodni od dnia wskazania przez Zarząd osoby nabywcy, z przyczyn 
zaistniałych po stronie nabywcy, umowy sprzedaŜy akcji imiennych ze wskazanym nabywcą, 
akcjonariusz moŜe zbyć akcje imienne bez ograniczeń, przy czym w takim przypadku 
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uprzywilejowanie akcji imiennych co do głosu wygasa (§ 6 ust. 5 Statutu Spółki). Ponadto, w 
przypadku darowania akcji imiennych innym osobom niŜ małŜonkowie lub dzieci związane z nimi 
uprzywilejowanie co do głosu wygasa (§ 6 ust. 6 Statutu Spółki) 

4.8.2. Obowiązki i ograniczenia wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz z 
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

 
Działanie rynku kapitałowego regulują następujące ustawy: Ustawa o Obrocie, Ustawa o Ofercie, 
Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym oraz Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym. 
PowyŜsze ustawy wprowadzają odmienne niŜ Kodeks Spółek Handlowych oraz Kodeks cywilny 
regulacje dotyczące papierów wartościowych.  
 
Ustawa o Ofercie reguluje:  
� zasady i warunki dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych, prowadzenia 

subskrypcji lub sprzedaŜy tych papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i 
wprowadzenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na 
rynku regulowanym,  

� obowiązki emitentów papierów wartościowych i innych podmiotów uczestniczących w obrocie 
tymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, 

� skutki uzyskania statusu spółki publicznej oraz szczególne prawa i obowiązki związane z 
posiadaniem i obrotem akcjami takich spółek.  

 
Ustawa o Obrocie reguluje zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w 
zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, prawa i obowiązki 
podmiotów uczestniczących w tym obrocie oraz wykonywanie nadzoru w tym zakresie. 
Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym określa organizację oraz tryb wykonywania nadzoru 
nad rynkiem kapitałowym. 
Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Finansowym określa organizację oraz tryb wykonywania nadzoru 
nad rynkiem kapitałowym. 
 
Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie, jeŜeli ustawa nie stanowi inaczej: 
� papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem 

obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu, 
� dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu papierami 

wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym wymaga 
pośrednictwa firmy inwestycyjnej. 

 
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 nabywać lub zbywać na 
rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz 
innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać na rachunek własny lub 
osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie 
takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 
ust. 2 Ustawy o Obrocie. Okresem zamkniętym 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 przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,  

� w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do 
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, Ŝe 
osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został 
sporządzony raport, 
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� w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego 
raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, 
chyba, Ŝe osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których 
został sporządzony raport, 

� w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego 
raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, 
chyba, Ŝe 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 Komisji 
informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 
ust. 2 Ustawy o Obrocie, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw 
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi 
papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących 
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.  
 
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie, kaŜdy kto: 
� osiągnął lub przekroczył 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 331/3 %, 50 %, 75 % albo 90 % 

ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo 
� posiadał co najmniej 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 331/3 %, 50 %, 75 % albo 90 % 

ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 
5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 331/3 %, 50 %, 75 % albo 90 % lub mniej ogólnej liczby 
głosów 

- jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niŜ w terminie 4 
dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy 
zachowaniu naleŜytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z 
nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie później niŜ w 
terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. 
 
Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają równieŜ na podmiocie, który osiągnął 
lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 
 
� zajściem innego niŜ czynność prawna zdarzenia prawnego; 
� nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo 

lub obowiązek nabycia juŜ wyemitowanych akcji spółki publicznej; 
� pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej (art. 69 a ust. 1 Ustawy o Ofercie). 
 
Obowiązki określone w art. 69 powstają równieŜ w przypadku gdy prawa głosu są związane  
z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy 
podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i 
deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uwaŜa się za naleŜące do 
podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie (art. 69 a ust. 3 Ustawy o Ofercie). 
 
Zawiadomienie powinno zawierać 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, 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, informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej 
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liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złoŜenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - 
w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % 
ogólnej liczby głosów, podmiotach zaleŜnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, 
posiadających akcje spółki, osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie. 
 
Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, powinno 
dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie 
głosów w okresie 12 miesięcy od złoŜenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. 
 
W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje róŜnego rodzaju, 
zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać takŜe informacje określone w art. 69 ust. 
4 pkt 2 i 3 Ustawy o Ofercie, odrębnie dla akcji kaŜdego rodzaju (art. 69 ust. 4 a Ustawy o Ofercie). 
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, moŜe być sporządzone w języku angielskim (art. 69 ust. 4 b 
Ustawy o Ofercie). 
 
W przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których mowa w ust. 4 pkt 4, naleŜy niezwłocznie, nie 
później niŜ w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję oraz 
tę 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 wiąŜe się powstanie 
tych obowiązków. 
 
Stosownie do art. 72 Ustawy o Ofercie nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej 
zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niŜ 10% ogólnej liczby głosów w okresie 
krótszym niŜ 60 dni przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej 
niŜ 33% albo o więcej niŜ 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niŜ 12 miesięcy, przez 
akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%, moŜe 
nastąpić, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę tych 
akcji w liczbie nie mniejszej niŜ odpowiednio 10 % lub 5 % ogólnej liczby głosów. (art. 72 ust. 1 
Ustawy o Ofercie). Ponadto, przekroczenie: 
� 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej moŜe nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia 

wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej 
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, za wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej 
liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w podpunkcie 
poniŜej (art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie); 

� 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej moŜe nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia 
wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki 
(art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie). 

 
W przypadku gdy przekroczenie progu 33 % ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego 
nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach 
wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepienięŜnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku 
zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niŜ czynność prawna 
zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w 
terminie trzech miesięcy od przekroczenia odpowiedniego progu, albo do ogłoszenia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66 % 
ogólnej liczby głosów (dotyczy przekroczenia progu 33%) albo zbycia akcji w liczbie powodującej 
osiągnięcie nie więcej niŜ 33 % lub 66 % ogólnej liczby głosów, chyba Ŝe w tym terminie udział 
akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie 
zmniejszeniu do nie więcej niŜ 33 % lub 66 % ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku 
podwyŜszenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego 
akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie).  
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Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie i art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie ma 
zastosowanie takŜe w przypadku, gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 66% ogólnej liczby 
głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie 
głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym, Ŝe termin trzymiesięczny liczy się od dnia, w którym 
nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 oraz art. 
74 ust. 5 Ustawy o Ofercie).  
 
Ponadto przepis art. 74 ust. ust. 3 Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio do podmiotu, który 
pośrednio nabył akcje spółki publicznej. (art. 74 ust. 4 Ustawy o Ofercie).  
 
Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z ust. 1 
lub 2 nabył, po cenie wyŜszej niŜ cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny 
sposób niŜ w ramach wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 83, jest 
obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia róŜnicy ceny wszystkim osobom, 
które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie 
obniŜonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4 (art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie). 
 
Obowiązki, o których mowa w art. Ustawy o Ofercie nie powstają w przypadku nabywania akcji w 
obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepienięŜnego oraz w 
przypadku połączenia lub podziału spółki (art. 75 ust. 1 Ustawy o Ofercie).  
 
Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie, obowiązki wskazane w art. 72 i 73 ustawy nie powstają w 
przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 
lat od dnia zakończenia sprzedaŜy przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej, a 
zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o Ofercie, obowiązki o których mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie 
nie powstają w przypadku nabywania akcji: 
� spółki, której akcje wprowadza się wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są 

przedmiotem obrotu zorganizowanego, 
� od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej; w tym przypadku nie stosuje się 

art. 5 Ustawy o Ofercie; 
� w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu 

egzekucyjnym, 
� zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione 

podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871), 

� obciąŜonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych 
ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu 
zastawu; 

� w drodze dziedziczenia, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 
5. 

 
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciąŜone 
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia za wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w 
wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyŜej 
ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych.  
 
Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie, w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do 
zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 72 i art. 73 Ustawy o 
Ofercie, mogą być nabywane wyłącznie akcje innej spółki, kwity depozytowe, listy zastawne, które są 
zdematerializowane lub obligacje emitowane przez Skarb Państwa,  a w przypadku, gdy przedmiotem 
wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać moŜliwość 
sprzedaŜy akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej 
zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie. 
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Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie, ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu 
zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niŜ 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem 
wezwania, a ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub 
innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. 
Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność 
maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany - nie później niŜ na 14 dni 
roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów - do równoczesnego zawiadomienia o 
zamiarze jego ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane 
dane akcje. Podmiot ten załącza do zawiadomienia treść wezwania (art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie).  
 
Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne chyba, Ŝe po jego ogłoszeniu inny 
podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na 
wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił 
wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niŜszej niŜ w tym wezwaniu (art. 77 ust. 
3 Ustawy o Ofercie). Po ogłoszeniu wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz 
zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy, przekazuje informację o tym wezwaniu, wraz z jego 
treścią, odpowiednio przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a 
w przypadku ich braku – bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 Ustawy o Ofercie).  
 
W przypadku gdy akcje będące przedmiotem wezwania są dopuszczone do obrotu na rynku 
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie członkowskim, 
podmiot ogłaszający wezwanie jest obowiązany zapewnić na terytorium tego państwa szybki i łatwy 
dostęp do wszelkich informacji i dokumentów, które są przekazywane do publicznej wiadomości  
w związku z wezwaniem, w sposób określony przepisami państwa członkowskiego (art. 77 ust. 6 
Ustawy o Ofercie). 
 
Po zakończeniu wezwania, podmiot który ogłosił wezwanie jest obowiązany zawiadomić, w trybie,  
o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym 
udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania (art. 77 ust. 7 Ustawy o Ofercie). 
 
Po otrzymaniu zawiadomienia, Komisja moŜe najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów, zgłosić Ŝądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści 
wezwania lub przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w Ŝądaniu, nie 
krótszym niŜ 2 dni (art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie). W okresie pomiędzy zawiadomieniem Komisji 
oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje o zamiarze ogłoszenia 
wezwania a zakończeniem wezwania, podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty 
zaleŜne od niego lub wobec niego dominujące, a takŜe podmioty będące stronami zawartego z nim 
porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego 
głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki mogą 
nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w sposób w 
nim określony i jednocześnie nie mogą zbywać takich akcji, ani zawierać umów, z których mógłby 
wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania, nie mogą nabywać 
pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie (art. 77 ust. 4 Ustawy o Ofercie). 
 
Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 Ustawy o Ofercie, powinna 
zostać ustalona na zasadach określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie. 
 
Wyliczone wyŜej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o Ofercie odpowiednio 
spoczywają równieŜ na: 
1. 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. funduszu inwestycyjnym – takŜe w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji 
łącznie przez: 
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� inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
� inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzane 

przez ten sam podmiot, 
3. 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, 

� 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, moŜe w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na 
walnym zgromadzeniu, 

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

4. pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został 
upowaŜniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeŜeli akcjonariusz ten nie 
wydał wiąŜących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowani; 

5. 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, chociaŜby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub 
zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

6. 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. 

 
W przypadkach wskazanych w pkt 5 i 6, obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron 
porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w ust. 1 
pkt 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: 
� małŜonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 

stopniu, jak równieŜ osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, 
� osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 
� mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upowaŜnionego do 

dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 
wartościowych, 

� jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.  
 
Ponadto obowiązki wskazane wyŜej powstają równieŜ w przypadku, gdy prawa głosu są związane z: 
� papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi moŜe on 

dysponować według własnego uznania. 
 
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyŜej obowiązków: 
� po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty 

zaleŜne, 
� po stronie pełnomocnika, który został upowaŜniony 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 jeŜeli wykonywanie z nich prawa głosu jest 

ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 
 
Stosownie do art. 90  Ustawy o Ofercie z zastrzeŜeniem ust. 1a, przepisów niniejszego rozdziału nie 
stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych 
regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego.  
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Przepisu art. 69 Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez 
firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, które łącznie z akcjami juŜ 
posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niŜ 10 % ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej, o ile: 
� prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz 
� firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o 

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

� firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań, o których 
mowa w ust. 1. 

  
Przepisów rozdziału 4 ustawy, z wyjątkiem art. 69 i art. 70, oraz art. 89 ustawy w zakresie dotyczącym 
art. 69, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaŜy, o której mowa w 
art. 3 pkt 47 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (art. 90 ust. 1 b Ustawy o Ofercie). 
 
Przepisów rozdziału 4 ustawy nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w ramach systemu 
zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez: 
� Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi; 
� spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań,  

o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,  
w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej ustawy; 

� spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy o 
Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

 
Przepisów rozdziału 4 Ustawy 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, Ŝe: 
� spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z 

zarządzanymi portfelami prawa głosu niezaleŜnie od podmiotu dominującego; 
� podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio Ŝadnych instrukcji co do sposobu 

głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej; 
� podmiot dominujący przekaŜe do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa 

w pkt 1 i 2, wraz z listą zaleŜnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających 
oraz firm inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów 
nadzoru tych podmiotów. 

 
Przepisów rozdziału 4 Ustawy, z wyjątkiem art. 69, art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 
- w zakresie dotyczącym art. 69, nie stosuje się równieŜ w przypadku porozumień, o których mowa w 
art. 87 ust. 1 pkt 5, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego 
wykonywania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 
422, 425, art. 429 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (art. 90 ust. 2 
Ustawy o Ofercie). 
Przepisów rozdziału 4 ustawy, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69, 
nie stosuje się w przypadku 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 zawierać informację dotyczącą zmian 
w zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika moŜliwości wykonywania prawa głosu (art. 90 
ust. 3 Ustawy o Ofercie). 
 
Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie oraz z 
Ustawy o Obrocie  
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Ustawa o Obrocie reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa 
wyŜej, w sposób następujący: 
� na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie, która w czasie trwania 

okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 ustawy, Komisja 
moŜe nałoŜyć w drodze decyzji administracyjnej karę pienięŜna do wysokości 200.000 złotych, 
chyba, Ŝe osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską 
zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza ingerencją tej osoby 
w podejmowane na jej rachunek decyzje (art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie), 

� na osobę, która nie wykonała lub nienaleŜycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 
ust. 1 ustawy, Komisja moŜe nałoŜyć w drodze decyzji administracyjnej karę pienięŜna do 
wysokości 100.000 złotych, chyba, Ŝe osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, 
prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w 
sposób który wyłącza ingerencją tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy 
zachowaniu naleŜytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu 
transakcji (art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie), Ustawa o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa 
wyŜej, w sposób następujący: 

 
1) zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie prawo głosu z: 
� akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 

powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeŜeli 
osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych 
odpowiednio w art. 69 lub art. 72 (art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie), 

� wszystkich akcji spółki publicznej, jeŜeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z 
naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1. (art. 89 ust. 
1 pkt 2 Ustawy o Ofercie), 

� akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 ustawy 
(art. 89 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie). 

 
- nie moŜe być wykonywane. 
 
Podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio 
w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5, nie moŜe wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji 
spółki publicznej, chyba Ŝe wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach (art. 89 ust. 2 
Ustawy o Ofercie). 
 
Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, dotyczy takŜe wszystkich 
akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zaleŜne 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 Ustawy o Ofercie  
( art. 89 ust. 2 a Ustawy o Ofercie). 
 
W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa  
cdw art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1, podmiot, który nabył lub 
objął akcje, oraz podmioty od niego zaleŜne nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji (art. 89 
ust. 2 b Ustawy o Ofercie). 
 
Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 1-2b, nie 
jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia,  
z zastrzeŜeniem przepisów innych ustaw. 
 
2) zgodnie z art. 97 Ustawy o Ofercie na kaŜdego kto: 
� nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67, 
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� nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego 
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, 

� przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w 
art. 72-14, 

� nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77, 
� nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie 

obowiązku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3, 
� nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których 

mowa w art. 74 ust. 2 lub 5 
� nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa 

w art. 90a ust. 1, 
� wbrew Ŝądaniu, o którym mowa w art. 78, w określonym w nim terminie nie wprowadza 

niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących 
jego treści, 

�  nie dokonuje w terminie zapłaty róŜnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3, 
� w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cenę niŜszą niŜ określona 

na podstawie art. 79, 
� bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 

albo art. 88a, 
� nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74, art. 

79 lub art. 91 ust. 6, 
� dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82, 
� nie czyni zadość Ŝądaniu, o którym mowa w art. 83, 
� wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 nie udostępnia dokumentów rewidentowi do 

spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, 
� nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3, 
� dopuszcza się czynu określonego w pkt 1-11a, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 
 
Komisja moŜe, w drodze decyzji, nałoŜyć karę pienięŜną do wysokości 1.000.000 złotych, przy czym 
moŜe być ona nałoŜona odrębnie za kaŜdy z czynów określonych powyŜej oraz odrębnie na kaŜdy z 
podmiotów wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji 
spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego 
istotnych spraw spółki. W decyzji, o której mowa, Komisja moŜe wyznaczyć termin ponownego 
wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było 
podstawą nałoŜenia kary pienięŜnej i w razie bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać 
decyzję o nałoŜeniu kary pienięŜnej. 

4.8.3 Ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  

 
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia 
zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeŜeli: 
1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, 

poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 1.000.000.000 EUR lub 
2) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w 

koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 
50.000.000 EUR (art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 

Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio 
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców naleŜących do grup kapitałowych, 
do których naleŜą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Obrót, o którym mowa 
wyŜej, obejmuje obrót  zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego 
przedsiębiorców zaleŜnych. Wartość EURO, o której mowa w przepisach ustawy, podlega 
przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 
w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji lub 
nałoŜenia kary. 
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Obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru: 
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 
2) przejęcia - poprzez 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; 

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 

przedsiębiorstwa), jeŜeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
równowartość 10.000.000 EURO. 

 
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów): 
1) jeŜeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 

2, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Ŝadnym z dwóch lat obrotowych 
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 EURO, 

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w 
celu ich odsprzedaŜy, jeŜeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone 
na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod 
warunkiem Ŝe odsprzedaŜ ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz Ŝe: 
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, 

lub 
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaŜy całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,  
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej moŜe 
przedłuŜyć, w drodze decyzji, termin, jeŜeli instytucja ta udowodni, Ŝe odsprzedaŜ akcji lub udziałów 
nie była w praktyce moŜliwa lub uzasadniona ekonomicznie prze upływem roku od dnia ich nabycia. 
 
1) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem Ŝe nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub 
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaŜy, 

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

3) przedsiębiorców naleŜących do tej samej grupy kapitałowej. 
 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: wspólnie łączący się przedsiębiorcy, przedsiębiorca 
przejmujący kontrolę, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego 
przedsiębiorcy oraz przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie 
antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niŜ w terminie 2 
miesięcy od dnia jego wszczęcia (art. 96 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 
 
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu 
terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji 
podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). Nie stanowi naruszenia obowiązku, o którym 
mowa powyŜej, realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi Urzędu w 
trybie art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, jeŜeli nabywca nie korzysta z 
prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości 
swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieŜenia powaŜnej szkodzie, jaka moŜe powstać u 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie 
koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w 
szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Wydając zgodę Prezes 
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Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców 
zamierzających dokonać koncentracji nałoŜyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w 
szczególności do: 
1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 
2) 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, 

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków 
oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, 
informacji o realizacji tych warunków. 
 
Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeŜeli w terminie 2 lat od dnia ich 
wydania koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
moŜe, na wniosek przedsiębiorcy, przedłuŜyć, w drodze postanowienia, wyŜej wskazany termin, jeŜeli 
przedsiębiorca wykaŜe, Ŝe nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja moŜe 
spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku. 
 
Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów 
 
Zgodnie z art. 106 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu moŜe nałoŜyć na 
przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pienięŜną w wysokości nie większej niŜ 10 % przychodu 
osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałoŜenia kary, jeŜeli przedsiębiorca ten, 
choćby nieumyślnie: 
1) dopuścił się naruszenia zakazu określonego w art. 6, w zakresie niewyłączonym na podstawie art. 

7 i art. 8 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub naruszenia zakazu określonego w 
art. 9 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, 

2) dopuścił się naruszenia art. 81 lub art. 82 Traktatu WE, 
3) dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa Urzędu, 
4) dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 

24 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 
 
Prezes Urzędu moŜe równieŜ nałoŜyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pienięŜną w 
wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EURO, jeŜeli przedsiębiorca ten choćby 
nieumyślnie: 
1) we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w 

zgłoszeniu, o którym mowa w art. 94 ust. 2, podał nieprawdziwe dane, 
2) nie udzielił informacji Ŝądanych przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 12 ust. 3, art. 19 ust. 3 lub 

art. 50 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, bądź udzielił nieprawdziwych lub 
wprowadzających w błąd informacji, 

3) nie współdziała w toku kontroli prowadzonej w ramach postępowania na podstawie art. 62 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, z zastrzeŜeniem art. 65 ust. 2 Ustawy o 
Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 

 
W przypadku gdy przedsiębiorca powstał w wyniku połączenia lub przekształcenia innych 
przedsiębiorców, obliczając wysokość jego przychodu, o którym mowa wyŜej, uwzględnia się 
przychód osiągnięty przez tych przedsiębiorców w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok 
nałoŜenia kary. W przypadku gdy przedsiębiorca nie osiągnął przychodu w roku rozliczeniowym 
poprzedzającym rok nałoŜenia kary, Prezes Urzędu moŜe ustalić karę pienięŜną w wysokości do 
dwustukrotności przeciętnego wynagrodzenia. 
 
Prezes Urzędu moŜe nałoŜyć na przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pienięŜną w wysokości 
stanowiącej równowartość do 10.000 EURO za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji wydanych 
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na podstawie art. 10, art. 12 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 2 i ust. 4 i art. 26, art. 28 ust. 
1 oraz art. 89 ust. 1 i ust. 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, postanowień wydanych 
na podstawie art. 66 ust. 1 lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu praktyk ograniczających 
konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz koncentracji; karę pienięŜną 
nakłada się, licząc od daty wskazanej w decyzji.  
 
Prezes UOKiK moŜe, w drodze decyzji, nałoŜyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub 
wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pienięŜną w wysokości do 
pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeŜeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie: 
1) nie wykonała decyzji, postanowień lub wyroków, o których mowa w art. 107 Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów, 
2) nie zgłosiła zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów, 
3) nie udzieliła informacji lub udzieliła nierzetelnych lub wprowadzających w błąd informacji 

Ŝądanych przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 50 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów.  

 
Prezes Urzędu moŜe uchylić decyzje, o których mowa w art. 18, 19 ust. 1 i w art. 20 ust. 2 Ustawy o 
Ochronie Konkurencji i Konsumentów, jeŜeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za 
które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeŜeli przedsiębiorcy nie 
spełniają warunków, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów. JeŜeli w przypadkach, o których mowa wyŜej, koncentracja została juŜ dokonana, a 
przywrócenie konkurencji na rynku nie jest moŜliwe w inny sposób, Prezes Urzędu moŜe, w drodze 
decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w 
szczególności: 
 
1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji,  
2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy,  
3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. 
 
Decyzja taka nie moŜe zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. Przepis ten 
stosuje się odpowiednio w przypadku niezgłoszenia Prezesowi Urzędu zamiaru koncentracji oraz w 
przypadku niewykonania decyzji o zakazie konkurencji.   
 
W przypadku niewykonania decyzji Prezes UOKiK moŜe, w drodze decyzji, dokonać podziału 
przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek 
Handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w 
podziale. Prezes UOKiK moŜe ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie niewaŜności umowy lub 
podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Przy 
ustalaniu wysokości kar pienięŜnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz 
okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a takŜe uprzednie naruszenie przepisów ustawy. 
 
Ograniczenia wynikające z Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw 
 
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają takŜe z przepisów Rozporządzenia Rady w 
Sprawie Koncentracji. Rozporządzenie powyŜsze reguluje tzw. koncentracje o wymiarze 
wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które 
przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie 
Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany 
struktury własności w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji 
Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po zawarciu odpowiedniej umowy, ogłoszeniu 
publicznej oferty, lub przejęciu większościowego udziału.  
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Uznaje się, Ŝe koncentracja występuje w przypadku, gdy trwała zmiana kontroli wynika z: 
a) łączenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części 

przedsiębiorstw, lub 
b) przejęcia, przez jedną lub więcej osób juŜ kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo 

przez jedno lub więcej przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub 
częścią jednego lub więcej innych przedsiębiorstw czy to w drodze zakupu papierów 
wartościowych lub aktywów, czy to w drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób. 

 
Zawiadomienie Komisji Europejskiej moŜe mieć równieŜ miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa 
posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 
Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji.  
 
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy:  
a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 

niŜ 5 000 mln EURO, oraz  
b) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŜdego z co najmniej dwóch 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 250 mln EURO, chyba Ŝe 
kaŜde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

 
Koncentracja przedsiębiorstw posiada równieŜ wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:  
a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 

niŜ 2 500 mln EURO,  
b) w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 mln EUR,  
c) w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich ujętych dla celów lit. b), łączny obrót 

kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 
25 mln EUR, oraz 

d) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŜdego z co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 mln EUR, chyba Ŝe kaŜde 
z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 
Uznaje się, Ŝe koncentracja nie występuje w przypadku gdy:  
a) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź teŜ firmy ubezpieczeniowe, których 

normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, 
prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe 
nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaŜy, pod warunkiem Ŝe nie wykonują one praw 
głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych 
przedsiębiorstwa lub pod warunkiem Ŝe wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania 
zbycia całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych 
oraz pod warunkiem Ŝe taka sprzedaŜ następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia; okres ten 
moŜe być przedłuŜony przez Komisję działającą na wniosek, w przypadku gdy takie instytucje lub 
firmy udowodnią, Ŝe zbycie nie było w zasadzie moŜliwe w przeciągu tego okresu; 

b) kontrolę przejmuje osoba upowaŜniona przez władze publiczne zgodnie z prawem Państwa 
Członkowskiego dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, 
postępowania układowego lub analogicznych postępowań; 

c) działania określone w ust. 1 lit. b) przeprowadzane są przez holdingi finansowe, określone w art. 5 
ust. 3 Czwartej Dyrektywy Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. ustanowionej w oparciu o 
art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów 
spółek, jednakŜe pod warunkiem, Ŝe prawa głosu w odniesieniu do holdingu wykonywane są, w 
szczególności w stosunku do mianowania członków organów zarządzających lub nadzorczych 
przedsiębiorstw, w których mają one udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej wartości tych 
inwestycji a nie ustalania, bezpośrednio lub pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych 
przedsiębiorstw. 
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4.9. Wskazanie obowiązujących regulacji dotyczących obowiązkowych ofert przejęcia lub 
przymusowego wykupu (squeeze-out) i odkupu (sell-out) w odniesieniu do papierów wartościowych. 
 
W chwili obecnej nie istnieją Ŝadne obowiązujące oferty przejęcia w stosunku do Emitenta, wezwania 
do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę akcji Emitenta, nie toczą się procedury przymusowego 
wykupu drobnych akcjonariuszy Emitenta przez akcjonariuszy większościowych Emitenta (squeeze-
out) ani procedury umoŜliwiające akcjonariuszom mniejszościowym Emitenta sprzedaŜ ich akcji po 
uczciwej cenie po przejęciu kontroli nad Emitentem przez innego akcjonariusza (sell-out). 
 
4.9.1 Przymusowy wykup 
 
W obecnym stanie prawnym moŜliwość przymusowego wykupu akcji spółki publicznej (tzw. squeeze-
out) przewiduje art. 82 Ustawy o Ofercie. Zgodnie z tym przepisem akcjonariuszowi spółki 
publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zaleŜnymi lub wobec niego 
dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego  z nim porozumienia osiągnął lub 
przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce publicznej, terminie trzech miesięcy od 
osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, przysługuje prawo Ŝądania od pozostałych akcjonariuszy 
sprzedaŜy, po ustalonej zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie cenie, wszystkich posiadanych przez 
nich akcji tej spółki publicznej. Nabycie akcji w wypadku przymusowego wykupu następuje bez 
zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest Ŝądanie wykupu. Ogłoszenie Ŝądania sprzedaŜy akcji 
w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie 
mniejszej niŜ 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu. 
Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej 
instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. 
 
Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego 
działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmiot ten jest zobowiązany, nie 
później niŜ na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu, do równoczesnego 
zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na 
którym notowane są akcje. Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 
 
JeŜeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie, 
nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaŜ lub zamianę wszystkich pozostałych akcji 
spółki, cena przymusowego wykupu nie moŜe być niŜsza od ceny proponowanej w tym wezwaniu 
Cenę przymusowego wykupu ustala się zgodnie z art. 79 ust. 1pkt 1-2 Ustawy o Ofercie. 
 
W przypadku, gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, cena 
akcji nie moŜe być niŜsza od: 
a) średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie przymusowego 

wykupu, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku regulowanym albo 
b) średniej ceny rynkowej z krótszego okresu - jeŜeli obrót akcjami spółki był dokonywany na 

rynku głównym przez okres krótszy niŜ określony w lit. a); 

W przypadku gdy nie jest moŜliwe ustalenie ceny w sposób wskazany powyŜej albo w przypadku 
spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe – cena akcji 
nie moŜe być niŜsza od ich wartości godziwej. 

Cena akcji proponowana w związku z przymusowym wykupem nie moŜe być równieŜ niŜsza od: 
1) najwyŜszej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wykupu podmiot ogłaszający przymusowy 

wykup, podmioty od niego zaleŜne lub wobec niego dominujące, lub teŜ podmioty będące 
stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy  
o Ofercie,  zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem przymusowego wykupu, albo 
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2) najwyŜszej wartości rzeczy lub praw, które podmiot ogłaszający przymusowy wykup lub 
podmioty, o których mowa powyŜej wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wykupu,  
w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem przymusowego wykupu. 

 
Cena akcji proponowana w związku z przymusowym wykupem nie moŜe być równieŜ niŜsza od 
średniej ceny rynkowej z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym 
poprzedzających ogłoszenie wezwania. 
 
4.9.2 Przymusowy odkup 
 
Ustawa o Ofercie przewiduje równieŜ prawną moŜliwość wystąpienia akcjonariuszy 
mniejszościowych z Ŝądaniem wykupu ich akcji (tzw. sell-out) przez innego akcjonariusza tej spółki 
publicznej, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Wystąpienie 
akcjonariuszy mniejszościowych ma charakter wiąŜący dla akcjonariusza większościowego. Zgodnie  
z art. 83 Ustawy o Ofercie akcjonariusz spółki publicznej moŜe zaŜądać wykupienia posiadanych 
przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby 
głosów w tej spółce. śądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym 
nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. W przypadku gdy 
informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów, o którym mowa w art. 83 
ust. 1 Ustawy  o Ofercie nie została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 
70 pkt 1 Ustawy  o Ofercie, termin na złoŜenie Ŝądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki 
publicznej, który moŜe Ŝądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy 
zachowaniu naleŜytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu tego progu 
przez innego akcjonariusza (art. 83 ust. 1 a Ustawy o Ofercie). 
 
 W terminie 30 dni od dnia zgłoszenia Ŝądania obowiązani są mu zadośćuczynić solidarnie 
akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów, jak równieŜ podmioty wobec 
niego zaleŜne i dominujące, a takŜe solidarnie kaŜda ze stron porozumienia, dotyczącego nabywania 
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu, 
dotyczącego istotnych spraw spółki, chociaŜby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał 
podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków, o ile członkowie tego porozumienia 
posiadają wspólnie wraz z podmiotami dominującymi i zaleŜnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby 
głosów (art. 83 ust. 3 Ustawy o Ofercie). Akcjonariusz Ŝądający wykupienia akcji na zasadach,  
o których mowa w ust. 1-3, uprawniony jest, z zastrzeŜeniem ust. 5 art. 83 Ustawy o Ofercie, do 
otrzymania ceny nie niŜszej niŜ określona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 (art. 83 ust. 4 Ustawy o Ofercie). 
JeŜeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w art. 83 ust. 1 Ustawy o Ofercie, 
nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaŜ lub zamianę wszystkich pozostałych akcji 
spółki, akcjonariusz Ŝądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niŜszej niŜ 
proponowana w tym wezwaniu (art. 83 ust. 5 Ustawy o Ofercie). 
 

4.10. Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta, dokonanych przez 
osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego i bieŜącego roku obrotowego.  
 
W roku obrotowym 2008 oraz w obecnym roku obrotowym 2009 nie miały miejsca Ŝadne publiczne 
oferty przejęcia lub wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę akcji w stosunku do akcji 
tworzących kapitał zakładowy Emitenta. 
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4.11. Informacje o potrącanych u źródła podatkach od dochodu uzyskiwanego z papierów 
wartościowych oraz wskazanie czy Emitent bierze odpowiedzialność za potrącanie podatków u 
źródła 

4.11.1 Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji 

 
Dochody ze sprzedaŜy papierów wartościowych uzyskiwane przez osoby fizyczne majce miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegające w Polsce nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu) 
 
Od dochodów uzyskanych 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 osobowość prawną oraz z tytułu objęcia 
udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian 
za wkład niepienięŜny w postaci innej niŜ przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek 
dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od 
Osób Fizycznych).  
 
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, 
jest: 
� róŜnica 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 zastrzeŜeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

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

� róŜnica 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, 

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

� róŜnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających 
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepienięŜny w innej 
postaci niŜ przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów 
określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,  

� osiągnięta w roku podatkowym.  
 
Dochodów z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na 
zasadach ogólnych. 
 
Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest sytuacji, gdy odpłatne zbywanie papierów wartościowych i 
pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, następuje w 
wykonywaniu działalności gospodarczej (ust. 4).  
 
Po zakończeniu 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, wykazać dochody 
uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z 
odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a takŜe dochody z realizacji praw z nich 
wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z 
tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w 
spółdzielniach w zamian za wkład niepienięŜny w postaci innej niŜ przedsiębiorstwo lub jego 
zorganizowana część, i obliczyć naleŜny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych). 
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Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych stawkę podatkową, 
wskazaną w ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska. JednakŜe  zastosowanie stawki podatku wynikającej z 
właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką 
umową jest moŜliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania 
podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, wydane przez właściwy organ administracji 
podatkowej. 
 
Dochody ze sprzedaŜy papierów wartościowych uzyskiwane przez podatników podatku dochodowego 
od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaŜy akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący róŜnicę 
pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaŜy akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli 
wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaŜy akcji 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 
akcje, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc 
deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego 
oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych 
dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako róŜnica pomiędzy 
podatkiem naleŜnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek 
zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. 
 
Podatnik moŜe równieŜ wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 
25 ust. 6-7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. 
 
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. 

4.11.2 Opodatkowanie dochodów z dywidendy 

 
Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne posiadające miejsce 
zamieszkania na terytorium Polski oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadają siedzibę lub zarząd 
 
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa 
się według następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od 
Osób Fizycznych: 
1) podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 
2) 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), 

3) podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 1 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych), 

4) 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, sformułowanym w piśmie z dnia 5 
lutego 2002 roku skierowanym do KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące 
rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 
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Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, 
określonych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych: 
1) podstawę opodatkowania stanowi cały dochód (przychód) z dywidendy oraz innych przychodów z 

tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) podatek wynosi 19 % uzyskanego dochodu (przychodu) (art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych), 

3) zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z 
tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeŜeli spełnione są łącznie następujące warunki (art. 22 
ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych): 

 
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 Rzeczpospolitej 
Polskiej lub w innym niŜ Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej 
lub w innym państwie naleŜącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

c) spółka, o której mowa w lit. b, posiada bezpośrednio nie mniej niŜ 10% udziałów (akcji) w 
kapitale spółki, o której mowa w lit. a, z tym zastrzeŜeniem, iŜ w okresie od dnia 1 stycznia 
2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki 
wypłacającej dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
wynosi nie mniej niŜ 15%, 

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

 
Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend 
oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te naleŜności w 
wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma równieŜ zastosowanie w przypadku, gdy okres 
dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 
pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przez spółkę uzyskującą dochody 
(przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, mającej siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku 
niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w ustalonej wysokości, nieprzerwanie przez 
okres dwóch lat, spółka jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, 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. 
 
Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o 
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. 
 
Opisane powyŜej zwolnienie stosuje się odpowiednio do spółdzielni zawiązanych na podstawie 
rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej 
(SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003), oraz do dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych 
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wypłacanych przez spółki, o których mowa lit. a) , spółkom podlegającym 
w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, 
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bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony w lit. c) bezpośredni udział procentowy w 
kapitale spółki, o której mowa w lit. a), winien wynosić nie mniej niŜ 25 %. 
 
Opisane powyŜej zasady stosuje się odpowiednio równieŜ do podmiotów wymienionych w załączniku 
nr 4 do Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przy czym w przypadku Konfederacji 
Szwajcarskiej mają one zastosowanie, jeŜeli zostanie spełniony warunek, dotyczący bezpośredniego 
udziału procentowego w kapitale spółki , o której mowa w lit. a). 
 
PowyŜsze zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 
 
Zwolnienie ma zastosowanie w stosunku do dochodów osiągniętych od dnia uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. 
Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę zryczałtowanego podatku 
dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika 
urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Zastosowanie 
stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo 
niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest moŜliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca 
siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. 
 
Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne niemające na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania i podatników podatku dochodowego od osób 
prawnych, którzy nie posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu 
 
Opisane powyŜej zasady opodatkowania dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych stosuje się co do zasady do inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce 
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli do:  
� osób fizycznych, jeŜeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania 

(art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych); 
� osób prawnych, jeŜeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 

3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 
 
Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i 
innych udziałów w zyskach Emitenta, osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być 
zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy 
Rzeczypospolitą 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, wiąŜące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych 
powyŜej przepisów polskich ustaw podatkowych. 
 
W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Fizycznych, przepisy ust. 1 pkt 1-5, stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. JednakŜe  zastosowanie stawki podatku 
wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku 
zgodnie z taką umową jest moŜliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych 
miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, wydane przez właściwy 
organ administracji podatkowej. 
 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zastosowanie stawki 
podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieŜenia podwójnemu opodatkowaniu albo 
niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest moŜliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca 
siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat 
rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej.  
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Zgodnie z art. 26 ust 1c. Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, Emitent dokonując 
wypłat dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podmiotom 
korzystającym ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie powołanego powyŜej art. 22 ust. 
4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, stosuje zwolnienia wynikające z tego przepisu 
wyłącznie pod warunkiem udokumentowania: 
� miejsca siedziby spółki dla celów podatkowych, wydanym przez właściwy organ administracji 

podatkowej zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), lub 
� istnienia zagranicznego zakładu, zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji 

podatkowej państwa, w którym znajduje się siedziba spółki lub zarząd albo przez właściwy organ 
podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest połoŜony. 

4.11.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych 

 
W myśl przepisu art. 9 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, sprzedaŜ maklerskich 
instrumentów finansowych firmom inwestycyjnym bądź za ich pośrednictwem oraz sprzedaŜ tych 
instrumentów dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego – w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. 
Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119) zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych.  
 
Dodatkowo opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności 
prawne jeŜeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych 
przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku (art. 2 
pkt 4), z tym zastrzeŜeniem, iŜ zwolnienie to nie obejmuje sprzedaŜy udziałów i akcji w spółkach 
handlowych. 
 
W przypadku, gdy Ŝadna z powyŜszych sytuacji nie będzie miała miejsca, sprzedaŜ akcji 
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od 
czynności cywilnoprawnych, którego stawka, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) wynosi 1%). 

4.11.4 Odpowiedzialność płatnika  

 
Zgodnie z art. 30 § 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. 
U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zm.) Ordynacja Podatkowa płatnik, który nie wykonał ciąŜących na 
nim obowiązków obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie 
organowi podatkowemu odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony całym 
swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezaleŜna od woli płatnika. PowyŜszych zasad 
odpowiedzialności nie stosuje się, jeŜeli odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeŜeli podatek nie 
został pobrany z winy podatnika. 

5. Informacje o warunkach oferty 

5.1. Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy 
składaniu zapisów. 

5.1.1. Warunki oferty. 

 
W ramach Publicznej Oferty oferowanych jest 3.000.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki 
PATENTUS S.A.  
 
Na podstawie niniejszego Prospektu do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych 
dopuszczonych będzie łącznie nie więcej niŜ 11.375.000 Akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,40 zł 
kaŜda, w tym: 
� 5.250.000 Akcji Serii D, 
� 3.125 000 Akcji Serii E, 
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� do 3.000.000 Akcji Serii F, 
� do 3.000.000 Praw do Akcji Serii F, 
 
Akcje Serii F zostaną zaoferowane inwestorom w następujących transzach: 
� Transza DuŜych Inwestorów (TDI) - 2.700.000 sztuk, 
� Transza Małych Inwestorów (TMI) - 300.000 sztuk. 
Ostateczna liczba Akcji, która jest oferowana w poszczególnych transzach zostanie podana po 
przeprowadzeniu procesu tworzenia Księgi Popytu i przekazana do publicznej wiadomości w trybie 
art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Serii F. 
 
Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Serii F w Transzy DuŜych Inwestorów zostanie 
przeprowadzona budowa Księgi Popytu na Akcje Serii F, tzw. book building. 
 
W Deklaracjach Zainteresowania Akcji Serii F inwestorzy zobowiązani będą wskazać liczbę Akcji 
Serii F, którą chcą nabyć oraz limit ceny, za jaką zadeklarują się nabyć ww. akcje. 
 
Przedział cenowy, w ramach którego przyjmowane będą Deklaracje Zainteresowania zostanie podany 
aneksem do Prospektu najpóźniej w dniu rozpoczęcia budowy Księgi Popytu. 
Maksymalna Cena Emisyjna Akcji Serii F wynosi 3,00 zł za sztukę. 
W trakcie trwania procesu budowy Księgi Popytu na Akcje Oferowane Zarząd Emitenta moŜe 
postanowić o zmianie przedziału cenowego oraz wartości maksymalnej Ceny Emisyjnej. PowyŜsza 
zmiana wymagać będzie zatwierdzenia aneksu do Prospektu i przekazania jego treści w trybie art. 51 
ust.  5 Ustawy o Ofercie.  
Cena Emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po przeprowadzeniu procesu tworzenia Księgi 
Popytu i przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, przed 
rozpoczęciem zapisów na Akcje Serii F. 
 
Cena Emisyjna Akcji Serii F będzie stała i jednakowa dla obydwu transz. 
 
Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Serii F w Transzy Małych Inwestorów są: 
� osoby fizyczne i osoby prawne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa 

Dewizowego, 
� jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci 

w rozumieniu Prawa Dewizowego. 
 
Podmiotami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Serii F w Transzy DuŜych Inwestorów są: 
� osoby fizyczne i osoby prawne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa 

Dewizowego; 
� jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci 

w rozumieniu Prawa Dewizowego; 
� zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu osób, których rachunkami 

zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Akcje Serii F. 
 
Inwestorzy mogą składać zapisy na Akcje Serii F według następujących zasad:  
� TMI – minimalny zapis wynosi 10 sztuk Akcji Serii F, maksymalny jest równy liczbie Akcji Serii 

F zaoferowanych do objęcia w tej transzy, 
� TDI - minimalny zapis składany poza procesem budowania Księgi Popytu wynosi 15.000 Akcji 

Serii F, maksymalny zapis jest równy liczbie Akcji Serii F zaoferowanych do objęcia w tej 
transzy. 

� W przypadku inwestorów, którzy zostaną umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału, zapis 
moŜe opiewać na liczbę Akcji Serii F mniejszą niŜ 15.000 (zgodnie z Listą Wstępnego 
Przydziału). 

� w Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Serii F inwestor musi wskazać liczbę nie mniejszą 
niŜ 15.000 akcji i nie większą niŜ liczba Akcji Serii F oferowanych w TDI. 
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Przydział Akcji Serii F w Transzy Małych Inwestorów będzie miał charakter proporcjonalny, z 
uwzględnieniem ewentualnych zaokrągleń. Stopa alokacji będzie wyraŜona w procentach z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Inwestorowi, któremu zostały przyznane Akcje Serii F, 
na rachunku papierów wartościowych zostaną zapisane Prawa do Akcji Serii F.  
 
Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Giełdy z dnia 12 września 2006 r. Akcje Serii D i E będą notowane 
po zarejestrowaniu przez sąd emisji Akcji Serii F.  

5.1.2. Wielkość ogółem emisji lub oferty  

 
Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest w Publicznej Ofercie 3 000.000 akcji zwykłych 
na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,40 zł kaŜda.  
 
Akcje Serii F nie są uprzywilejowane, nie istnieją ograniczenia w ich zbywalności.  
Z Akcjami Serii F  nie są związane obowiązki świadczeń dodatkowych. 

5.1.3. Terminy oraz  opis procedury składania zapisów. 

 
5.1.3.1 Terminy Publicznej Oferty i moŜliwe ich zmiany 
 
Czynność Termin 
Otwarcie Oferty Publicznej Termin otwarcia Publicznej Oferty jest toŜsamy z 

terminem publikacji Prospektu 
Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w 
Transzy DuŜych Inwestorów  

28-30 września 2009 r. 

Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do 
publicznej wiadomości 

30 września 2009 r. 

Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych 
Inwestorów 

1-8 października 2009 r. 

Przyjmowanie zapisów w Transzy DuŜych 
Inwestorów 

1-8 października 2009 r. 

Planowany termin przydziału Akcji Serii F 9 października 2009 r. 
 
Terminy realizacji Publicznej Oferty mogą ulec zmianie. Nowe terminy zostaną podane do publicznej 
wiadomości nie później niŜ w dniu upływu danego terminu w formie komunikatu aktualizującego 
Prospekt, zgodnie z postanowieniami art. 52 ust.2 Ustawy o Ofercie Publicznej.  
 
Zmiany terminów realizacji Publicznej Oferty mogą odbywać się tylko w okresie waŜności Prospektu. 
 
W przypadku udostępnienia przez Spółkę, po rozpoczęciu subskrypcji, aneksu do Prospektu 
dotyczącego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Serii F, o 
których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka dokona odpowiedniej zmiany 
terminu przydziału Akcji tak, aby inwestorzy, którzy złoŜyli zapisy na Akcje Serii F bądź Deklarację 
Zainteresowania nabyciem Akcji Serii F przed udostępnieniem aneksu, mogli uchylić się od skutków 
prawnych złoŜonych zapisów bądź Deklaracji w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia 
aneksu. 
 
5.1.3.2. Opis procedury składania zapisów na Akcje Serii F 
 
Procedura składania zapisów na Akcje Serii F w Transzy Małych Inwestorów 
 
W ramach Transzy Małych Inwestorów moŜna składać zapisy na nie mniej niŜ 10 Akcji Serii F i nie 
więcej niŜ liczba Akcji Serii F zaoferowanych w Transzy Małych Inwestorów. Inwestor ma prawo do 
złoŜenia kilku zapisów, które łącznie nie mogą przekroczyć liczby Akcji Serii F zaoferowanych w 
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Transzy Małych Inwestorów. Zapisy opiewające na wyŜszą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na 
maksymalną liczbę Akcji Serii F zaoferowanych w TMI. 
 
ZłoŜenie zapisu w TMI nie ogranicza prawa do złoŜenia zapisu lub zapisów w Transzy DuŜych 
Inwestorów. 
 
Zapisy na Akcje Serii F w Publicznej Ofercie w TMI składane będą po Cenie Emisyjnej Akcji Serii F i 
przyjmowane osobiście w POK wskazanych w Załączniki nr 1 do Prospektu oraz za pośrednictwem 
Internetu, faksu oraz telefonu zgodnie z procedurami obowiązującymi w Domu Maklerskim BOŚ SA., 
o ile nie są one sprzeczne z zasadami określonymi w Prospekcie. 
 
Inwestor winien złoŜyć w miejscu składania zapisu na Akcje Serii F w TMI wypełniony w trzech 
egzemplarzach formularz zapisu oraz podpisać oświadczenie będące integralną częścią formularza 
zapisu, w którym stwierdza, Ŝe: 
� zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki Publicznej Oferty; 
� zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Serii F w Publicznej Ofercie niŜ objęta 

zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie; 
� wyraŜa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

Publicznej Oferty, 
� przyjmuje do wiadomości, Ŝe przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz 

ich poprawiania oraz, Ŝe dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie, 
� wyraŜa zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych w 

zakresie informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem na Akcje Serii F przez 
Oferującego - Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii F oraz, 
Ŝe upowaŜnia te podmioty do otrzymania tych informacji. 

 
Wzór formularza zapisu na Akcje Serii F w TMI stanowi Załącznik nr 3 do Prospektu. 
 
Składając zapis, inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport 
w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej 
zobowiązana jest ponadto złoŜyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument 
zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. Osoba działająca w imieniu 
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej obowiązana jest ponadto złoŜyć akt 
zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres 
siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. 
 
Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złoŜonego formularza zapisu, 
potwierdzony przez pracownika POK przyjmującego zapisy. Wraz z zapisem na Akcje Serii F 
inwestor składa nieodwołalną Dyspozycję Deponowania przydzielonych akcji, stanowiącą część 
formularza zapisu. 
 
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Serii F 
w Publicznej Ofercie ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie 
uznany za niewaŜny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeŜeniem terminu zostaną 
równieŜ uznane za niewaŜne. 
 
Zapis na Akcje Serii F jest bezwarunkowy, nieodwołalny  i nie moŜe zawierać jakichkolwiek 
zastrzeŜeń oraz wiąŜe osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji Serii F w Publicznej Ofercie 
albo do dnia ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku, z zastrzeŜeniem przypadku opisanego w pkt. 
5.1.7. Części IV „Część Ofertowa” Prospektu. 
 
Podstawy przydziału Akcji Serii F w TMI zostały szczegółowo opisane w pkt 5.2.3.3. Części IV 
„Część Ofertowa” Prospektu. 
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Procedura Budowy Księgi Popytu 
 
Przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Serii F w Transzy DuŜych Inwestorów, Oferujący 
przeprowadzi proces budowy Księgi Popytu na Akcje Serii F, mający na celu: 
� zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Serii F w Publicznej Ofercie w 

Transzy DuŜych Inwestorów, 
� określenie potencjalnego popytu na Akcje Serii F w Publicznej Ofercie w Transzy DuŜych 

Inwestorów, 
� ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji Serii F. 
 
Budowa Księgi Popytu zostanie przeprowadzona w dniach 28 - 30 września 2009 roku, z 
zastrzeŜeniem, Ŝe w dniu 30 września 2009 roku Deklaracje przyjmowane będą do godz. 14:00.  
 
W przypadku, gdy budowa Księgi Popytu w TDI nie dojdzie do skutku tj. nie zostanie złoŜona 
przynajmniej jedna waŜna Deklaracja Zainteresowania, Cenę Emisyjną Akcji Serii F ustali Zarząd 
Emitenta w porozumieniu z Oferującym. Cena ta zostanie ustalona na takim poziomie, aby zapewnić 
skuteczne przeprowadzenie Publicznej Oferty.  

Po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu Zarząd Emitenta moŜe równieŜ podjąć decyzję o 
odwołaniu procesu bookbuildingu i zawieszeniu Oferty lub o odstąpieniu od Publicznej Oferty. W 
takim przypadku Cena Emisyjna Akcji Serii F nie zostanie ustalona oraz nie zostanie dokonana 
wstępna alokacja ww. Akcji Serii. Deklaracje przestają mieć wówczas charakter wiąŜący. 
 
Deklaracje Zainteresowania Nabyciem Akcji Serii F w ramach budowy Księgi Popytu będą 
przyjmowane przez POK Oferującego wskazane w Załączniku nr 1 Prospektu.  
 
Wzór Deklaracji przedstawiony został w Załączniku nr 2 do Prospektu. 
 
Przedział cenowy, w ramach którego przyjmowane będą Deklaracje Zainteresowania zostanie podany 
aneksem do Prospektu najpóźniej w dniu rozpoczęcia procesu budowy Księgi Popytu. 
 
Inwestorzy, którzy wezmą udział w procesie budowania Księgi Popytu będą mogli skorzystać z 
preferencji w przydziale Akcji Serii F na zasadach, o których mowa w pkt 5.2.3.3 Części IV „Część 
Ofertowa” Prospektu. 
 
W procesie budowania Księgi Popytu mogą wziąć udział instytucje finansowe działające lub 
inwestujące środki finansowe w Polsce oraz prowadzące działalność inwestycyjną na polskim rynku 
tj.: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne lub zakłady ubezpieczeń. 
 
Oferujący nie będzie kierować do ww. potencjalnych inwestorów propozycji udziału.  
 
Inni inwestorzy, aby móc uczestniczyć w budowie Księgi Popytu muszą otrzymać od Oferującego 
stosowną propozycję udziału uczestniczenia w procesie budowy Księgi Popytu. WyŜej wymienione 
propozycje kierowane będą do inwestorów w formie ustnej lub na prośbę inwestora - w formie 
pisemnej. 
 
Ww. podmioty mogą być zarówno rezydentami jak i nierezydentami w rozumieniu Prawa 
Dewizowego. 
 
Budowa Księgi Popytu odbywać się będzie zgodnie z następującymi zasadami: 
 
� w Deklaracji inwestor wskaŜe liczbę Akcji Serii F, jaką jest zainteresowany objąć oraz 

proponowaną przez siebie cenę, jaką jest gotowy zapłacić za Akcje Serii F. Liczba Akcji Serii F, 
na jaką opiewa Deklaracja nie moŜe być mniejsza niŜ 15.000 sztuk i nie większa niŜ liczba Akcji 
Serii F oferowanych w Transzy DuŜych Inwestorów. Deklaracja na większą liczbę Akcji Serii F, 
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niŜ oferowana w ramach TDI będzie traktowana jak Deklaracja na liczbę Akcji Serii F 
oferowanych w Transzy DuŜych Inwestorów; 

� w Deklaracji inwestor zobowiąŜe się do opłacenia i objęcia Akcji Oferowanych po cenie równej 
Cenie Emisyjnej w liczbie wynikającej z Listy Wstępnego Przydziału pod warunkiem otrzymania 
zaproszenia do złoŜenia zapisu oraz ustalenia Ceny Emisyjnej w kwocie nie wyŜszej niŜ 
deklarowana przez niego cena nabycia Akcji Serii F w formularzu Deklaracji. Zobowiązanie 
inwestora wynikające z ww. Listy nie moŜe być wyŜsze, niŜ liczba Akcji Oferowanych określona 
przez niego w Deklaracji. Niewywiązanie się przez inwestora z ww. zobowiązania moŜe 
spowodować odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych wynikających z zapisów 
Kodeksu Cywilnego (art. 471 i następne); 

� proponowana w Deklaracji cena musi zawierać się w przedziale cenowym. Deklaracje zawierające 
cenę spoza przedziału cenowego będą niewaŜne; 

� dopuszczalne jest złoŜenie więcej niŜ jednej Deklaracji z propozycjami róŜnych poziomów cen, 
przy czym Deklaracje złoŜone przez jednego inwestora nie będą kumulowane, a przy 
sporządzaniu Listy Wstępnego Przydziału będą brane pod uwagę Deklaracje z najwyŜszym 
poziomem ceny; 

� inwestor ma prawo odwołać Deklarację przed zakończeniem procesu budowy Księgi Popytu, 
wskutek czego wygasają jego zobowiązania wynikające z Deklaracji. Odwołanie Deklaracji 
następuje poprzez złoŜenie u Oferującego kopii uprzednio złoŜonej Deklaracji z naniesioną 
adnotacją „ANULOWANA” i podpisem inwestora.  

� na podstawie złoŜonych Deklaracji zostanie sporządzona Księga Popytu zawierająca zestawienie 
inwestorów i liczby Akcji Serii F, które gotowi są objąć; 

� w oparciu o Księgę Popytu zostanie sporządzone zestawienie inwestorów i liczby wstępnie 
przydzielonych im Akcji Serii F (Lista Wstępnego Przydziału); 

� do inwestorów wskazanych na Liście Wstępnego Przydziału zostaną rozesłane zaproszenia do 
złoŜenia zapisu i opłacenia Akcji Serii F w terminie umoŜliwiającym złoŜenie zapisu, nie później 
jednak niŜ w pierwszym dniu przyjmowania zapisów w TDI do godz. 11.00-tej. Zaproszenia 
zostaną skierowane, drogą faksową, elektroniczną lub w inny sposób, uzgodniony z wybranym 
inwestorem. Nie otrzymanie przez inwestora zaproszenia do złoŜenia zapisu w terminie 
wskazanym powyŜej skutkuje zwolnieniem inwestora ze złoŜonego zobowiązania objęcia Akcji 
Serii F w liczbie wskazanej przez Emitenta w Liście Wstępnego Przydziału. 

� zaproszenia skierowane do zarządzających portfelem papierów wartościowych na zlecenie będą 
traktowane jak zaproszenia skierowane do tych, których portfelem zarządzający zarządza. 

 
Emitent zastrzega, Ŝe po ogłoszeniu Ceny Emisyjnej Deklaracja nie moŜe być przez inwestora 
wycofana z zastrzeŜeniem sytuacji opisanych w pkt. 5.1.7. Części IV „Część Ofertowa” Prospektu. 
 
Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie moŜe złoŜyć łączną Deklarację Nabycia, 
obejmującą zarządzane przez siebie rachunki. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych składają 
Deklaracje Nabycia odrębnie, na rzecz poszczególnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych. 
 
W trakcie trwania procesu budowy Księgi Popytu na Akcje Oferowane Zarząd Emitenta moŜe 
postanowić o zmianie przedziału cenowego oraz wartości maksymalnej Ceny Emisyjnej. PowyŜsza 
zmiana wymagać będzie zatwierdzenia aneksu do Prospektu i przekazania jego treści w trybie art. 51 
ust. 5 Ustawy o Ofercie.  
 
Zatem zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej inwestorowi, który złoŜył Deklarację 
Zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych przed przekazaniem do publicznej wiadomości 
informacji o zmianie przedziału cenowego i maksymalnej Cenie Emisyjnej, przysługuje uprawnienie 
do uchylenia się od skutków prawnych złoŜonej Deklaracji poprzez złoŜenie w firmie inwestycyjnej 
oferującej papiery wartościowe odwołania złoŜonej Deklaracji w terminie 2 dni roboczych od dnia 
przekazania do publicznej wiadomości tej informacji. 
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W przypadku obniŜenia widełek przedziału cenowego oraz wartości maksymalnej Ceny Emisyjnej 
Deklaracje złoŜone przed terminem publikacji ww. aneksu zachowują waŜność, chyba Ŝe inwestor 
odwoła złoŜoną Deklarację przed zakończeniem procesu budowy Księgi Popytu lub skorzysta z prawa 
uchylenia się od skutków prawnych złoŜonej Deklaracji w oparciu o art. 51a Ustawy o Ofercie 
Publicznej. 
W przypadku podwyŜszenia widełek przedziału cenowego oraz wartości maksymalnej Ceny 
Emisyjnej złoŜone Deklaracje zostaną automatycznie anulowane a Emitent wskaŜe ww. aneksie nowe 
terminy przyjmowania Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Oferowanych. 
 
Informacje o formie Deklaracji oraz sposobie jej złoŜenia udzielane będą w okresie budowy Księgi 
Popytu w siedzibie Oferującego przy ul. Marszałkowskiej 78/80 w Warszawie lub telefonicznie pod 
numerami telefonów: (22) 5043 342, (22) 5043 343. 
 
Podstawy przydziału Akcji Serii F w TDI zostały szczegółowo opisane w pkt. 5.2.3.3. Części IV 
„Część Ofertowa” Prospektu. 
 
Procedura składania zapisów na Akcje Serii F w TDI na podstawie zaproszeń do złoŜenia zapisu na 
akcje  

 
Inwestorzy, do których skierowane zostało zaproszenie do złoŜenia zapisu i opłacenia Akcji Serii F, 
powinni w terminie 1 - 8 października 2009 roku składać zapisy na akcje w liczbie określonej w 
zaproszeniu do złoŜenia zapisu na Akcje Serii F. 
 
W przypadku złoŜenia przez inwestora zapisu (zapisów) na liczbę Akcji Serii F wyŜszą niŜ określona 
w zaproszeniu do złoŜenia zapisu, inwestor musi liczyć się z moŜliwością przydzielenia mu mniejszej 
liczby Akcji Serii F, jednak nie mniejszej niŜ zagwarantowana w przekazanym zaproszeniu do 
złoŜenia zapisu.  
 
W przypadku, gdy inwestor złoŜy zapis (zapisy) na mniejszą liczbę Akcji Serii F niŜ wskazana w 
zaproszeniu, musi liczyć się z moŜliwością przydzielenia mniejszej liczby akcji niŜ określona w 
zapisie lub nieprzydzielenia Akcji Serii F, z uwagi na utratę preferencji wynikających z uczestnictwa 
w procesie tworzenia Księgi Popytu. 
 
Wykonaniem zobowiązania wynikającego ze złoŜenia Deklaracji jest opłacenie Akcji Serii F w liczbie 
określonej w zaproszeniu do opłacenia Akcji Serii F i w terminie opisanym w Części IV „Część  
Ofertowa” Prospektu. Nieopłacenie zapisu zgodnie z przekazanym zaproszeniem do złoŜenia zapisu, 
skutkować moŜe dochodzeniem roszczeń przez Emitenta lub Oferującego na zasadach określonych 
w art. 471 i następnych Kodeksu Cywilnego. Podstawą odpowiedzialności inwestora są zasady 
odpowiedzialności kontraktowej. Termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wynosi 
dziesięć lat od daty powstania szkody. 
 
Roszczenie o naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązania 
inwestora do opłacenia zapisu przysługuje Emitentowi lub Oferującemu równieŜ w przypadku, gdy 
inwestor opłacił zapis na mniejszą liczbę Akcji Serii F niŜ liczba podana w zaproszeniu skierowanym 
do inwestora. 
 
Zapisy na Akcje Serii F w TDI będą przyjmowane w POK Oferującego wymienionych w Załączniku 
nr 1 do Prospektu. 
 
Inwestor winien złoŜyć w miejscu składania zapisu na Akcje Serii F wypełniony w trzech 
egzemplarzach formularz zapisu oraz podpisać oświadczenie będące integralną częścią formularza 
zapisu, w którym stwierdza, Ŝe: 
� zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki Publicznej Oferty; 
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� zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Serii F w Publicznej Ofercie niŜ objęta 
zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie; 

� wyraŜa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
Publicznej Oferty, 

� przyjmuje do wiadomości, Ŝe przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz 
ich poprawiania oraz Ŝe dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie, 

� wyraŜa zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych w 
zakresie informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem na Akcje Serii F przez 
Oferującego Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii F oraz, Ŝe 
upowaŜnia te podmioty do otrzymania tych informacji. 

 
Wraz z zapisem na Akcje Serii F inwestor składa nieodwołalną Dyspozycję Deponowania 
przydzielonych akcji, stanowiącą część formularza zapisu. 
 
Wzór formularza zapisu na Akcje Serii F w TDI stanowi Załącznik nr 3 do Prospektu. 
 
Składając zapis, inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport 
w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej 
zobowiązana jest ponadto złoŜyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument 
zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. Osoba działająca w imieniu 
jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej obowiązana jest ponadto złoŜyć akt 
zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres 
siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. 
 
Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenia zobowiązany jest, zgodnie z wykładnią 
art. 437 § 2 KSH złoŜyć zapisy na subskrybowane akcje dla kaŜdego swojego klienta z osobna. 
 
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Serii F 
w Publicznej Ofercie ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie 
uznany za niewaŜny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeŜeniem terminu zostaną 
równieŜ uznane za niewaŜne. ZłoŜenie zapisu oznacza przyjęcie przez inwestora warunków Publicznej 
Oferty zawartych w Prospekcie. Inwestor jest związany złoŜonym zapisem do chwili przydziału Akcji 
Serii F, z  zastrzeŜeniem sytuacji opisanych w pkt. 5.1.7. Części IV „Część Ofertowa” Prospektu. 
 
Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złoŜonego formularza zapisu, 
potwierdzony przez pracownika POK przyjmującego zapisy.  
 
Wysłanie zaproszenia do złoŜenia zapisu i opłacenia Akcji Serii F przez Emitenta nie ogranicza prawa 
inwestora do składania zapisów na Akcje Serii F w Transzy Małych Inwestorów. 
 
Podstawy przydziału Akcji Serii F w TDI zostały szczegółowo opisane w pkt. 5.2.3.3. Części IV 
„Część Ofertowa” Prospektu. 
 
Procedura składania zapisów na Akcje Serii F w TDI przez inwestorów, którzy nie otrzymali 
zaproszeń do złoŜenia zapisów 
 
Zapisy na Akcje Serii F poza procesem budowania Księgi Popytu przyjmowane będą w terminie 1-8 
października  2009 roku. 
 
Inwestorzy będą mogli złoŜyć zapis na minimum 15.000 Akcji Serii F i maksymalnie na liczbę Akcji 
Serii F zaoferowanych do objęcia w TDI. Inwestor moŜe złoŜyć wielokrotne zapisy, przy czym łączna 
liczba Akcji Serii F określona w zapisach złoŜonych przez jednego inwestora nie moŜe być większa 
niŜ liczba Akcji Serii F zaoferowanych do objęcia w TDI, a kaŜdy kolejny zapis musi opiewać na 
minimum 15.000 Akcji Serii F. ZłoŜenie przez jednego inwestora kilku zapisów na liczbę większą niŜ 
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liczba Akcji Serii F zaoferowanych do objęcia w TDI powoduje niewaŜność złoŜonych zapisów w 
części przekraczającej liczbę Akcji Serii F oferowanych w TDI.  
 
Zapisy złoŜone przez inwestorów na Akcje Serii F poza procesem budowania Księgi Popytu mogą 
zostać przez Zarząd Emitenta zrealizowane w mniejszej liczbie, bądź niezrealizowane wcale, z uwagi 
na brak preferencji wynikających z uczestniczenia w procesie budowy Księgi Popytu. 
 
Zapisy na Akcje Serii F w TDI  będą  przyjmowane w POK Oferującego wymienionych w Załączniku 
nr 1 do Prospektu. 
 
Inwestor winien złoŜyć w miejscu składania zapisu na Akcje Serii F wypełniony w trzech 
egzemplarzach formularz zapisu oraz podpisać oświadczenie będące integralną częścią formularza 
zapisu, w którym stwierdza, Ŝe: 
 
� zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki Publicznej Oferty; 
� zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Serii F w Publicznej Ofercie niŜ objęta 

zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie; 
� wyraŜa zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

Publicznej Oferty, 
� przyjmuje do wiadomości, Ŝe przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz 

ich poprawiania oraz Ŝe dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie, 
� wyraŜa zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych w 

zakresie informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem na Akcje Serii F przez 
Oferującego Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii F oraz, Ŝe 
upowaŜnia te podmioty do otrzymania tych informacji. 

 
Wraz z zapisem na Akcje Serii F inwestor składa nieodwołalną Dyspozycję Deponowania 
przydzielonych Akcji Serii F, stanowiącą część formularza zapisu. 
 
Wzór formularza zapisu na Akcje Serii F w TDI stanowi Załącznik nr 3 do Prospektu. 
 
Składając zapis, inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport 
w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej 
zobowiązana jest ponadto złoŜyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument 
zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. Osoba działająca w imieniu 
jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej obowiązana jest ponadto złoŜyć akt 
zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres 
siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki. 
 
Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenia zobowiązany jest, zgodnie z wykładnią 
art. 437 § 2 KSH złoŜyć zapisy na subskrybowane akcje dla kaŜdego swojego klienta z osobna. 
 
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Serii F 
w Publicznej Ofercie ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie 
uznany za niewaŜny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeŜeniem terminu zostaną 
równieŜ uznane za niewaŜne. ZłoŜenie zapisu oznacza przyjęcie przez inwestora warunków Publicznej 
Oferty zawartych w Prospekcie. Inwestor jest związany złoŜonym zapisem do chwili przydziału Akcji 
Serii F, z  zastrzeŜeniem sytuacji opisanych w pkt. 5.1.7. Części IV „Część Ofertowa” Prospektu. 
 
Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złoŜonego formularza zapisu, 
potwierdzony przez pracownika POK przyjmującego zapisy. 
 
Podstawy przydziału Akcji Serii F w TDI zostały szczegółowo opisane w pkt. 5.2.3.3. Części IV 
„Część Ofertowa” Prospektu. 
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Termin związania zapisem 
 
Zapis na Akcje Serii F  w Publicznej Ofercie jest bezwarunkowy, nieodwołalny  i nie moŜe zawierać 
jakichkolwiek zastrzeŜeń oraz wiąŜe osobę składającą zapis do czasu przydziału odpowiednio Akcji 
Serii F,  z zastrzeŜeniem przypadku opisanego w pkt. 5.1.7. Części IV „Część Ofertowa” Prospektu. 
 
Działanie przez pełnomocnika 
 
Inwestorzy obejmujący Akcje Serii F  uprawnieni są do działania za pośrednictwem właściwie 
umocowanego pełnomocnika. Szczegółowy zakres i forma dokumentów wymaganych podczas  
działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 
Informacje na ten temat udostępniane będą w POK DM BOŚ S.A. 
 
W razie składania zapisu i Dyspozycji Deponowania przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa 
powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności. 
 
Składanie Dyspozycji Deponowania 
 
Składając zapis na Akcje Serii F inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest złoŜyć 
nieodwołalną Dyspozycję Deponowania Akcji Serii F, która umoŜliwi zapisanie na rachunku 
papierów wartościowych inwestora wszystkich Akcji Serii F, które zostały mu przydzielone, bez 
konieczności odbierania potwierdzenia nabycia w POK. Inwestor lub jego pełnomocnik otrzymuje 
dowód złoŜenia Dyspozycji Deponowania, kwitując jego odbiór własnoręcznym podpisem. 
 
Dyspozycja Deponowania stanowi integralną część formularza zapisu i po złoŜeniu zapisu nie moŜe 
być zmieniona. ZłoŜenie Dyspozycji Deponowania Akcji Serii F jest toŜsame ze złoŜeniem 
Dyspozycji Deponowania Praw do Akcji Serii F.  

5.1.4. Wskazanie, kiedy i w jakich okolicznościach oferta moŜe zostać wycofana lub zawieszona oraz 
czy wycofanie moŜe wystąpić po rozpoczęciu oferty. 

 
Emitent moŜe podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Akcji Oferowanych lub o 
zawieszeniu Oferty Publicznej w kaŜdym czasie przed jej rozpoczęciem, bez podawania przyczyn. 
Emitent moŜe podjąć decyzję o odstąpieniu lub zawieszeniu Oferty w trakcie trwania subskrypcji, w 
sytuacji gdy wystąpią nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zdarzenia, które mogą mieć istotny, 
negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Emitenta, w tym na 
powodzenie Oferty Publicznej lub powodować podwyŜszone ryzyko inwestycyjne dla nabywców 
Akcji Oferowanych. 
 
Ponadto Emitent moŜe podjąć decyzję o odwołaniu lub zawieszeniu Oferty po przeprowadzeniu 
procesu budowania Księgi Popytu, gdy wynik tego procesu okaŜe się niesatysfakcjonujący, tj. w 
szczególności nie będzie gwarantował pozyskania wysokiej jakości inwestorów lub nie będzie 
gwarantował odpowiedniego poziomu płynności notowań na rynku wtórnym. 
 
W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Publicznej Oferty stosowna informacja zostanie 
podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w sposób określony w art. 52 
Ustawy o Ofercie. 
 
W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu Publicznej Oferty stosowna informacja zostanie podana 
do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu w terminie określonym w art. 51 ust. 1 i 5 
Ustawy o Ofercie .W przypadku zawieszenia Oferty Publicznej w trakcie trwania subskrypcji złoŜone 
zapisy nie zostają przez Emitenta uznane za nie wiąŜące, a wpłaty na akcje nie podlegają 
automatycznemu zwrotowi subskrybentom. Osoby, które złoŜyły zapis na Akcje Serii F mają 
natomiast prawo uchylenia się od skutków prawnych złoŜonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od 
dnia udostępnienia aneksu, na podstawie którego oferta jest zawieszana. Uchylenie się od skutków 
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prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złoŜone w miejscu złoŜenia zapisu, od 
którego skutków dana osoba się uchyla. Środki pienięŜne przekazane tytułem wpłaty na akcje 
podlegają zwrotowi w sposób, o którym mowa w pkt. 5.1.9  Części IV „Część Ofertowa” Prospektu. 
 
W przypadku odwołania Oferty Publicznej w trakcie trwania subskrypcji, inwestorzy przestają być 
związani złoŜonymi zapisami na akcje, a środki pienięŜne przekazane tytułem wpłaty na akcje 
podlegają zwrotowi w sposób, o którym mowa w pkt. 5.1.5 Części IV „Część Ofertowa” Prospektu.. 
 
W przypadku naruszenia lub uzasadnianego podejrzenia naruszenia przepisów prawa przez podmioty 
uczestniczące w Publicznej Ofercie, albo uzasadnionego podejrzenia, Ŝe takie naruszenie moŜe 
nastąpić Komisja moŜe zakazać w trybie art. 16 i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej rozpoczęcia 
Publicznej Oferty, bądź wstrzymać jej rozpoczęcie na okres nie dłuŜszy niŜ 10 dni roboczych. 

5.1.5. Opis moŜliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot 
inwestorom. 

 
Transza Małych Inwestorów 
 
W przypadku, gdy popyt na Akcje Serii F w TMI będzie wyŜszy od liczby Akcji Serii F 
zaoferowanych w tej transzy, wówczas inwestorom zostaną przydzielone Akcje Serii F na zasadzie 
proporcjonalnej redukcji. Stopa alokacji będzie wyraŜona w procentach z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
 
W przypadku redukcji nadpłacone kwoty zostaną zwrócone inwestorom w terminie 7 dni od 
dokonania przydziału Akcji Serii F, zgodnie z dyspozycją wskazaną na formularzu zapisu. Zwrot 
nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 
 
Transza DuŜych Inwestorów 
 
Redukcja zapisów w tej transzy moŜe wystąpić w przypadku: 
� złoŜenia przez inwestora zapisu na większą liczbę Akcji Serii F niŜ wskazana w zaproszeniu do 

złoŜenia zapisu wystosowanym przez Oferującego (w części przekraczającej liczbę Akcji Serii F 
wskazaną w ww. zaproszeniu), 

� złoŜenia przez inwestora zapisu na mniejszą liczbę Akcji Serii F niŜ wskazana w zaproszeniu do 
złoŜenia zapisu wystosowanym przez Oferującego, 

� złoŜenia przez inwestora zapisu na Akcje Serii F poza procesem budowania Księgi Popytu. 
JeŜeli dojdzie do nieprzydzielenia inwestorowi całości lub części Akcji Serii F, w takim przypadku 
nadpłacone kwoty zostaną zwrócone inwestorom w terminie 7 dni od dokonania przydziału Akcji 
Serii F zgodnie z dyspozycją wskazaną na formularzu zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez 
jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

5.1.6. Minimalna lub maksymalna wielkości zapisu. 

 
Na podstawie niniejszego Prospektu zaoferowanych jest 3.000.000 Akcji Serii F o wartości 
nominalnej 0,40 złotych kaŜda. 
 
W terminach Publicznej Oferty inwestorzy mogą składać zapisy według następujących zasad: 
� TMI – minimalny zapis wynosi 10 sztuk Akcji Serii F, maksymalny jest równy liczbie Akcji Serii 

F zaoferowanych do objęcia w tej transzy, 
� TDI - minimalny zapis składany poza procesem budowania Księgi Popytu wynosi 15.000 Akcji 

Serii F, maksymalny zapis jest równy liczbie Akcji Serii F zaoferowanych do objęcia w tej 
transzy. 
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� W przypadku inwestorów, którzy zostaną umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału, zapis 
moŜe opiewać na liczbę Akcji Serii F mniejszą niŜ 15.000 (zgodnie z Listą Wstępnego 
Przydziału). 

� w Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji Serii F inwestor winien wskazać liczbę nie 
mniejszą niŜ 15.000 akcji i nie większą niŜ liczba Akcji Serii F oferowanych w TDI. 
 

5.1.7. Termin, w którym moŜliwe jest wycofanie zapisu. 

 
JeŜeli po rozpoczęciu Publicznej Oferty zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub 
okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, o których Emitent 
powziął wiadomość przed przydziałem, inwestor, który złoŜył zapis na Akcje Serii F bądź  Deklarację 
Zainteresowania  Akcji Serii F przed udostępnieniem aneksu, moŜe uchylić się od skutków prawnych 
złoŜonego zapisu bądź Deklaracji Zainteresowania  nabyciem Akcji Serii F, składając w POK 
Oferującego  oświadczenie na piśmie w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Tym 
samym Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Serii F w celu 
umoŜliwienia inwestorowi uchylenia się od skutków prawnych złoŜonego zapisu bądź  Deklaracji 
Zainteresowania Nabyciem Akcji Serii F. 
 
W związku z trybem podania do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej Akcji Serii F, osobie, która 
złoŜyła zapis (oraz wiąŜące Deklaracje Zainteresowania) przed przekazaniem do publicznej 
wiadomości informacji o cenie oferowanych papierów wartościowych, przysługuje uprawnienie do 
uchylenia się od skutków prawnych złoŜonego zapisu (Deklaracji) poprzez złoŜenie w POK 
Oferującego oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej 
wiadomości tej informacji (zgodnie z art. 54 ust 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie). 
Przesunięcie Akcji Serii F pomiędzy transzami po zakończeniu przyjmowania zapisów w transzach, 
nie będzie wymagało przekazywania informacji o przesunięciu w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o 
Ofercie, przy załoŜeniu, Ŝe zostaną przesunięte jedynie Akcje Serii F, które nie zostały subskrybowane 
przez inwestorów w danej transzy, a w drugiej transzy popyt na Akcje Serii F był wyŜszy od liczby 
akcji zaoferowanych w tej transzy. W takim przypadku inwestor, który złoŜył zapis przed dokonaniem 
takiego przesunięcia nie nabędzie uprawnienia do uchylenia się od skutków prawnych złoŜonego 
zapisu. 
Nie są moŜliwe Ŝadne inne zmiany wielkości transz Akcji Serii F. 
 
Inwestor, któremu nie przydzielono Akcji Serii F, przestaje być związany zapisem z chwilą dokonania 
przydziału Akcji Serii F. 

5.1.8. Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpłat na papiery wartościowe oraz dostarczenie 
papierów wartościowych. 

 
5.1.8.1 Wpłaty na Akcje Serii F 
 
Warunkiem skutecznego złoŜenia zapisu na Akcje Serii F jest jego opłacenie w kwocie wynikającej z 
iloczynu liczby Akcji Serii F objętych zapisem i ich Ceny Emisyjnej. 
 
Za termin uiszczenia wpłaty uznaje się datę wpływu środków pienięŜnych na rachunek Oferującego.  
 
Oznacza to, iŜ inwestor, w szczególności w przypadku wpłaty przelewem lub wpłat przy 
wykorzystaniu kredytów bankowych na zapisy, musi dokonać wpłaty ze stosownym wyprzedzeniem, 
uwzględniającym czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonania innych podobnych 
czynności. Zaleca się, aby inwestor zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania określonych 
czynności w obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich 
wykonania.  
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Brak wpłaty oraz wpłata niepełna powoduje niewaŜność całego zapisu. Wpłaty na Akcje Serii F nie 
podlegają oprocentowaniu. Opłacenie Akcji Serii F następuje wyłącznie w walucie polskiej. 
 
Zwraca się uwagę inwestorów, iŜ ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat 
na Akcje Serii F. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji 
przez bank przelewów.  
 
Zgodnie z uchwałą nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 czerwca 1998 r. (Dziennik 
Urzędowy NBP nr 18/98), dane osób, dokonujących wpłat gotówkowych, których równowartość 
przekracza 10 tys. EURO podlegają wpisowi do ewidencji. Zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa 
Bankowego, bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów 
mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
Karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.). Zgodnie z art. 108 zd. 1 Prawa Bankowego bank nie 
ponosi odpowiedzialności za szkodę, która moŜe wyniknąć z wykonywania w dobrej wierze 
obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu 
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie ujawnionych źródeł oraz o 
przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2003 nr 153, poz. 1505, z późń. zm.) dom 
maklerski i bank mają obowiązek rejestracji transakcji, której równowartość przekracza 15 000 EURO 
(równieŜ, gdy jest ona przeprowadzana w drodze więcej niŜ jednej operacji, których okoliczności 
wskazują, Ŝe są one ze sobą powiązane) oraz transakcji, których okoliczności wskazują, Ŝe środki 
mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bez względu na wartość transakcji i jej 
charakter. Dom maklerski i bank są zobowiązane zawiadomić Generalnego Inspektora Informacji 
Finansowej o transakcjach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, Ŝe mają one związek z 
popełnionym przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
Karny (Dz. U. nr 88, poz. 553, z późn. zmianami). 
 
Transza Małych Inwestorów 
 
Wpłata za Akcje Serii F oferowane w TMI musi być uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby 
najpóźniej w momencie złoŜenia zapisu wpłynęła na rachunek Oferującego. 
 
Wpłata na Akcje Serii F dokonywana jest wyłącznie w złotych w następujących formach: 
� gotówką;  
� przelewem na rachunek Oferującego numer:  81 1540 1157 2001 6610 4333 0005, prowadzony 

przez Bank Ochrony Środowiska S.A. 2 Oddział w Warszawie z podanym w tytule wpłaty 
numerem PESEL, imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem: „wpłata na akcje spółki PATENTUS 
S.A.” 

� wszelkimi innymi formami płatności pod warunkiem zaakceptowania ich przez Oferującego. 
 
Transza DuŜych Inwestorów 
 
Wpłata za Akcje Serii F oferowane w TDI musi być uiszczona w pełnej wysokości w taki sposób, aby 
najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w TDI wpłynęła na rachunek Oferującego.  
 
Wpłata na Akcje Serii F zaoferowane w Transzy DuŜych Inwestorów dokonywana jest  
� przelewem na rachunek Oferującego numer:  55 1540 1157 2115 6610 4333 0011, prowadzony 

przez Bank Ochrony Środowiska S.A. 2 Oddział w Warszawie z podanym w tytule wpłaty: 
- dla osób fizycznych - numerem PESEL, imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem: „wpłata na 

akcje spółki PATENTUS  S.A.” 
- dla pozostałych - nazwą subskrybenta oraz dopiskiem: „wpłata na akcje spółki PATENTUS  

S.A.” 
� wszelkimi innymi formami płatności pod warunkiem zaakceptowania ich przez Oferującego.  
 



CZĘŚĆ OFERTOWA    

 358

5.1.8.2 Dostarczenie Akcji Serii F 
 
Inwestor lub jego pełnomocnik składający zapis na Akcje Serii F zobowiązany jest złoŜyć 
nieodwołalną Dyspozycję Deponowania akcji na rachunku papierów wartościowych. ZłoŜenie 
Dyspozycji Deponowania Akcji Serii F jest równoznaczne ze złoŜeniem Dyspozycji  Deponowania 
Praw do Akcji Serii F. 
 
Po dokonaniu przez Emitenta przydziału Akcji Serii F w Publicznej Ofercie, Zarząd zamierza podjąć 
działania mające na celu zarejestrowanie na rachunkach inwestycyjnych osób, którym przydzielono 
Akcje Serii F -  Praw do Akcji Serii F.  
 
Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy emisji Akcji Serii F Zarząd podejmie 
działania mające na celu zarejestrowanie tych akcji przez KDPW. 
Wykonanie PDA polegać będzie na zapisaniu na rachunkach inwestorów Akcji Serii F. Za kaŜde PDA 
Serii F znajdujące się na rachunku inwestora zostanie zapisana jedna Akcja Serii F, co spowoduje 
wygaśnięcie PDA. 

5.1.9. Sposób podania wyników oferty do publicznej wiadomości, wraz ze wskazaniem daty kiedy to 
nastąpi oraz termin zwrotu wpłat, w przypadku niedojścia Publicznej Oferty do skutku. 

 
JeŜeli emisja Akcji Serii F dojdzie do skutku poprzez złoŜenie zapisów na co najmniej jedną Akcję 
Serii F informacja w tej sprawie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki 
udostępniony został Prospekt, oraz w trybie przekazania równocześnie informacji do KNF i GPW, a 
następnie do Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z art. 56 ust.1 Ustawy o Ofercie. 
 
W przypadku niedojścia Publicznej Oferty do skutku z powodu niezłoŜenia zapisu i prawidłowego 
opłacenia co najmniej jednej Akcji Serii F do dnia zakończenia przyjmowania zapisów, ogłoszenie w  
tej sprawie zamieszczone będzie w terminie 14 dni po upływie zamknięcia Publicznej Oferty w 
dzienniku ogólnopolskim, w siedzibie Emitenta oraz w punktach przyjmowania zapisów na Akcje 
Serii F. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań w ciągu 14 dni od ukazania się 
ogłoszenia, o którym mowa powyŜej, w sposób określony przez inwestora w formularzu zapisu. 
 
JeŜeli Emitent nie dopełni obowiązku zgłoszenia uchwały o podwyŜszeniu kapitału zakładowego do 
Krajowego Rejestru Sądowego w terminie dwunastu miesięcy od dnia zatwierdzenia niniejszego 
Prospektu lub sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyŜszenia 
kapitału zakładowego w drodze emisji odpowiednio Akcji Serii F w takim przypadku ogłoszenie w tej 
sprawie, ukaŜe się w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego, 
odmawiającego zarejestrowania podwyŜszenia kapitału zakładowego. Wpłacone kwoty zostaną 
zwrócone bez odsetek i odszkodowań w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszenia, o którym mowa. 
 
W kaŜdym z wymienionych wyŜej przypadków zwrot wpłaconej kwoty moŜe nastąpić w sposób 
wskazany przez inwestora na formularzu zapisu. 

5.1.10. Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalność praw do subskrypcji 
papierów wartościowych oraz sposób postępowania z prawami do subskrypcji papierów 
wartościowych, które nie zostały wykonane. 

 
Zgodnie z §1 pkt 7   Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą 
PATENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie 
podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji Serii F wyłączone 
zostało prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Serii F. 
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5.2. Zasady dystrybucji i przydziału 

5.2.1. Rodzaje inwestorów, którym oferowane są papiery wartościowe.  

 
Transza Małych Inwestorów 
 
Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Serii F w Transzy Małych Inwestorów są: 
� osoby fizyczne i osoby prawne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa 

Dewizowego, 
� jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci 

w rozumieniu Prawa Dewizowego. 
 
Transza DuŜych Inwestorów 
 
Podmiotami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Serii F w Transzy DuŜych Inwestorów są: 
� osoby fizyczne i osoby prawne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa 

Dewizowego; 
� jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci 

w rozumieniu Prawa Dewizowego; 
� zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami 

zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć akcje,  
 
którzy wezmą udział w procesie budowania Księgi Popytu zgodnie z zasadami opisanymi w  
Prospekcie i do których zostanie skierowane zaproszenie  do opłacenia zapisu na Akcje Serii F. 
 
Ponadto, do złoŜenia zapisów na Akcje Serii F w Transzy DuŜych Inwestorów uprawnieni będą 
równieŜ inwestorzy, którzy nie wzięli udziału w procesie budowania Księgi Popytu, jednakŜe pod 
warunkiem, Ŝe złoŜą zapis lub zapisy na nie mniej niŜ 15.000 Akcji Serii F i nie więcej niŜ liczba 
Akcji Serii F zaoferowana do objęcia w TDI. 

5.2.2. Zamiary znacznych akcjonariuszy lub członków organów zarządzających, nadzorczych lub 
administracyjnych dotyczące uczestnictwa w subskrypcji w ramach oferty oraz czy którakolwiek z osób 
zamierza objąć ponad pięć procent papierów wartościowych będących przedmiotem oferty. 

 
Znaczni akcjonariusze, członkowie organów zarządzających i nadzorczych Emitenta nie wykluczają 
nabywania Akcji Serii F w Ofercie Publicznej. Emitentowi nie są jednak znane zamiary nabycia przez 
którąkolwiek ze ww. osób Akcji Serii F w liczbie przekraczającej 5 % wielkości oferty. 

5.2.3. Zasady dystrybucji i przydziału papierów wartościowych 

 
5.2.3.1 Podział oferty na transze ze wskazaniem transz dla inwestorów instytucjonalnych, drobnych 
(detalicznych) inwestorów i pracowników Emitenta oraz wszelkich innych transz 
 
Akcje Serii F zostaną zaoferowane inwestorom w następujących transzach: 
� Transza DuŜych Inwestorów (TDI)  - 2.700.000 Akcji Serii F, 
� Transza Małych Inwestorów (TMI) - 300.000 Akcji Serii F 
Ostateczna liczba Akcji, która jest oferowana w poszczególnych transzach zostanie podana po 
przeprowadzeniu procesu tworzenia Księgi Popytu i przekazana do publicznej wiadomości w trybie 
art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Serii F. 
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5.2.3.2 Zasady określające sytuację, w której moŜe dojść do zmiany wielkości transz (claw-back), 
maksymalna wielkość przesunięcia oraz minimalne wartości procentowe dla poszczególnych transz 
 
Emitent moŜe podjąć decyzję o przesunięciu Akcji Serii F pomiędzy Transzą Małych Inwestorów a 
Transzą DuŜych Inwestorów po zakończeniu przyjmowania zapisów na Akcje Serii F. W takim 
przypadku mogą zostać przesunięte jedynie te Akcje Serii F, które nie zostały subskrybowane przez 
inwestorów w danej transzy pod warunkiem, Ŝe w drugiej transzy popyt zgłoszony przez inwestorów 
przewyŜszył ich podaŜ. Takie przesunięcie nie będzie wymagało przekazywania informacji o 
przesunięciu w  trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie. 
 
W kaŜdym innym przypadku przesunięcie pomiędzy transzami Akcji Serii F wymagać będzie 
przekazania do KNF i do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej liczbie oferowanych 
papierów wartościowych w danej transzy, zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie. 
 
Zatem zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej inwestorowi, który złoŜył zapis bądź 
Deklarację Zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych przed przekazaniem do publicznej 
wiadomości informacji o ostatecznej liczbie oferowanych papierów wartościowych, przysługuje 
uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złoŜonego zapisu poprzez złoŜenie w firmie 
inwestycyjnej oferującej papiery wartościowe oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od 
dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji. 
 
5.2.3.3 Metoda lub metody przydziału, które będą stosowane w odniesieniu do transz detalicznych i 
transz dla pracowników Emitenta w przypadku nadsubskrypcji w tych transzach 
 
Transza Małych Inwestorów 
 
Po dokonaniu ewentualnych przesunięć Akcji Serii F pomiędzy transzami i zmian wielkości transz, o 
których mowa w pkt. 5.2.3.2. Części IV „Część Ofertowa” Prospektu, Akcje Serii F w ramach TMI 
zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta.  
 
Podstawę przydziału Akcji Serii F w Transzy Małych Inwestorów stanowią: 

- prawidłowo złoŜony zapis, 
- wpłata pełnej kwoty na Akcje Serii F, najpóźniej do momentu złoŜenia zapisu. 

 
W TMI Akcje Serii F zostaną przydzielone zgodnie ze złoŜonymi zapisami, a w przypadku, gdy popyt 
na Akcje Serii F  będzie większy od liczby Akcji Serii F oferowanych w tej Transzy, zapisy zostaną 
zrealizowane na zasadzie proporcjonalnej redukcji. Stopa alokacji będzie wyraŜona w procentach z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Akcje Serii F nieprzydzielone w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone według uznania Emitenta. 
 
Transza DuŜych Inwestorów 
 
Akcje Serii F oferowane w Transzy DuŜych Inwestorów, zostaną wstępnie przydzielone przez Zarząd 
Emitenta w oparciu o złoŜone przez inwestorów Deklaracje. Po zapoznaniu się ze złoŜonymi 
Deklaracjami, Zarząd Emitenta na podstawie rekomendacji Oferującego, dokona uznaniowego 
wstępnego przydziału Akcji Serii F.  
 
Akcje Serii F zostaną wstępnie przydzielone wybranym inwestorom, którzy w Deklaracji wskazali 
cenę nie niŜszą niŜ Cena Emisyjna Akcji Serii F, w liczbie nie większej niŜ liczba określona w tej 
Deklaracji. Łączny wstępny przydział dla wszystkich inwestorów (Lista Wstępnego Przydziału) moŜe 
opiewać na liczbę Akcji Serii F nie większą niŜ liczba akcji zaoferowanych w Transzy DuŜych 
Inwestorów. Łączny wstępny przydział moŜe opiewać na liczbę Akcji Serii F mniejszą niŜ liczba akcji 
oferowanych w TDI. Sytuacja taka będzie mieć miejsce, w przypadku gdy inwestorzy złoŜą 
Deklaracje na łączną liczbę Akcji Serii F mniejszą niŜ liczba akcji oferowanych w TDI 
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Rekomendacja Oferującego dotycząca Listy Wstępnego Przydziału Akcji Serii F będzie uwzględniać 
następujące czynniki: 
� pozycję danego inwestora na rynku polskim lub rynkach, na których działa inwestor, 
� ocenę działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. 
 
W oparciu o dokonany uznaniowy wstępny przydział Akcji Serii F, Oferujący najpóźniej do godz. 
11.00 pierwszego dnia przyjmowania zapisów w TDI dostarczy inwestorom, drogą faksową, 
elektroniczną lub w inny sposób, uzgodniony z wybranym inwestorem, informacje o liczbie wstępnie 
przydzielonych Akcji Serii F oraz wezwanie do dokonania pełnej wpłaty za wstępnie przydzielone 
Akcje Serii F.  
 
PowyŜsza  informacja będzie zawierać liczbę Akcji Serii F, na jaką powinien opiewać zapis, Cenę 
Emisyjną Akcji Serii F, kwotę i termin, jaką i kiedy inwestor będzie zobowiązany opłacić zapis oraz 
numer konta, na które inwestor dokona wpłaty za Akcje Serii F. Za skuteczne poinformowanie 
inwestora uwaŜa się przesłanie powyŜszej informacji faksem na numer wskazany w  Deklaracji 
Zainteresowania Akcji Serii F. 
 
Po wysłaniu do inwestora informacji o liczbie wstępnie przydzielonych Akcji Serii F,  nie będą 
dokonywane zmiany w Liście Wstępnego Przydziału. W przypadku niedokonania na rzecz inwestora 
wstępnej alokacji nie zostanie do niego wysłana informacja o liczbie wstępnie przydzielonych Akcji 
Serii F. 
 
Zobowiązania inwestorów do których w terminie wskazanym w niniejszym punkcie (tj. do godz.11.00 
pierwszego dnia przyjmowania zapisów w TDI) nie zostaną przesłane powyŜsze informacje wygasają. 
 
Podstawą wstępnego przydziału Akcji Serii F dla zarządzającego portfelem na zlecenie będzie łączna  
Deklaracja złoŜona w imieniu osób, których rachunkami zarządza i na rzecz których zamierza nabyć 
Akcje Serii F. Osobom, w imieniu których złoŜono jedną łączną Deklarację, przydziału dokonana 
zarządzający z puli Akcji Serii F jemu przydzielonych. Zarządzający dokona przydziału Akcji Serii F 
zgodnie z obowiązującymi w danej instytucji zasadami zarządzania portfelem na zlecenie. 
 
Po dokonaniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami, o których mowa w pkt 5.2.3.2 Części IV 
„Część Ofertowa” Prospektu, Zarząd Emitenta, w oparciu o opłacone zapisy, do dnia 9 października 
2009 roku dokona ostatecznego przydziału Akcji Serii F. Ostateczny Przydział Akcji Serii F zostanie 
przeprowadzony w dwóch etapach: 
 
� W pierwszym etapie zostaną przydzielone Akcje Serii F inwestorom, którzy zostali umieszczeni 

na Liście Wstępnego Przydziału i którzy opłacili zapis zgodnie z zasadami opisanymi w 
Prospekcie. Przydział dla tych inwestorów nastąpi w liczbie zgodnej ze złoŜonymi zapisami, pod 
warunkiem opłacenia zapisu. W przypadku, gdy wszystkie Akcje Serii F przeznaczone do objęcia 
w Transzy DuŜych Inwestorów zostaną naleŜycie opłacone ostateczny przydział Akcji Serii F 
zakończy się na pierwszym etapie. 

� JeŜeli pierwszy etap przydziału zostanie dokonany na liczbę Akcji Serii F mniejszą niŜ 
przeznaczona do objęcia w Transzy DuŜych Inwestorów (z uwzględnieniem ewentualnych 
przesunięć, o których mowa w pkt 5.2.3.2 Części IV „Część Ofertowa” Prospektu) – następuje 
drugi etap ostatecznego przydziału Akcji Serii F. 

� W drugim etapie zostaną przydzielone Akcje Serii F inwestorom, którzy nie zostali umieszczeni 
na Liście Wstępnego Przydziału, a którzy złoŜyli i opłacili zapisy w dniach od 1 - 8 października 
2009 roku. Liczba Akcji Serii F, na którą Emitent moŜe dokonać przydziału w drugim etapie, 
stanowi róŜnicę pomiędzy liczbą zaoferowanych Akcji Serii F w TDI (po dokonaniu 
ewentualnych przesunięć, o których mowa w pkt 5.2.3.2 Części IV „Część Ofertowa” Prospektu) 
a liczbą Akcji Serii F przydzielonych w pierwszym etapie ostatecznego przydziału. 

� W przypadku, gdy liczba Akcji Serii F, na które złoŜono ww. zapisy będzie niŜsza lub równa 
liczbie Akcji Serii F, na którą Zarząd Emitenta moŜe dokonać przydziału w drugim etapie – 
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Akcje Serii F zostaną przydzielone wszystkim inwestorom stosownie do złoŜonych zapisów. 
JeŜeli złoŜone ww. zapisy opiewać będą na większą liczbę Akcji Serii F niŜ ta, na którą Zarząd 
Emitenta moŜe dokonać przydziału w drugim etapie – Akcje Serii F zostaną przydzielone zgodnie 
z uznaniem Emitenta. 

 
Ułamkowe części Akcji Serii F nie będą przydzielane, podobnie jak nie będą przydzielane Akcje Serii 
F łącznie kilku inwestorom. Akcje Serii F nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone, 
po jednej Akcji Serii F, kolejno inwestorom, którzy złoŜyli zapisy na największą liczbę Akcji Serii F. 
W przypadku zapisów na jednakową liczbę Akcji Serii F o przydziale zadecyduje Emitent. 
 
Emitent moŜe odmówić dokonania przydziału Akcji Serii F w przypadku, gdy zapis zostanie złoŜony 
przez lub w imieniu inwestora prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Emitenta. 
 
5.2.3.4 Opis wszystkich wcześniej ustalonych sposobów preferencyjnego traktowania określonych 
rodzajów inwestorów lub określonych grup powiązanych (włącznie z programami dla rodzin i osób 
zaprzyjaźnionych) przy przydziale papierów wartościowych, z podaniem wartości oferty 
zarezerwowanej dla takiego preferencyjnego przydziału jako procent całości oferty oraz kryteriów 
kwalifikujących do takich rodzajów lub grup 
 
Nie występuje sposób preferencyjnego traktowania określonych rodzajów inwestorów  lub 
określonych grup powiązanych przy przydziale Akcji Serii F poza opisanymi w pkt 5.2.3.3 Części IV 
„Część Ofertowa” Prospektu. 
 
5.2.3.5 Informacja, czy sposób traktowania, przy przydziale, zapisów lub ofert na zapisy moŜe być 
uzaleŜniony od tego, przez jaki podmiot lub za pośrednictwem, jakiego podmiotu są one dokonywane 
 
Zapisy na Akcje Serii F przyjmowane są za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony 
Środowiska SA, w związku z tym, sposób traktowania zapisów przy przydziale Akcji Serii F nie 
będzie w Ŝaden sposób uzaleŜniony od tego za pośrednictwem jakiego podmiotu zostały one złoŜone. 
 
5.2.3.6 Docelowa minimalna wielkość pojedynczego przydziału w ramach Transzy Małych 
Inwestorów, jeśli występuje 
 
Nie przewiduje się docelowej minimalnej wielkości pojedynczego przydziału Akcji Serii F w Transzy 
Małych Inwestorów. 
 
5.2.3.7 Warunki zamknięcia oferty, jak równieŜ najwcześniejszy moŜliwy termin jej zamknięcia 
 
Publiczna Oferta zostanie zamknięta nie później niŜ 9 października 2009 roku z zastrzeŜeniem zmiany 
tego terminu zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5.1.3.1 Części IV „Część Ofertowa” Prospektu. 
 
5.2.3.8 MoŜliwość składania wielokrotnych zapisów 
 
Składając zapisy na Akcje Serii F w ramach Publicznej Oferty inwestorzy mogą składać wielokrotne 
zapisy przy czym łączna liczba Akcji Serii F  nie moŜe przekroczyć: 
� w Transzy Małych Inwestorów – liczby Akcji Serii F zaoferowanych do objęcia w tej Transzy; 
� w Transzy DuŜych Inwestorów – liczby Akcji Serii F zaoferowanych do objęcia w tej Transzy. 

 
ZłoŜenie przez inwestora kilku zapisów opiewających na łączną liczbę akcji  wyŜszą niŜ : 
� 2.700.000 sztuk w Transzy DuŜych Inwestorów (TDI), 
� 300.000 sztuk w Transzy Małych Inwestorów (TMI), 
powoduje niewaŜność złoŜonych zapisów w części przekraczającej: 
� 2.700.000 sztuk w Transzy DuŜych Inwestorów (TDI), 
� 300.000 sztuk w Transzy Małych Inwestorów (TMI). 
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5.2.4. Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych papierów wartościowych  

 
O liczbie przydzielonych Akcji Serii F inwestorzy będą informowani indywidualnie po 
skontaktowaniu się z Oferującym. 
 
Po dokonaniu przydziału Akcji Serii F, na rachunku inwestycyjnym inwestora wskazanym w 
formularzu zapisu zostaną zaksięgowane Prawa do Akcji Serii F. 
 
Informacja o zaksięgowaniu PDA zostanie przekazana inwestorowi przez biuro maklerskie 
prowadzące jego rachunek papierów wartościowych, zgodnie z zasadami informowania klientów, 
przyjętymi przez dane biuro. 
 
Rozpoczęcie obrotu przydzielonymi papierami wartościowymi moŜliwe jest od momentu ich zapisania 
na rachunku papierów wartościowych inwestora. Do rozpoczęcia obrotu nie jest niezbędne dokonanie 
zawiadomienia inwestorów o liczbie przydzielonych Akcji Serii F. 

5.2.5. Nadprzydział i opcja dodatkowego przydziału typu „green shoe”. 

 
Nie przewiduje się wystąpienia  nadprzydziału lub opcji typu „green shoe”. 

5.3. Cena 

5.3.1. Wskazanie ceny, po której będą oferowane papiery wartościowe.  

 
Przedział cenowy, w ramach którego przyjmowane będą Deklaracje Zainteresowania zostanie podany 
aneksem do Prospektu najpóźniej w dniu rozpoczęcia budowy Księgi Popytu. 
Maksymalna Cena Emisyjna Akcji Serii F wynosi 3,00 złote. 
W trakcie trwania procesu budowy Księgi Popytu na Akcje Oferowane Zarząd Emitenta moŜe 
postanowić o zmianie przedziału cenowego oraz wartości maksymalnej Ceny Emisyjnej. PowyŜsza 
zmiana wymagać będzie zatwierdzenia aneksu do Prospektu i przekazania jego treści w trybie art. 51 
ust. 5 Ustawy o Ofercie.  

Cena Emisyjna  Akcji Serii F w Publicznej Ofercie zostanie ustalona przed rozpoczęciem zapisów na 
Akcje Serii F, w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki analizę popytu na Akcje Serii F w 
oparciu o mechanizm budowania Księgi Popytu (book-building). Po zaprezentowaniu oferty Spółki 
potencjalnym inwestorom będą oni mogli składać Deklaracje Zainteresowania Akcji Serii F. Na 
podstawie zestawienia wielu Deklaracji Spółka uzyska informację na temat rynkowej wyceny Akcji 
Serii F oraz ustali ich Cenę Emisyjną na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z 
emisji przy uwzględnieniu rozproszenia akcjonariatu. W przypadku niedojścia do skutku procesu 
budowy Księgi Popytu Zarząd Spółki ustali Cenę Emisyjną Akcji Serii F w oparciu o rekomendację 
Oferującego.  

Po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu Zarząd Emitenta moŜe równieŜ podjąć decyzję o 
odwołaniu procesu bookbuildingu i zawieszeniu Oferty lub o odstąpieniu od Oferty Publicznej. W 
takim przypadku Cena Emisyjna Akcji Oferowanych nie zostanie ustalona oraz nie zostanie dokonana 
wstępna alokacja Akcji Serii F. Deklaracje przestają mieć wówczas charakter wiąŜący. 
 
Cena Emisyjna Akcji  Serii F będzie stała i jednakowa dla obydwu transz. 
 
ZłoŜenie zapisu na Akcje Serii F nie skutkuje opodatkowaniem tej transakcji podatkiem 
dochodowym. W świetle postanowień Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatek na nabycie akcji stanowi koszt uzyskania 
przychodu, który będzie zrealizowany dopiero przy zbyciu tych akcji (zasady dotyczące 
opodatkowania dochodów ze sprzedaŜy akcji zostały wskazane w pkt 4.11 Części IV „Część 
Ofertowa” Prospektu). 
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Stosownie do postanowień art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych sprzedaŜ 
papierów wartościowych domom maklerskim i bankom prowadzącym działalność maklerską oraz 
sprzedaŜ papierów wartościowych dokonywana za pośrednictwem domów maklerskich lub banków 
prowadzących działalność maklerską jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych, co 
oznacza, Ŝe złoŜenie zapisu na Akcje Serii F nie będzie skutkować opodatkowaniem w zakresie 
podatku od czynności cywilnoprawnych. 

5.3.2. Zasady podania do publicznej wiadomości ceny papierów wartościowych w ofercie. 

 
Informacja o ostatecznej wysokości  Ceny Emisyjnej Akcji Serii F zostanie podana przed 
rozpoczęciem zapisów na Akcje Serii F (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie) poprzez 
przekazanie informacji do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do publicznej wiadomości w sposób, w 
jaki został udostępniony Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust.1 Ustawy o Ofercie. 
 

5.3.3. JeŜeli posiadaczom akcji Emitenta przysługuje prawo pierwokupu i prawo to zostanie 
ograniczone lub cofnięte, wskazanie podstawy ceny emisji, jeŜeli emisja jest dokonywana za gotówkę, 
wraz z uzasadnieniem i beneficjentami takiego ograniczenia lub cofnięcia prawa pierwokupu. 

 
Publiczna oferta Akcji Serii F jest subskrypcją otwartą w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH, tym 
samym nie jest ofertą skierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy. Dotychczasowi akcjonariusze 
zostali pozbawieni prawa poboru w stosunku do Akcji Serii F Uchwałą nr 1/2008.  Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą PATENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Pszczynie z dnia 11 sierpnia  2008r.  
 
Ze względu na specyfikę Publicznej Oferty nie występują prawa pierwokupu oraz prawa poboru. 

5.3.4. Porównanie opłat ze strony inwestorów w ofercie publicznej oraz efektywnych wpłat 
gotówkowych dokonanych przez członków organów administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych albo osoby zarządzające wyŜszego szczebla lub osoby powiązane w transakcjach 
przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku, lub teŜ papierów wartościowych, które mają oni prawo 
nabyć. 

 
W ciągu ostatniego roku członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, osoby zarządzające wyŜszego 
szczebla oraz osoby powiązane nabywały akcje serii C i D Spółki. Szczegółowy opis zawartych 
transakcji został przedstawiony w pkt 22.1.2 Części III „Część Rejestracyjna” Prospektu. Pan Maciej 
Markiel Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki nabył 27.500 akcji serii E po cenie emisyjnej 
równiej 26,00 złotych za akcję.  

5.4. Plasowanie i gwarantowanie 

5.4.1. Nazwa i adres koordynatora(-ów) całości i poszczególnych części oferty oraz podmiotów 
zajmujących się plasowaniem w róŜnych krajach, w których ma miejsce oferta. 

 
Brak jest podmiotów, które podjęły się  plasowania oferty zarówno na zasadzie wiąŜącego 
zobowiązania jak i na zasadzie „dołoŜenia wszelkich starań”. Według stanu na dzień zatwierdzenia 
Prospektu, Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną. Oznacza to, Ŝe brak 
jest równieŜ podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji na zasadach wiąŜącego 
zobowiązania. W związku z powyŜszym na dzień zatwierdzenia Prospektu nie przewiduje się prowizji 
za gwarantowanie. 
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Koordynatorem całości Publicznej Oferty jest Dom Maklerski  BOŚ S.A. ul. Marszałkowska 78/80, 
Warszawa, występujący jako podmiot Oferujący. Wynagrodzenie z tytułu oferowania akcji wyniesie 
około 135.000 zł. 
 
Nie przewiduje się koordynatorów zajmujących się częściami Publicznej Oferty oraz podmiotów 
zajmujących się plasowaniem w innych krajach. Publiczna Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5.4.2 Nazwa i adres agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe w kaŜdym 
kraju 

Emitent nie przewiduje korzystania z usług agentów ds. płatności.  
Akcje Serii F zostaną zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych SA 

5.4.3. Nazwa i adres podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji na zasadach wiąŜącego 
zobowiązania 

Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną. 
NWZ Spółki udzieliło Zarządowi pełnomocnictwa do zawarcia ewentualnej umowy o subemisję 
usługową lub inwestycyjną, jeŜeli Zarząd uzna zawarcie takich umów za stosowne. 
 
Emitent obecnie nie planuje zawierania umowy o subemisję. Ewentualna informacja o zawarciu takiej 
umowy zostanie przekazana w formie aneksu do Prospektu. Aneks będzie zawierał informacje o 
warunkach umowy o subemisję oraz zasadach, terminie i sposobie płatności przez subemitenta. 
 
Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii F przedstawiono w pkt. 8 Części IV „Część Ofertowa” 
Prospektu. 

6. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu 

6.1. Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o 
dopuszczenie do obrotu 
 
Zamiarem Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać objętymi Akcjami Serii F. W 
tym celu planowane jest dopuszczenie i wprowadzenie do notowań Praw do Akcji Serii F 
niezwłocznie po spełnieniu odpowiednich przesłanek przewidzianych prawem. Emitent dołoŜy 
wszelkich starań, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii F na rachunkach w KDPW 
zostały zapisane PDA w liczbie odpowiadającej liczbie przydzielonych Akcji Serii F. PDA zostaną 
zapisane na rachunkach inwestorów. 
Jednocześnie Emitent nie wyklucza moŜliwości rezygnacji z notowania PDA w przypadku 
wcześniejszej  rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F.  
 
Zarząd Emitenta będzie ubiegał się o równoczesne dopuszczenie i wprowadzenie akcji istniejących 
Serii D, E oraz Akcji Serii F, objętych Ofertą Publiczną, do obrotu giełdowego na rynku 
podstawowym  GPW. Wprowadzenie Akcji będzie miało miejsce po rejestracji podwyŜszenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F.  
 
Termin pierwszego notowania Akcji Emitenta zaleŜy jednak głównie od terminu rejestracji sądowej 
Akcji Serii F. Z tego względu Emitent ma ograniczony wpływ na termin notowania Akcji na GPW. 
 
Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego zaleŜy od spełnienia przez Emitenta 
warunków określonych w Regulaminie Giełdy. Zdaniem Emitenta nie istnieją przeszkody w 
dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji istniejących Serii D, E oraz objętych Publiczną Ofertą Akcji Serii 
F do obrotu regulowanego na rynku podstawowym. W przypadku niespełnienia wymogów 
Regulaminu GPW, Emitent będzie ubiegać się o dopuszczenie akcji istniejących Serii D, E oraz 
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objętych Publiczną Ofertą Akcji Serii F do obrotu na rynku równoległym. Emitent dołoŜy wszelkich 
starań, aby rozpoczęcie notowań Akcji D, E i F mogło nastąpić w IV kwartale 2009 roku.  

6.2. Wszystkie rynki regulowane lub rynki równowaŜne, na których są dopuszczone do obrotu 
papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub dopuszczane do obrotu. 
 

Akcje Emitenta nie są przedmiotem notowań na Ŝadnym rynku regulowanym lub rynkach 
równowaŜnych. 

6.3. JeŜeli jednocześnie lub prawie jednocześnie z utworzeniem papierów wartościowych, co do 
których oczekuje się dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, przedmiotem subskrypcji lub 
plasowania o charakterze prywatnym są papiery wartościowe tej same klasy, lub jeŜeli tworzone są 
papiery wartościowe innej klasy w związku z plasowaniem o charakterze publicznym lub 
prywatnym, szczegółowe informacje na temat charakteru takich operacji oraz liczbę i cechy 
papierów wartościowych, których operacje te dotyczą. 
 

Na podstawie niniejszego Prospektu nie następuje plasowanie innych papierów wartościowych  
Emitenta. 

6.4. Nazwa i adres podmiotów posiadających wiąŜące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w 
obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaŜy 
(bid i offer), oraz podstawowych warunków ich zobowiązania. 
 
Nie występują podmioty posiadające wiąŜące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na 
rynku wtórnym zapewniający płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaŜy. 

6.5. Stabilizacja: w sytuacji, gdy Emitent lub sprzedający akcjonariusz udzielili opcji nadprzydziału 
lub gdy w inny sposób zaproponowano potencjalne podjęcie działań stabilizujących cenę w związku 
z ofertą 
 

Emitent  nie przewiduje podjęcia działań zmierzających do stabilizacji kursu Akcji przed, w trakcie 
oraz po przeprowadzeniu Publicznej Oferty. 

7. Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedaŜą 
 

Na podstawie niniejszego Prospektu nie następuje sprzedaŜ akcji Emitenta znajdujących się 
w posiadaniu obecnych akcjonariuszy.  
 

Zgodnie ze złoŜonymi przez Józefa Duda – pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, Henryka Gotz – 
pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu, Urszulę Gotz – pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, 
Małgorzatę Duda – pełniącej funkcję Dyrektora ds. Finansowych, Małgorzatę Duda(z domu Wiktor) – 
pełniącego funkcję Prokurenta oświadczeniami, posiadane przez ww. osoby akcje Emitenta nie będą 
przedmiotem zbycia w obrocie giełdowym oraz pozagiełdowym w okresie 12 miesięcy od dnia 
przydziału Akcji serii F w Ofercie Publicznej.  

8. Koszty emisji/oferty 

8.1. Wpływy pienięŜne netto ogółem oraz szacunkowa wielkość wszystkich kosztów emisji lub oferty. 
 
W związku z ustaleniem ceny maksymalnej Akcji Serii F na poziomie 3,00 zł, w przypadku, gdy 
emisja dojdzie do skutku i wszystkie Akcje Serii F zostaną objęte wpływy pienięŜne brutto z jej 
realizacji wyniosą 9.000 tys. zł. 
 
PoniŜej przedstawione zostały szacunkowe koszty emisji, przy załoŜeniu ustalenia Ceny Emisyjnej na 
poziomie maksymalnym oraz wszystkie Akcje Serii F zostaną objęte.  
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Wyszczególnienie (w tys. zł) 

Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem 
kosztów doradztwa 

1.005.000 

Koszty promocji planowanej oferty 100.000 
Inne koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 135.000 
Razem: 1.240.000 
Zgodnie z art.36 pkt. 2b Ustawy o Rachunkowości koszty zgromadzenia kapitału poprzez emisję 
Akcji Serii F zmniejszą kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyŜki wartości emisji nad 
wartością nominalną Akcji Serii F. Ewentualnie pozostałe koszty zostaną zaliczone do kosztów 
finansowych. 

9. Rozwodnienie 

9.1 Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą. 
 
PoniŜej podana została wielkość i wartość procentowa rozwodnienia spowodowanego ofertą Akcji 
Serii F : 

Liczba akcji 
Udział w kapitale zakładowym 

po ofercie 
 minimalna maksymalna minimalna maksymalna 

Akcje serii A –E 26 500 000 26 500 000 99,99% 89,83% 
Akcje Serii F 1 3 000 000 0,01% 10,17% 

 
Strukturę kapitału zakładowego na dzień zatwierdzenia Prospektu przedstawia się następująco: 
 
Imi ę i nazwisko/Nazwa Liczba akcji Udział w 

kapitale 
zakładowym 

Liczba głosów Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu 
Spółki 

Józef Duda 4 179 175  15,77% 7 533 350 16,88% 
Urszula Gotz 4 829 150 18,23% 8 183 300 18,34% 
Małgorzata Duda 3 612 500 13,63% 6 300 000 14,12% 
Małgorzata Duda 7 791 675 29,40% 13 833 350 31,00% 
Henryk Gotz 2 962 500 11,18% 5 650 000 12,66% 
Pozostali akcjonariusze, z 
których Ŝaden nie 
przekracza 5% w kapitale 
zakładowym oraz ogólnej 
liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki 

 
3 125 000 

 
11,79% 

 
3 125 000 

 
7,00% 

Razem: 26 500 000 100% 44 625 000 100% 
 
W ramach emisji Akcji serii F, Emitent zamierza wyemitować 3.000.000 akcji zwykłych na 
okaziciela. W przypadku, gdy zostaną objęte wszystkie zaoferowane do objęcia Akcje serii F oraz 
dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą Akcji Serii F, akcje ulegną rozwodnieniu w sposób 
przedstawiony poniŜej. 



CZĘŚĆ OFERTOWA    

 368

Imi ę i 
nazwisko/Nazwa 

Liczba akcji Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu 
Spółki 

Józef Duda 4 179 175  14,17% 7 533 350 15,82% 
Urszula Gotz 4 829 150 16,37% 8 183 300 17,18% 
Małgorzata Duda 3 612 500 12,25% 6 300 000 13,23% 
Małgorzata Duda 7 791 675 26,41% 13 833 350 29,05% 
Henryk Gotz 2 962 500 10,04% 5 650 000 11,86% 
Pozostali 
akcjonariusze 

 
3 125 000 

 
10,59% 

 

 
3 125 000 

 
6,56% 

Nabywcy Akcji Serii F 3 000 000 10,17% 3 000 000 6,30% 
Razem: 29 500 000 100% 47 625 000 100% 
 
Emisja Akcji Serii F spowoduje zmianę wartości księgowej przypadającej na jedną akcję. W 
przypadku Emitenta wartość księgowa na jedną akcję w odniesieniu do stanu na dzień 31 grudnia 
2008 roku zmieni się z 1,80 zł na 2,09 zł. 
 31.12.2008 Po emisji 
Wartość księgowa netto (tys. zł) 47 689 55 449 
Liczba akcji (szt.) 26 500 000 29 500 000 
Wartość księgowa netto na 1 akcję (zł) 1,80 2,09 
 
 
10. Informacje dodatkowe  
 
10.1. Zakres działań doradców  
 
10.1.1 Podmiot Oferujący 
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, pełniący funkcję 
oferującego jest podmiotem odpowiedzialnym za czynności o charakterze doradczym, mające na celu 
przeprowadzenie oferty Akcji Serii F oraz wprowadzenie Akcji Serii D, E i F oraz PDA Serii F do 
obrotu na rynku regulowanym. Ponadto świadczył usługi doradcze na rzecz Emitenta przy 
sporządzeniu następujących części Prospektu emisyjnego PATENTUS S.A.: Dokument Ofertowy pkt. 
2, 5, 6, 10.1. (w zakresie dotyczącym zakresu działań DM BOŚ SA) oraz odpowiadające tym punktom 
Czynniki ryzyka i elementy Podsumowania a takŜe Załącznik do Prospektu : Definicje i Skróty 
związane ze stosowaną terminologią. 
 
10.1.2 Doradca Prawny 
Kancelaria „D. Cyran, R. Sasiak i Wspólnicy” Spółka Komandytowa  z siedzibą w Katowicach, 
pełniąca rolę doradcy prawnego, jest podmiotem odpowiedzialnym za czynności prawne o charakterze 
doradczym związane z przeprowadzeniem publicznej oferty Akcji Serii F, w tym opracowanie 
projektów uchwał Walnego Zgromadzenia związanych z emisją Akcji Serii F oraz sporządzenie 
następujących części Prospektu: Część I „Podsumowanie” pkt. 1.9.3, Część II w zakresie ryzyk 
związanych z sytuacją prawną Emitenta, Część III „Część Rejestracyjna” 1.2, 5.1, 6.4, 7, 8, 11, 14-19, 
20.8, 20.9, 21, 22, 25, Część IV „Część Ofertowa” 1.2., 3.3.4, 4, 10.1.2. 
 
10.1.3 Doradca Finansowy 
Corvus Corporate Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Józefosławiu gmina Piaseczno, pełniący rolę 
doradcy finansowego Emitenta. Doradca finansowy doradzał w kwestiach koncepcji podwyŜszenia 
kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii F oraz przy czynnościach związanych z 
przeprowadzeniem publicznej oferty Akcji Serii F. 
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10.1.4  Biegły Rewident  
BUFIKS Biuro Usług Finansowo-Księgowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Grupa 
Finans-Servis  z siedzibą w Katowicach uczestniczył w pracach nad Prospektem w zakresie 
wynikającym z umowy zawartej z Emitentem i świadczył usługi w zakresie: badania historycznych 
sprawozdań finansowych, sporządzenia opinii z badania historycznych sprawozdań finansowych 
zawartych w Części III „Część Rejestracyjna” Prospektu oraz przygotowania raportu z badania 
prognoz wyników finansowych Emitenta. 
 
BUFIKS Biuro Usług Finansowo-Księgowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Grupa 
Finans-Servis jako podmiot uprawniony przeprowadził równieŜ badanie rocznych sprawozdań 
finansowych sporządzonych przez Emitenta za 2007 rok oraz 2008 rok. 

10.2 Wskazanie innych informacji w dokumencie ofertowym, które zostały zbadane lub przejrzane 
przez uprawnionych biegłych rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport.  
 
Informacje zbadane przez biegłych rewidentów zostały zaprezentowane w punkcie 13 oraz 20 Części 
III „Część Rejestracyjna” Prospektu. W Części IV „Część Ofertowa” Prospektu nie wystąpiły 
informacje, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów.  

10.3 Dane ekspertów, których oświadczenia lub raporty zostały zamieszczone w Części IV „Część 
Ofertowa” Prospektu 
 
W Części IV „Część Ofertowa” Prospektu nie zostały zamieszczone stwierdzenia lub raporty osoby 
określanej jako ekspert. 

10.4 Potwierdzenie rzetelności informacji uzyskanych od osób trzecich oraz o źródłach tych 
informacji 
 
Nie zostały uzyskane informacje od osób trzecich.  
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V. DEFINICJE I SKRÓTY 
 
Akcje Akcje zwykłe na okaziciela Emitenta 
Akcje Serii F, Akcje 
Oferowane 

Nie więcej niŜ 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F PATENTUS 
S.A. o wartości nominalnej 0,40 złotego kaŜda 

DM BOŚ SA, Oferujący Dom Maklerski BOŚ SA pełniący funkcję oferującego akcje w obrocie 
regulowanym 

Cena Emisyjna Cena emisyjna Akcji Serii F oferowanych w Ofercie Publicznej 
CNC Maszyny sterowane numerycznie 
Deklaracja Zainteresowania, 
Deklaracja 

WiąŜąca deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji Serii F w Transzy 
DuŜych Inwestorów składane w czasie budowania Księgi Popytu 

Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW 

Dokument przyjęty Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 4 lipca 2007 roku. 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Dyspozycja Deponowania  Dyspozycja zaksięgowania papierów wartościowych na rachunkach 
papierów wartościowych złoŜona przez inwestora w momencie składania 
zapisu na Akcje Serii F 

Emitent, Spółka, 
PATENTUS S.A.,  

PATENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie przy ul. 
Górnośląskiej 11 

EURO Jednostka walutowa obowiązująca w Unii Europejskiej 
 

GPW, Giełda Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w 
Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000082312 

GUS Główny Urząd Statystyczny 
KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z siedzibą 

w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000081582 

KH, Kodeks Handlowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 
1934 roku Kodeks handlowy (Dz. U. z 1934 r. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.) 

Kodeks Karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, 
poz. 553 z późn. zm.) 

KSH, Kodeks Spółek 
Handlowych, ksh 

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 
2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) 
 

KNF, Komisja   Komisja Nadzoru Finansowego 
Księga Popytu Lista inwestorów instytucjonalnych sporządzona przez Oferującego, 

obrazująca wielkość popytu na Akcje Serii F oferowane w Transzy DuŜych 
Inwestorów i jego wraŜliwość cenową, powstała na podstawie 
przeprowadzonych badań popytu wśród tych grup inwestorów 

Lista Wstępnego Przydziału Lista inwestorów uprawnionych do subskrybowania Akcji Serii F w 
Publicznej Ofercie w Transzy DuŜych Inwestorów, sporządzona przez 
Zarząd Spółki, w porozumieniu z Oferującym na podstawie wyników 
Księgi Popytu 

MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz związane z nimi 
interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej 

NBP Narodowy Bank Polski 
PAP Polska Agencja Prasowa 
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PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
PDA, Prawo do Akcji Papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, 

niemających formy dokumentu, Akcji Serii F, powstające z chwilą 
dokonania przydziału Akcji Serii F i wygasające z chwilą zarejestrowania 
akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem 
uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego 
wpisu podwyŜszenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców  

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 
 

POK Punkt Obsługi Klientów przyjmujący zapisy na Akcje Serii F  
Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (jednolity tekst 

Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) 
 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 
141, poz. 1178) 
 

Prawo Zamówień 
Publicznych 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.06.164.1163 z późn. zm.) 

Prospekt Niniejszy prospekt emisyjny PATENTUS S.A. będący jedynie prawnie 
wiąŜącym dokumentem, zawierający informacje dotyczące Akcji serii F 
oraz ich ofercie, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie 

Publiczna Oferta Oferta objęcia  3.000.000 Akcji Serii F w ramach Publicznej Oferty na 
warunkach określonych w Prospekcie 

Rada Nadzorcza Organ nadzoru PATENTUS S.A.  
Rozporządzenie o Opłacie 
Skarbowej 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 września 2007 roku w sprawie 
zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330) 
 

Rozporządzenie o Prospekcie Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku 
wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie informacji zawartych w prospektach 
emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich 
prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam. 

S.A. Spółka akcyjna 
 

Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

Statut Statut PATENTUS S.A.  
Transza DuŜych Inwestorów, 
TDI 

transza przeznaczona do zapisywania się na Akcje Serii F dla inwestorów 
będących osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami organizacyjnymi 
nieposiadającymi osobowości prawnej, zarówno rezydentami jak i 
nierezydentami w rozumieniu Prawa Dewizowego oraz zarządzającymi 
pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których 
rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Akcje Serii F – 
którzy wezmą udział w procesie budowania Księgi Popytu zgodnie z 
zasadami opisanymi w  Prospekcie i do których zostanie skierowane 
zaproszenie  do złoŜenia zapisu na Akcje Serii F, lub którzy w terminach 
zapisów na Akcje Serii F złoŜą zapis na nie mniej niŜ  15.000 i nie więcej 
niŜ liczba Akcji Serii F oferowana w Transzy DuŜych Inwestorów 

Transza Małych Inwestorów, 
TMI 

transza przeznaczona do zapisywania się na Akcje Serii F dla inwestorów 
będących osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami organizacyjnymi 
nieposiadającymi osobowości prawnej, zarówno rezydentami jak i 
nierezydentami w rozumieniu Prawa Dewizowego, którzy w terminach 
zapisów na Akcje Serii F złoŜą zapis na nie mniej niŜ 10 i nie więcej niŜ  
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liczba Akcji Serii F oferowana w Transzy Małych Inwestorów 
UE Unia Europejska 
USD Dolar amerykański, prawny środek płatniczy na terenie Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej 
 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym 
(jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 z późn. zm.) 
 

Ustawa o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 
 

Ustawa o Ofercie Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005 Nr 184, poz. 1539, z 
późn. zm.) 

Ustawa o Obrocie 
Instrumentami 
Finansowymi, Ustawa o 
Obrocie 

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. 
(Dz.U. z 2005 Nr 183, poz. 1538) 

Ustawa o Nadzorze Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym z dnia 29 lipca 2005 r. 
(Dz.U. z 2005 Nr 183, poz. 1537) 

Ustawa o Opłacie Skarbowej Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 
r. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) 
 

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od Osób 
Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) 
 

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od Osób 
Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób 
prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) 

Ustawa o Podatku od 
Czynności Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 roku nr 86, poz. 959 z późn. zm.) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 
(tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) 

Ustawa o Własności 
Przemysłowej 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) 

Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. 
Zarząd, Zarząd Spółki Zarząd PATENTUS S.A. 
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VI. ZAŁ ĄCZNIKI 
 
Załącznik nr 1 
 

Lista POK Domów Maklerskich przyjmuj ących zapisy na Akcje Serii F 
 
PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW DOMU MAKLERSKIEGO  BO Ś SA 
 

Lp. NAZWA POK Kod Miasto Ulica 

1 Białystok 15-282 Białystok Piękna 1 

2 Bielsko-Biała 43-300 Bielsko-Biała Cyniarska 36 

3 Bydgoszcz 85-029 Bydgoszcz Bernardyńska 13 

4 Częstochowa 42-200 Częstochowa Al. NMP 2 

5 Gdańsk 80-824 Gdańsk Podwale Przedmiejskie 30 

6 Katowice 40-048 Katowice Kościuszki 43 

7 Kielce 25-102 Kielce Warszawska 31 

8 Koszalin 75-950 Koszalin 1 Maja 18/9 

9 Kraków 31-100 Kraków Piłsudskiego 23 

10 Leszno 64-100 Leszno Leszczyńskich 52, II p 

11 ŁomŜa 18-400 ŁomŜa Sienkiewicza 10 

12 Łódź 90-368 Łódź Piotrkowska 166/168 

13 Olsztyn 10-003 Olsztyn PienięŜnego 15 

14 Ostrołęka 07-410 Ostrołęka Hallera 31 

15 Poznań 60-523 Poznań Dąbrowskiego 75/14 

16 Rybnik 44-200 Rybnik Hallera 6 

17 Szczecin 70-415 Szczecin Al. PapieŜa J. Pawła II 6 

18 Tomaszów Maz. 97-200 Tomaszów Maz. Ul. P.O.W. 17 

19 Warszawa 00-517 Warszawa Marszałkowska 78/80 

20 Wrocław 50-107 Wrocław Sukiennice 6 
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Załącznik nr 2 
 
Deklaracja zainteresowania nabyciem Akcji Serii F spółki PATENTUS S.A. o wartości 
nominalnej 0,40 zł. kaŜda w ramach Oferty Publicznej 
 
Celem niniejszej Deklaracji jest   określenie wielkości popytu na emitowane przez  PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie 
(„Emitent”) akcje zwykłe na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,40 zł kaŜda. Niniejsza Deklaracja, w przypadku gdy 
oferowana w niej  cena za Akcje Serii F będzie wyŜsza lub równa ustalonej przez Emitenta Cenie Emisyjnej, moŜe stanowić 
podstawę do skierowania przez Oferującego zaproszenia do złoŜenia i opłacenia zapisu na Akcje Serii F, wstępnie 
przydzielone przez Zarząd Emitenta. Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych w 
niniejszej Deklaracji, a w szczególności numeru faksu, na które powinno być skierowane zaproszenie do złoŜenia i opłacenia 
zapisu na Akcje Serii F. 
DANE O INWESTORZE  
Nazwa osoby prawnej/ imię , nazwisko osoby fizycznej  
Siedziba osoby prawnej/adres zamieszkania osoby fizycznej  
REGON lub numer właściwego rejestru zagranicznego/ 
PESEL osoby fizycznej 

 

Rezydent Tak �                                       Nie �  
Osoby upowaŜnione do składania oświadczeń w imieniu 
inwestora (dane pełnomocnika) 

 

Numer i seria dokumentu toŜsamości osoby/osób 
składających Deklarację oraz numer PESEL 

 

Adres do korespondencji  
Telefon  
Faks  
Ja niŜej podpisany*/My niŜej podpisani* niniejszym oświadczam/oświadczamy*, Ŝe zgłaszamy zamiar nabycia Akcji Serii F 
spółki PATENTUS S.A. 
Liczba zamawianych Akcji Serii F ................. Słownie: ......................................................... 
Deklarowana cena                         ................... Słownie: ......................................................... 
Wartość zamawianych Akcji          .................. Słownie: ......................................................... 
 
Oświadczenie inwestora składającego Deklarację 
Ja niŜej podpisany*/My niŜej podpisani* w imieniu 
 
.................................................................................................................................................... oświadczam(y), Ŝe 

(imię i nazwisko/nazwa inwestora) 
• zapozna (łam, łem , liśmy) się z treścią Prospektu emisyjnego i Statutu spółki PATENTUS S.A. i akceptuję(my) brzmienie 

statutu i warunki Publicznej Oferty Akcji Serii F określone w Prospekcie, 
• zgadzam(y) się  na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Serii F, niŜ objęte Deklaracją, lub nieprzydzielenie ich w ogóle, 

zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie.  
• wyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty, oraz 

przyjmuję do wiadomości, Ŝe przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz, Ŝe 
dane na formularzu Deklaracji zostały podane dobrowolnie. 

• wyraŜam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych 
ze złoŜoną przeze mnie Deklaracją Nabycia, przez Oferującego Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
emisji Akcji Serii F oraz, Ŝe upowaŜniam te podmioty do otrzymania tych informacji. 

• przyjmuję(my) do wiadomości i akceptuję(my) wiąŜący charakter Deklaracji Zainteresowania Akcji Serii F. 
• w przypadku przydzielenia mi(nam) Akcji Serii F w ramach Listy Wstępnego Przydziału zobowiązuję(jemy) się do 

złoŜenia i opłacenia zapisu na Akcje Serii F. 
Niniejsze zobowiązanie moŜe być podpisane, w przypadku osób prawnych wyłącznie przez osoby upowaŜnione do 
podpisywania w imieniu inwestora, zgodnie ze statutem lub umową spółki lub przez pełnomocnika upowaŜnionego do 
złoŜenia Deklaracji Nabycia Akcji Serii F spółki PATENTUS S.A. 

 

 
 

 

Data, podpis inwestora składającego deklarację Data przyjęcia, pieczęć domu maklerskiego oraz podpis i pieczęć 
przyjmującego deklarację 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3  
 
Formularz zapisu na Akcje zwykłe na okaziciela Serii F spółki PATENTUS S.A. 
 
Niniejszy formularz stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela Serii F spółki PATENTUS S.A. oferowane w Publicznej 
Ofercie. Podstawą prawną emisji jest Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia  11 sierpnia 2008 r.. 
Przedmiotem publicznej subskrypcji jest do 3.000.000 Akcji Serii F, o wartości nominalnej 0,40 zł kaŜda. Akcje Serii F 
przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym i niniejszym formularzu zapisu. 
1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej):...................................................................................................... 
2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej).:.................................................................................................. 
3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny): ............................................................................................. 
4. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy): ................................................................................... 
5. Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie 
posiadających osobowości prawnej: .............................................................................................................................................. 
6. Dane  osoby/osób fizycznej(ych) działającej(ych) w imieniu osoby prawnej: 
......................................................................................................................................................................................................... 
7. Status dewizowy:*   □ rezydent   □ nierezydent 
8.Oznaczenie Transzy, w której składany jest zapis   □ TMI     □  TDI   
9. Liczba subskrybowanych Akcji Serii F: .............................................................................................................. 
(słownie: …………………………….............…………............................................................................................ 
10. Cena Emisyjna wynosi ..........zł 
11. Kwota wpłaty na Akcje Serii F: .......................................... zł (słownie: ...........................................................) 
12. Forma wpłaty na Akcje Serii F: .......................................................................................................................... 
13. Forma zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części:  
□ gotówka  w POK,w którym złoŜono zapis  
□ przelew na rachunek subskrybenta  nr: .......................................................................................... .................... 
prowadzony przez ................................................................................................................................................ 
Oświadczenie osoby składającej zapis 
Ja niŜej podpisany oświadczam, Ŝe: 

• zapoznałem się z treścią Prospektu i akceptuję brzmienie Statutu oraz warunki  Publicznej Oferty; 
• zgadzam się na przydzielenie mi mniejszej liczby Akcji Serii F w Publicznej Ofercie niŜ objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich 

wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie; 
• wyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty, oraz 

przyjmuję do wiadomości, Ŝe przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz Ŝe dane na 
formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie; 

• wyraŜam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych w zakresie informacji związanych z 
dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje Serii F przez Oferującego Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
emisji Akcji Serii F oraz, Ŝe upowaŜniam te podmioty do otrzymania tych informacji. 

 
............................................................... 

 

 
....................................................................... 

(data i podpis sybskrybenta) (data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć przyjmującego zapis, pieczęć 
adresowa domu maklerskiego) 

*) właściwe zaznaczyć „x” 
Adres podmiotu upowaŜnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii F. 
.......................................................................................... 
 

Dyspozycja Deponowania Akcji Serii F spółki PATENTUS SA 
 
Proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr: .............……………………….. 
prowadzonym w domu maklerskim (pełna nazwa i kod domu maklerskiego): 
………………………………………………………………………………………………… 
 
wszystkich przydzielonych mi Akcji Serii F Spółki PATENTUS S.A. 
Oświadczenie: Ja niŜej podpisany, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania POK, w którym 
dokonałem zapisu na Akcje Serii F Spółki PATENTUS S.A., o wszelkich zmianach dotyczących numeru wyŜej 
wymienionego rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego rachunek oraz stwierdzam 
nieodwołalność niniejszej dyspozycji. 

 
............................................................... 

 

 
....................................................................... 

(data i podpis subskrybenta) (data przyjęcia oraz podpis i pieczęć przyjmującego dyspozycję) 
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Załącznik nr 4 
 
W dniu 26 maja 1997 r. przed notariuszem Benjaminem Skabą prowadzącym kancelarię notarialną  
w Tychach stawili się Urszula Gotz, Józef Duda, Jan Duda, Stanisław Duda i Stanisław Polak, którzy 
jako załoŜyciela PATENTUS Spółka Akcyjna ustalili Statut Spółki (Akt Notarialny Rep. A numer 
7751/97). 
 

 

STATUT 
(tekst jednolity na dzień  17.06.2009R.) 

 
§ 1 

1. Firma Spółki brzmi: Patentus Spółka Akcyjna. 
2. Spółka moŜe posługiwać się skrótem firmy: Patentus S.A. oraz wyróŜniającym ją znakiem 

graficznym. 
 

§ 2 
1. Siedzibą Spółki jest miasto Pszczyna. 
2. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą. 
3. Spółka zakłada i prowadzi przedsiębiorstwa, zakłady, filie, oddziały, delegatury i inne placówki 

oraz moŜe być wspólnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach, a takŜe uczestniczyć w 
innych powiązaniach gospodarczych w kraju i za granicą. 

 
§ 3 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 
 

§ 4 
 
Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 
1) Produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z). 
2) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z).   
3) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z). 
4) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (25.1). 
5) Produkcja wyrobów noŜowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego 

przeznaczenia (25.7). 
6) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (25.9). 
7) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (28.22.Z). 
8) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z). 
9) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych 

materiałów (28.96.Z ).  
10) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(28.99.Z). 
11) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (30.99.Z).   
12) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z). 
13) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (33.1). 
14) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaŜenia (33.20.Z). 
15) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z). 
16) Zbieranie odpadów (38.1).  
17) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (38.2). 
18) Odzysk surowców (38.3). 
19) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z). 
20) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 

(41.20.Z). 
21) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (42.1). 
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22) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych  
i elektroenergetycznych (42.2).  

23) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inŜynierii lądowej i wodnej (42.9).   
24) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (43.1). 
25) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji 

budowlanych (43.2). 
26) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (43.3). 
27) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (43.9). 
28) SprzedaŜ hurtowa artykułów uŜytku domowego (46.4).  
29) SprzedaŜ hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5). 
30) SprzedaŜ hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposaŜenia (46.6).  
31) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaŜ hurtowa (46.7).  
32) SprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z).   
33) Pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z).   
34) SprzedaŜ detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.3).  
35) SprzedaŜ detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona  

wyspecjalizowanych sklepach (47.4). 
36) SprzedaŜ detaliczna artykułów uŜytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

(47.5). 
37) SprzedaŜ detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach (47.6). 
38) SprzedaŜ detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.7). 
39) Transport drogowy towarów (49.41.Z).   
40) Pozostałe pośrednictwo pienięŜne (64.19.Z). 
41) Kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek (68.1). 
42) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi (68.2).  
43) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (68.3).   
44) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z). 
45) Działalność w zakresie architektury i inŜynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (71.1). 
46) Badania i analizy techniczne (71.2). 
47) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych  

i technicznych (72.19.Z). 
48) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.1). 
49) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(74.9). 
50) Wynajem i dzierŜawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1).      
51) WypoŜyczanie i dzierŜawa artykułów uŜytku osobistego i domowego (77.2).     
52) Wynajem i dzierŜawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3).      
53) DzierŜawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 

prawem autorskim (77.4). 
54) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z). 
55) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z).   
56) Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych (85.32). 
57) Pozaszkolne formy edukacji (85.5).  
58) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z). 
59) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (01). 
60) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (02). 
61) SprzedaŜ hurtowa realizowana na zlecenie (46.1). 
62) SprzedaŜ detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9). 
63) Leasing finansowy (64.91.Z). 
64) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z). 
65) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. (64.99.Z). 
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2. JeŜeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów 
koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej 
działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia 
konkretnej działalności.  

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie 
zgadzają się na zmianę, jeŜeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością 
dwóch trzecich głosów, - w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału 
zakładowego. 

 
Kapitał Zakładowy Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy 

 
§ 5 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.600.000,00 zł (dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych) i 
dzieli się na: 

 
- 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,40 zł 

(czterdzieści groszy ) kaŜda o numerach od A0000001 do A 5000000; 
- 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji imiennych serii B o wartości 

nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) kaŜda o numerach od B0000001 do B7500000; 
- 5.625.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji imiennych  serii C o 

wartości nominalnej  0,40 zł (czterdzieści groszy) kaŜda o numerach od C0000001 do 
C5625000; 

- 5.250.000 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D  
o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) kaŜda o numerach od D0000001 do D 
5250000; 

- 3.125.000 (trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E  
o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) kaŜda o numerach od E0000001 do E 
3125000; 

 
2. Wszystkie akcje serii A, B, C są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, Ŝe na 

kaŜdą akcję przypada po 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. 
3. Wszystkie akcje serii D są akcjami zwykłymi. 
4. Wszystkie akcje serii E są akcjami zwykłymi. 
5. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela, i ich cena emisyjna moŜe 

być wyŜsza od wartości nominalnej akcji. 
6. Spółka moŜe emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem 

pierwszeństwa. 
 

§ 6 
1. W przypadku sprzedaŜy akcji imiennych prawo pierwokupu przysługuje akcjonariuszom 

posiadającym akcje imienne uprzywilejowane co do głosu. 
 
2. Akcjonariusz, który zamierza zbyć akcje imienne uprzywilejowane co do głosu  serii A, serii B 

lub serii C zobowiązany jest zawiadomić Zarząd Spółki o zamiarze zbycia tych akcji, podając 
numer serii, liczbę akcji oraz proponowaną cenę ich zbycia. 

 
3. Zarząd Spółki niezwłocznie, w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o 

którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest poinformować akcjonariuszy akcji imiennych 
uprzywilejowanych co do głosu serii A, serii B, serii C o moŜliwości skorzystania z prawa 
pierwokupu. W zawiadomieniu naleŜy wskazać numer serii, liczbę akcji oraz proponowana cenę 
zbycia. Zawiadomienie powinno być wysłane akcjonariuszom  posiadającym akcje imienne 
uprzywilejowane co do głosu listami poleconymi na adresy wskazane w Księdze Akcyjnej. 
Akcjonariusz moŜe odebrać za potwierdzeniem, zawiadomienie osobiście. 
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4. W przypadku nie otrzymania,  w terminie jednego miesiąca od dnia wysłania listów poleconych 
lub od dnia osobistego odbioru przez akcjonariusza zawiadomienia,  
o którym mowa w ust. 3, przez Zarząd Spółki od uprawnionych akcjonariuszy, pisemnej 
informacji o skorzystaniu z prawa pierwokupu, Zarząd w terminie dwóch tygodni jest 
zobowiązany do wskazania nabywcy akcji, za cenę akcji ustaloną przez Zarząd, jednakŜe nie 
niŜszą od ich wartości bilansowej. 

 
5. W sytuacji nie wskazania przez Zarząd nabywcy akcji w wyznaczonym w ust. 3 terminie lub nie 

zawarcia w terminie dwóch tygodni od dnia wskazania przez Zarząd osoby nabywcy, z przyczyn 
zaistniałych po stronie nabywcy, umowy sprzedaŜy akcji imiennych ze wskazanym nabywcą, 
akcjonariusz moŜe zbyć akcje imienne bez ograniczeń, przy czym w takim przypadku 
uprzywilejowanie akcji imiennych co do głosu wygasa. 

 
6. W przypadku darowizny akcji imiennych małŜonkowi lub dzieciom, uprzywilejowanie akcji 

imiennych co do głosu nie wygasa. W przypadku darowania akcji imiennych innym osobom niŜ 
wymienione w zdaniu pierwszym związane z nimi uprzywilejowanie co do głosu wygasa.  

 
7. Akcje imienne nie mogą być zastawiane bez zgody Rady Nadzorczej oraz podlegają 

dziedziczeniu na zasadach ogólnych. 
 
8. Z zastrzeŜeniem ust. 9 zastawnikowi lub uŜytkownikowi akcji imiennych i na okaziciela 

przysługuje prawo głosu po uzyskaniu zgody od Rady Nadzorczej wyraŜonej w formie pisemnej 
uchwały. Uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody albo odmowy zgody na wykonanie prawa głosu 
przez zastawnika lub uŜytkownika akcji, Rada Nadzorcza podejmuje w terminie dwóch miesięcy 
licząc od dnia otrzymania pisemnego wniosku wskazującego liczbę akcji, na których 
ustanowiono zastaw lub uŜytkowanie oraz osobę zastawnika lub uŜytkownika. 

 
9. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, prawo głosu z akcji, na których 

ustanowiono zastaw lub uŜytkowanie, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych w 
domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, przysługuje 
akcjonariuszowi. 

 
10. Wydawanie akcjonariuszom duplikatów, kopii, odpisów i wypisów z dokumentów odbywa się za 

zwrotem spółce kosztów ich sporządzenia. 
 

§ 7 
1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w 

drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 
2. Umorzenie akcji następuje przez obniŜenie kapitału zakładowego Spółki. 
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a 

w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego 
akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a takŜe sposób 
obniŜenia kapitału zakładowego. 

4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która 
zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych moŜe zostać przeznaczona do podziału, 
zastosowanie znajdują ust. 5 i 6. 

5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: 
a) wyraŜa zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia; 
b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 

określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; 
c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu 

umorzenia; 
d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upowaŜniony jest do nabywania akcji 

własnych w celu umorzenia.    
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6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie 
w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniŜeniu kapitału zakładowego. 

 
Organy Spółki 

 
§ 8 

Organami Spółki są: 
       a) Zarząd 
       b) Rada Nadzorcza 
       c) Walne Zgromadzenie 
 
 

Zarząd 
 

§ 9 
1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez 

Radę Nadzorczą. 
2. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz 

wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki. 
3. Wspólna Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. 
 

§ 10 
 
1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, kieruje całokształtem działalności 

Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Do kompetencji Zarządu naleŜą wszelkie sprawy niezastrzeŜone przepisami prawa, Statutem lub 

uchwałami Walnego Zgromadzenia do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 
3. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes i Wiceprezes 

Zarządu samodzielnie, a pozostali członkowie Zarządu działając łącznie z Prezesem Zarządu lub 
Wiceprezesem Zarządu lub Prokurentem. 

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów 
decyduje głos Prezesa Zarządu. 

5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a takŜe tryb jego działania określi Regulamin 
Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. 

 
§ 11 

 
Członkowie Zarządu nie mogą bez zgody Rady Nadzorczej Spółki prowadzić działalności 
konkurencyjnej oraz uczestniczyć w organach innych spółek lub innych podmiotów prowadzących 
działalność konkurencyjną. 
 

§ 12 
 
Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przewodniczący Rady Nadzorczej lub 
przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków w drodze uchwały. W tym samym 
trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. 
 

Rada Nadzorcza 
 

§ 13 
 

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powołanych na okres wspólnej 
kadencji trwającej 5 (pięć) lat. 

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.  
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§ 14 
 
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego i 

Sekretarza. 
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy na nim, a podczas 

jego nieobecności Wiceprzewodniczący. 
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek 

któregokolwiek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej 
powinno odbyć się w terminie 2 (dwa) tygodni od dnia złoŜenia wniosku przez uprawniony 
podmiot. 

4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby 
zaproszone przez członków Rady Nadzorczej. 

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście, z zastrzeŜeniem ust. 6. 
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu 
na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady nie moŜe dotyczyć spraw wprowadzonych do 
porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest waŜna, 
gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady 
Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. 

9. Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określi Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin 
Rady Nadzorczej uchwala Rada Nadzorcza, a zatwierdza Walne Zgromadzenie. 

 
§ 15 

 
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub poczty 

kurierskiej, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się takŜe 
przyjęcie przez członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez 
pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady Nadzorczej moŜe Ŝądać 
przesyłania mu zaproszeń takŜe w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty 
elektronicznej. śądanie to wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej winno zostać złoŜone w 
spółce w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. JeŜeli członek Rady Nadzorczej zaŜądał 
zawiadamiania go o posiedzeniach za pomocą poczty elektronicznej nie ma konieczności 
przesyłania mu zawiadomienia na piśmie. 

2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad posiedzenia, pod 
rygorem bezskuteczności. 

3. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania wiąŜących uchwał, jeŜeli w posiedzeniu 
uczestniczy co najmniej połowa jej członków, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali 
prawidłowo zaproszeni na posiedzenie, z zastrzeŜeniem ust. 5. 

4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie moŜna podjąć uchwał, chyba Ŝe wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu w 
przedmiotowej sprawie. 

5. Dopuszczalne jest odbycie posiedzenia Rady Nadzorczej, bez konieczności dokonywania 
zwołania w trybie określonym w ust. 1, o ile na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady 
Nadzorczej i Ŝaden nie zgłosił sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia w tym trybie i umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad. 

 
§ 16 

 
1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 
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2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednakŜe nie rzadziej niŜ 4 (cztery) 
razy w roku obrotowym. 

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜy poza innymi sprawami określonymi przepisami prawa: 
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki 
2) ustalanie liczby członków Zarządu 
3) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu 
4) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 

zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz wniosków Zarządu co do podziału 
zysku i pokrycia strat, a takŜe składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z 
wyników tych badań 

5) coroczne sporządzenie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej 
oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu 
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki 

6) coroczne sporządzenie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej 
pracy 

7) wydawanie opinii w sprawach mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, o 
ile Rada Nadzorcza uzna to za stosowane 

8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki 
9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu 
10) wyraŜanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału w 

powyŜszych prawach do nieruchomości o wartości powyŜej 3.000.000,00 zł (trzy miliony 
złotych) 

11) wyraŜanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na 
koniec roku obrotowego, jeŜeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę 

12) wyraŜanie zgody na dokonanie przez Zarząd transakcji z podmiotem powiązanym, nie 
podlegają temu obowiązkowi transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w 
ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zaleŜnym, w którym 
Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. 

 
 

§ 17 
 
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość wyznacza 
Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Poza wynagrodzeniem członkom Rady Nadzorczej 
przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków. 
 
 

Walne Zgromadzenie 
 

§ 18 
 

1. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie kaŜdego 

roku obrotowego. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na pisemny wniosek 

Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną 
dziesiątą) kapitału zakładowego. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od 
momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty. 

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeŜeli: 
a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie 
b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomimo złoŜenia wniosku Rady 

Nadzorczej bądź akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną 
dziesiątą) kapitału zakładowego. 
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§ 19 
 
1. Walne Zgromadzenie jest waŜne, bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z 

zastrzeŜeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Uchwały 
zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub 
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad 
na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio 
wyraŜonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, 
popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia. 

3. Akcjonariusz moŜe uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 
osobiście lub przez pełnomocnika. 

4. Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin określający tryb prowadzenia obrad. 
 

§ 20 
 
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Tychach, w Pszczynie lub w Warszawie. 
 

§ 21 
 
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy poza sprawami określonymi w przepisach prawa 

oraz w innych postanowieniach Statutu: 
1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej  
2) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej 
3) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej 
4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 
5) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego 

indywidualnego wykonywania nadzoru 
6) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia 
7) tworzenie i znoszenie oraz sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych. 

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, uŜytkowania wieczystego lub udziału w powyŜszych prawach do 
nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. 

 
 

Gospodarka Spółki 
 

§ 22 
 
1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa 

się 8 % (osiem procent) zysku rocznego, dopóki ten kapitał nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej 
trzeciej) kapitału zakładowego. 

2. Spółka moŜe tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały 
rezerwowe). 

3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie w uchwale. 
 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 23 
 
Rok obrotowy pokrywa się rokiem kalendarzowym. 
 

§ 24 
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W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych. 
 

 
 


