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2. NAZWA (FIRMA),

FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES, WRAZ Z NUMERAMI
TELEKOMUNIKACYJNYMI,
ADRESEM
GŁÓWNEJ
STRONY
INTERNETOWEJ
I
POCZTY
ELEKTRONICZNEJ, IDENTYFIKATOREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ
I NUMEREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

Tabela 1 Dane Emitenta

Nazwa firmy
Siedziba
Adres siedziby
Faks
Telefon
Adres poczty elektronicznej
Strona internetowa
NIP
REGON
Oznaczenie Sądu
KRS

INVENTI Spółka Akcyjna
Polska, Bydgoszcz
85-127 Bydgoszcz, ul. A. Chołoniewskiego 46
(52) 342 92 17
(52) 361 96 80
biuro@inventi-power.pl
www.inventi-power.pl
676 21 94 632
356313890
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS
0000044204

Źródło: INVENTI S.A.

3. WSKAZANIE

MIEJSCA UDOSTĘPNIENIA OSTATNIEGO UDOSTĘPNIONEGO DO PUBLICZNEJ
WIADOMOŚCI PUBLICZNEGO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO LUB DOKUMENTU INFORMACYJNEGO
DLA TYCH SAMYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH LUB INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH TEGO
SAMEGO RODZAJU CO TE INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ MIEJSCA UDOSTĘPNIENIA
OKRESOWYCH
RAPORTÓW
FINANSOWYCH
EMITENTA,
OPUBLIKOWANYCH
ZGODNIE
Z OBOWIĄZUJĄCYMI EMITENTA PRZEPISAMI

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości Dokument Informacyjny Emitenta sporządzony na dzień 24
maja 2012 roku został zamieszczony w sposób uniemożliwiający dokonanie zmian w informacjach w nim
zamieszczonych przez osoby nieuprawnione na stronach internetowych:
Emitenta: www.inventi-power.pl
Rynku NewConnect: www.newconnect.pl
Okresowe raporty finansowe Emitenta podawane są do publicznej wiadomości poprzez system Elektronicznej
Bazy Informacji (EBI) i dostępne na stronie internetowej Rynku NewConnect (www.newconnect.pl) oraz na
stronie internetowej Emitenta w zakładce „Relacje Inwestorskie”(www.inventi-power.pl).

4. WSKAZANIE DOKUMENTÓW KORPORACYJNYCH EMITENTA UDOSTĘPNIONYCH DO WGLĄDU
Dokumenty korporacyjne takie jak, Statut Emitenta oraz wypis z Krajowego Rejestru Sądowego Emitenta
dostępne są na stronie internetowej Emitenta (www.inventi-power.pl).
Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie Emitenta podawane są do publicznej wiadomości w drodze
raportów bieżących zamieszczanych na stronie internetowej Rynku NewConnect (www.newconnect.pl) oraz na
stronie internetowej Emitenta.
Ponadto, w siedzibie Emitenta dostępne są protokoły Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3
Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania
poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów uchwał.
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5. LICZBA,

RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI INSTRUMENTÓW

FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza się do alternatywnego systemu obrotu na
rynku NewConnect:
2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda.
Łączna wartość nominalna akcji serii H wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu będzie wynosiła
200 000 zł (dwieście tysięcy złotych).

6. INFORMACJA

O SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH
PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE, MAJĄCYCH MIEJSCE W OKRESIE OSTATNICH 6
MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPROWADZENIE

Subskrypcja instrumentów finansowych objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym i jednocześnie
będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, do którego załącznik stanowi niniejszym Dokument
Informacyjny została przeprowadzona w dniach 29.12.2011 r. - 30.12.2011r., tj. w okresie dłuższym niż sześć
miesięcy.
Na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
wprowadzenia akcji i praw do akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, podjęto
decyzję o emisji do 2 000 000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej
0,10 zł każda.
Oferta objęcia akcji serii H Emitenta została skierowana do 6 podmiotów. W ostatnim dniu subskrypcji, tj.
30.12.2011 r., akcje serii H Emitenta zostały przydzielone wszystkim inwestorom, którzy złożyli zapisy na
akcje. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objętych i opłaconych zostało 2 000 000 sztuk akcji
serii H. Akcje serii H zostały objęte przez 4 osoby fizyczne i 2 osoby prawne. Cena emisyjna akcji serii H została
ustalona na 0,15 zł (piętnaście groszy).
Emitent nie poniósł kosztów związanych z przeprowadzeniem i przygotowaniem oferty prywatnej akcji serii H
oraz kosztów związanych z jej promocją. Spółka poniosła jedynie koszt w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć
tysięcy złotych) związany ze sporządzeniem Dokumentu Informacyjnego.
Ponadto, w okresie ostatnich 6 miesięcy akcje serii H Emitenta, tj. instrumenty finansowe będące przedmiotem
niniejszego Dokumentu Informacyjnego i jednocześnie wniosku o wprowadzenie, nie były przedmiotem
sprzedaży.

7. OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
7.1.

Organ lub osoba uprawniona do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych

Zgodnie z art. 430-432 Kodeksu Spółek Handlowych organem uprawnionym do podjęcia decyzji
o podwyższeniu kapitału zakładowego (w tym poprzez emisję nowych akcji) Emitenta jest Walne
Zgromadzenie Emitenta.
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7.2.

Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści

Podstawą prawną emisji akcji serii H była podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVENTI Spółka
Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 25 listopada 2011 roku uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii H do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod
nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki podjęto decyzję o emisji do 2 000 000 (dwóch milionów) akcji
zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVENTI Spółka Akcyjna S.A. z dnia 25 listopada
2011 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia
akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie pod nazwą NewConnect i zmiany Statutu Spółki, następującej treści:

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

§1.
Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę do 200.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych).
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez emisję do
2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda (zwanych dalej „akcjami serii H").
Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd.
Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do
podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 roku.
Akcje serii H zostaną objęte za wkłady pieniężne i opłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia
kapitału zakładowego.
Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt
1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umowy z osobami fizycznymi lub prawnymi.
Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii H do nie więcej niż 99 osób, z
zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję
nabycia, stosownych umów.
Określa się, że umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§2.
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H.
Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji przedstawioną na
piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
§3.
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii H oraz do
przeprowadzenia wszelkich innych niezbędnych czynności, w tym w szczególności do:
określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy
transzami,
zawarcia umów o objęcie akcji,
złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek
handlowych.
§4.
1. Postanawia się wprowadzić akcje serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii H będą miały formę zdematerializowaną.
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3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia - zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących
rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii H w celu ich dematerializacji.
§5.
Zmienia się § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§6.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.850.000,00 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy
złotych) i jest podzielony na nie więcej niż 18.500.000 akcji na okaziciela, w tym:
5.000.000 (pięć milionów) akcji serii „A” - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych
każda,
2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „B” - o wartości nominalnej 0,10
(dziesięć groszy) złotych każda,
2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „C” - o wartości nominalnej 0,10
(dziesięć groszy) złotych każda,
675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii „D” - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć
groszy) złotych każda,
825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii „E” - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć
groszy) złotych każda,
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii „F” - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy)
złotych każda,
do 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii „G” - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
do 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii „H” - o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych
każda.
Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.”

8. OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE
Na dzień sporządzania niniejszego Dokumentu Informacyjnego wszystkie akcje Emitenta są tożsame w prawie
do dywidendy.
Akcje na okaziciela serii H uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony
do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie
dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych polskich.
Osiągnięty w roku 2011 zysk w kwocie 6 631,35 zł (sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych trzydzieści
pięć groszy) na mocy uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z dnia 26 czerwca 2012
roku został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

9. STRESZCZENIE

PRAW I OBOWIĄZKÓW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, PRZEWIDZIANYCH
ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH NA RZECZ EMITENTA CIĄŻĄCYCH NA NABYWCY, A TAKŻE
PRZEWIDZIANYCH W STATUCIE LUB PRZEPISACH PRAWA OBOWIĄZKACH UZYSKANIA PRZEZ
NABYWCĘ LUB ZBYWCĘ ODPOWIEDNICH ZEZWOLEŃ LUB OBOWIĄZKÓW DOKONANIA
OKREŚLONYCH ZAWIADOMIEŃ

9.1.

Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do alternatywnego systemu
obrotu na rynku NewConnect

Do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect Emitent zamierza wprowadzić:
• 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda.
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Akcje serii A, akcje serii B i akcje serii C Emitenta objęte są umownym zobowiązaniem do niezbywania tych
akcji (lock-up) w okresie 12 miesięcy od dnia debiutu Spółki na rynku NewConnect. Akcje serii D, E, F oraz
akcje serii H Emitenta nie są objęte umownym zobowiązaniem do niezbywania tych akcji. Emitent nie wyklucza
ponadto, ubiegania się w przyszłości o wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D, akcji
serii E oraz akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect.
Akcje serii H nie są uprzywilejowane. Żadne ograniczenia umowne w obrocie akcjami serii H Emitenta nie
zostały wprowadzone. Akcje serii H nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń ani świadczeń dodatkowych.
9.2.

Uprzywilejowanie Akcji Emitenta

Żadne spośród akcji Emitenta nie są uprzywilejowane.
9.3.

Ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta wynikające ze Statutu

Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta.
9.4.

Ograniczenie wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przedsiębiorcy są zobowiązani do
zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji, w przypadku, gdy
łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym,
poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR, (1.000.000.000 euro dla łącznego
światowego obrotu przedsiębiorców).
Obrót, o którym mowa powyżej obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących
w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą
przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji.
Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, o który mym mowa w art. 13 ust. 1 dotyczy zamiaru:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
2) przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek
inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez
jednego lub więcej przedsiębiorców,
3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa),
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.
Zgodnie z treścią art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar
koncentracji:
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie
równowartości 10.000.000 euro,
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny
lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
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 odsprzedaży całości lub części
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,
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3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci
przedsiębiorcy przejmowanego,
5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego
Na podstawie art. 18 i 19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 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.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 19 ust. 2 może zobowiązać przedsiębiorcę
lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków 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 wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy - po
spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji warunków określonych powyżej konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie
pozycji dominującej na rynku. W decyzji, tej Prezes Urzędu nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców
obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków.
Zgodnie z art. 94 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów głoszenia zamiaru koncentracji dokonują:
1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów,
2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów,
3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy w przypadku,
o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 13
ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch
przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.
Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania
koncentracja nie została dokonana.
Na podstawie art. 106 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż
10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli
przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania wymaganej prawem zgody.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze
decyzji, karę pieniężną w wysokości, stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli, choćby
nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w
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zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane, a także jeżeli nie udzielił informacji na podstawie
art. 19 ust. 3 tejże ustawy udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji.
Zgodnie z art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości
stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych na
podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach
z zakresu koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą
funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku
przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia,
w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.
Zgodnie z art. 21 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu może uchylić decyzje,
wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które
są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają
warunków, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3. W przypadku uchylenia decyzji Prezes Urzędu orzeka co do
istoty sprawy.
W przypadku uchylenia decyzji, na podstawie której, koncentracja została już dokonana, a przywrócenie
konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu może, 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 może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.
W przypadku niewykonania ww. decyzji Prezes Urzędu może (także w drodze decyzji) dokonać podziału
przedsiębiorcy. Do takiego podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 ustawy z dnia 15
września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.). Prezesowi Urzędu przysługują
wówczas kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu może ponadto wystąpić do
sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu
poprzedniego (art. 100 ustawy).
9.5.

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

Aktem prawnym regulującym kontrolę koncentracji przedsiębiorców przez Komisję jest Rozporządzenie Rady
139/2004/WE dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (zwane dalej
Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). W świetle przepisów powołanego rozporządzenia koncentracja
występuje w przypadku, gdy trwała zmiana kontroli wynika z:
1) łączenia sie dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw, lub
2) przejęcia, przez jedna lub więcej osób już 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 wartościowych drodze zakupu papierów
wartościowych lub aktywów, czy to w drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób.
Zgodnie z art. 4 Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji obowiązkowi zgłoszenia do Komisji podlegają
koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
1) zawarciu odpowiedniej umowy,
2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub
3) nabyciu kontrolnego pakietu akcji.
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Kontrola koncentracji o wymiarze wspólnotowym musi być zbadana przed jej faktycznym dokonaniem.
W związku z tym, istnieje system zgłaszania (notyfikacji) koncentracji podlegających kontroli. Rozporządzenie
ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą Komisja ma wyłączną kompetencję w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorców mającej wymiar wspólnotowy, mierzony za pomocą wysokości obrotów
osiąganych przez uczestniczących w koncentracji przedsiębiorców.
Koncentracja ma mianowicie wymiar wspólnotowy, gdy:
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
5 mld euro,
2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
2.500 mln euro,
2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,
3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej
dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 25 mln euro, oraz
4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:
1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których
normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone
na własny rachunek lub na rachunek innych,
2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod
warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu
określenia zachować konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa
wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów,
bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego
roku od daty nabycia.
9.6.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zgodnie z art. 156 ust.1 Ustawy o obrocie każdy kto posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji
w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej
z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego
o podobnym charakterze, a w szczególności:
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 (156 ust. 1 pkt 1 lit. a), lub
osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa wyżej, w podmiocie zależnym lub
dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na
rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim
rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym
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o podobnym charakterze(156 ust. 1 pkt 1 lit. b), lub
akcjonariusze spółki publicznej(156 ust. 1 pkt 1 lit. c), lub
maklerzy lub doradcy(156 ust. 1 pkt 1 lit. d),
nie może wykorzystywać takiej informacji.
Natomiast art. 156 ust.2 zobowiązuje osoby wymienione powyżej do nieujawniania informacji poufnej oraz do
nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja.
Zgodnie z art. 156 ust 3 Ustawy o obrocie w przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zakaz, o którym mowa w ust. 1 art. 156 Ustawy
o obrocie, dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
W myśl art. 156 ust. 4 wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek
własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej
osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub
mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te:
1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do
obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument,
jest dokonywana na tym rynku, albo
2) nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
innego państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny
instrumentu finansowego określonego w pkt 1;
3) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego,
czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym
systemie obrotu, albo
4) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartości zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny
instrumentu finansowego określonego w pkt 3.
Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie, ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie
lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej:
1) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których mowa w art. 156
ust. 4 pkt 1 Ustawy o obrocie;
2) jednego lub kilku instrumentów finansowych określonych w art. 156 ust. 4 pkt 1 Ustawy o obrocie;
3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych określonych w art. 156 ust. 4 pkt 1 Ustawy
o obrocie.
Na podstawie art. 159 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 w czasie obowiązywania okresu zamkniętego. Osoby wskazane
powyżej ponadto nie mogą dokonywać na rachunek własny lub na rachunek 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 instrumentami
finansowymi. Ponadto zakaz ten odnosi się do działania organów osób prawnych, a w szczególności w zakresie
podejmowania czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na
rachunek własny bądź osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych
instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo w zakresie podejmowania czynności powodujących lub
mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek
własny lub osoby trzeciej.
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Powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych:
a) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba wskazana powyżej zleciła
zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby
w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, albo
b) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na
piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo
c) w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo
d) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej, wezwania do zapisywania się na
sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo
e) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru, albo
f) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów
Emitenta, pod warunkiem, że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed
rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.
Okresem zamkniętym jest:
okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a 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 że osoba fizyczna wymieniona w art.
156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został
sporządzony dany raport,
w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub
okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza, a przekazaniem tego raportu do publicznej
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna
wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie
których został sporządzony dany raport,
w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału, a przekazaniem tego raportu do
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych,
chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych
finansowych, na podstawie których został sporządzony dany raport,
osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące
prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które
posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta
oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój
i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF oraz
temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, o których
mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek,
transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz
innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do
obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na
takim rynku a także instrumentów wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu.
W myśl art. 161a ust. 1 Ustawy o obrocie, zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160, w tym wynikające
z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach manipulacji
określonych w art. 39 ust. 4.
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9.7.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej

Emitent jest spółką publiczną, która na podstawie zapisów ustawy o ofercie publicznej zobowiązana jest
realizować obowiązki informacyjne wynikają z nabywania lub zbywania akcji.
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%,
25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej
5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku
zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90%
lub mniej ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek zawiadomienia KNF oraz spółki, o zaistnieniu
powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje również w przypadku zmiany
dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Na
realizację tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia, w którym
dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć
a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku
regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.
W myśl art. 69a Ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który
osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:
1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,
2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub
obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej,
3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
Ponadto, zgodnie z treścią art. 69a pkt 2 Ustawy o ofercie w takim przypadku zawiadomienie powinno
zawierać również informacje o:
1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu
finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji,
2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji,
3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
Dodatkowo obowiązki informacyjne określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są
związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy
podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar
wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz
którego ustanowiono zabezpieczenie.
Nadto ustawa o ofercie publicznej nakłada na akcjonariuszy obowiązek informacyjny w szerszym zakresie
związany z osiągnięciem lub przekroczeniem przez akcjonariusza progu 10% ogólnej liczby głosów.
Zawiadomienie o przekroczeniu wyżej wskazanego progu winno zawierać dodatkowo informacje dotyczące
zamiarów dalszego zwiększania udziału w spółce publicznej w okresie 12 miesięcy od złożenia tego
zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału, akcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym KNF oraz Emitenta.
Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki
publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego
progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 albo art. 72 .
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje
w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia
2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb
postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
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9.8.

Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji
9.8.1.

Prawa majątkowe wynikające z posiadania akcji

Prawo poboru
Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji – zagwarantowane z mocy ustawy (art. 433 § 1 Kodeksu spółek
handlowych), pozwalające akcjonariuszom Emitenta na utrzymanie dotychczasowego „układu sił” w Walnym
Zgromadzeniu Emitenta, w sytuacji, gdy spółka zmuszona jest pozyskać nowy kapitał. Akcjonariusze mogą
realizować opisany wyżej cel poprzez prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby
posiadanych przez nich akcji. Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów
wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie
Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały
wymaga:
kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,
zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości
zgodnie z zasadami k.s.h oraz
przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia
prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia.
Prawo do dywidendy
Zgodnie z treścią art. 347 k.s.h. akcjonariusze Emitenta mają prawo do udziału w zysku wykazanym
w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Przez zysk należy rozumieć wynik finansowy netto (art. 42 ust.
1 ustawy o rachunkowości) wykazany w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta po
odliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych i zrównanych z nim płatności, które obciążają spółkę
akcyjną na podstawie odrębnych przepisów (art. 42 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). Zysk ten rozdziela
się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza Emitenta w dniu dywidendy, który może być
wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc
od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 k.s.h.). Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy może podjąć tylko
zwyczajne Walne Zgromadzenie (art. 348 § 2 k.s.h.), które odbywa się tylko raz w roku w terminie do końca
czerwca (art. 395 § 1 i 2 k.s.h.). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno wziąć pod uwagę
regulacje KDPW i GPW. Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania dla niektórych akcji ani innych
szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku, tym samym zastosowanie mają zasady ogólne
opisane powyżej.
Prawo do udziału w masie likwidacyjnej
Przez prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej należy rozumieć
roszczenie akcjonariusza o zwrot przysługującej mu części majątku spółki, w sytuacji, gdy prowadzone jest
postępowanie likwidacyjne. Zgodnie z art. 474 § 1 k.s.h., po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki,
może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu, jednak nie wcześniej niż z upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji
i wezwaniu wierzycieli. Natomiast art. 474 § 2 k.s.h. stanowi, że majątek pozostały po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli spółki, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez
każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania
w przedmiotowym zakresie.
9.8.2.

Prawa korporacyjne wynikające z posiadania akcji

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki
Zgodnie z art. 4061 i 4062 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko
osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji
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uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Ponadto, akcjonariusze, których akcje zostały zdematerializowane
zobowiązani są zgłosić żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż
w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (record date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art.
4063 § 2 k.s.h.). Wskazany dzień uczestnictwa jest jednolity dla wszystkich akcjonariuszy. Uprawnieni z akcji
imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu
powinni dodatkowo spełnić wymóg wpisu w księdze akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu (art. 4063).
Na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
uczestnicy prowadzący rachunki papierów wartościowych sporządzają w formie elektronicznej wykazy osób
uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i przekazują go podmiotowi
prowadzącemu depozyt papierów wartościowych.
Wykazy, o których mowa powyżej, są przesyłane do podmiotu prowadzącego depozyt papierów
wartościowych w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu komunikacji, nie później niż na dwanaście
dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia
spółce publicznej wykaz, o którym mowa powyżej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.
Prawo głosu
Zgodnie z treścią art. 412 § 1 k.s.h. akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być
udzielone na piśmie pod rygorem nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis
elektroniczny nie jest wymagany (4121 § 2 k.s.h.). Akcjonariusz może odmiennie głosować z każdej
z posiadanych akcji (4113 k.s.h.). Ponadto akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na Walnym
Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. W tym celu na
stronie internetowej spółki publicznej zamieszcza się formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu
przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną (art. 411¹ § 2 k.s.h.).
Ponadto, akcjonariusz spółki publicznej może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, jeżeli przewiduje to statutu spółki.
Prawo do żądania listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy
z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego
zgromadzenia (410 § 1 k.s.h.). Zgodnie z treścią art. 410 § 2 k.s.h. na wniosek akcjonariuszy, posiadających
jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, lista obecności
powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób.
Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki
W myśl art. 399 § 3 k.s.h. akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co
najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto,
akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – mogą żądać zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 400 § 1 k.s.h.). Żądanie zwołania zgromadzenia powinno być
zarządowi zgłoszone nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia na
piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 400 § 1 k.s.h.). Ponadto Sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z takim żądaniem, jeżeli w terminie
2 tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane
(art. 400 § 3 k.s.h.).
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Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Zgodnie z treścią art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia. Żądanie to powinno być zarządowi zgłoszone nie później niż dwadzieścia jeden dni (w
przypadku spółki publicznej) przed wyznaczonym terminem zgromadzenia na piśmie lub w postaci
elektronicznej i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni (w przypadku spółki publicznej)
przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad (art. 401 § 2 k.s.h.).
Prawo do zgłoszenia projektów uchwał
Na podstawie art. 401 § 5 k.s.h. każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Czynności tej akcjonariusz lub
akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą dokonać przed terminem Walnego
Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszone projekty
uchwał ogłaszane są niezwłocznie na stronie internetowej (art. 401 § 4 k.s.h.).
Prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania
Każdemu z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przysługuje prawo do
żądania przeprowadzenia tajnego głosowania nad uchwałami, niezależnie od charakteru podejmowanych
uchwał (art. 420 § 2 k.s.h.)
Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy
Każdy akcjonariusz, działając osobiście lub przez przedstawiciela może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu
zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 k.s.h.), ponadto,
akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału
w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana
(art. 407 § 11 k.s.h.).
Prawo do żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia Spółki
Zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych
porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Wydanie odpisów wniosków powinno
nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Prawo to przysługuje każdemu
akcjonariuszowi, niezależnie od tego, czy ma prawo, czy też nie ma prawa uczestniczenia w zgromadzeniu.
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Grupa akcjonariuszy lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki może
wystąpić z wnioskiem o wybór rady nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania
oddzielnymi grupami. Z wnioskiem takim akcjonariusze mogą wystąpić nawet, gdy statut przewiduje inny
sposób powołania rady nadzorczej. 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, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych
członków rady nadzorczej(art. 385 § 5 k.s.h.). Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią
grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z art. 385 § 5 k.s.h, obsadza się w drodze głosowania, w którym
uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej,
wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 k.s.h.).
Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej powołania
rewidenta ds. szczególnych
Zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej,
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie
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zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt spółki, określonego zagadnienia
związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały
w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej opisanego wniosku, albo podejmie ją
z naruszeniem wymogów określonych art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni
od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta
do spraw szczególnych (art. 85 ust. 1 Ustawy o ofercie).
Prawo do żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki
Każdemu akcjonariuszowi biorącemu udział w Walnym Zgromadzeniu Zarząd ma obowiązek udzielić
informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad
Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 1 k.s.h.).
Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji, gdy:
mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązaną, albo Spółce lub spółdzielni zależnej,
w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych
przedsiębiorstwa, lub gdy
mogłoby to narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub
administracyjnej.
Zarząd jest obowiązany udzielić informacji dotyczących Emitenta na Walnym Zgromadzeniu, na którym
akcjonariusz zgłosił żądanie, jednakże jeśli przemawiają za tym ważne powody może tych informacji udzielić
nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia tego żądania (art. 428 § 5 k.s.h.). Natomiast, gdy
akcjonariusz zgłasza wniosek o udzielenie informacji dotyczących spółki poza Walnym Zgromadzeniem, zarząd
może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wskazanych powyżej.
W przypadku udzielenia informacji poza Walnym Zgromadzeniem, Zarząd zobowiązany jest w dokumentacji
przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, do ujawnienia na piśmie informacji udzielonych
akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono
informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji
podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia
i który zgłosił sprzeciw do protokołu, ma prawo złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie
zarządu do udzielenia informacji (art. 429 § 1 k.s.h.).
Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 k.s.h. akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania, aby spółka
handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, na temat stosunku dominacji lub
zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) k.s.h. wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej
akcjonariuszem Emitenta. Uprawniony Akcjonariusz Emitenta może żądać również ujawnienia liczby akcji lub
głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce Emitenta, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na
podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone
na piśmie.
Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze z nich
to:
prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 7 k.s.h.);
prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395
§4 ks.h.);
prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 k.s.h.);
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prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta
(art. 505, 540 i 561 k.s.h.).
Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki
Akcjonariuszowi przysługuje powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy
uchwała ta sprzeczna jest ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godzi w interes spółki lub ma na celu
pokrzywdzenie akcjonariusza (art. 422 § 1 k.s.h.). Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia
należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później
jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest:
a) zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów
b) akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał
zaprotokołowania swojego sprzeciwu,
c) akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
d) akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku
wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej
porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia.
Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły
szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 k.s.h.)
Akcjonariuszowi przysługuje prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi
przez członków organu spółki lub likwidatorów, jak i przez inne osoby na zasadach określonych w art. 486
i 487 k.s.h., jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od
dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc
je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną
pozwanemu.
Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą
Akcjonariuszowi przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności
uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 § 1 k.s.h.). Powództwo o stwierdzenie
nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu
dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 §3 k.s.h.).
Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
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 k.s.h.).
9.8.3.

Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy
w przyszłości
Decyzję o przeznaczeniu wypracowanego zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Emitenta. Intencją Zarządu Spółki jest przeznaczenie wypracowanych zysków na projekty rozwojowe
i realizację strategii Spółki, a tym samym budowanie mocnej pozycji na rynku i długoterminowego wzrostu
wartości Emitenta dla jego akcjonariuszy. W związku z powyższym w okresie najbliższych dwóch lat
obrotowych, Zarząd Emitenta zamierza wnioskować o przeznaczenie całego zysku (poza obowiązkowymi
wpłatami na kapitał zapasowy) na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem zebranych na nim środków na dalszy
rozwój.
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Na dzień 31.12.2010 wygenerowany przez Emitenta zysk wyniósł 820 083,58 zł. Uchwałą nr 3 z dnia
18.05.2011 r. Walne Zgromadzenie Emitenta przeznaczyło cześć zysku za 2010 r. w kwocie 461 348,36 zł na
pokrycie straty z lat ubiegłych, natomiast pozostała część zysku w kwocie 358 735,22 została przeniesiona na
kapitał rezerwowy.
Zgodnie z § 124 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW),
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 § 124 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do
dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie
następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej
akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z § 130 Szczegółowych
Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na
realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym,
a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW,
którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy.
Ustalenie terminów wypłaty dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy będzie przeprowadzana zgodnie
z regulacjami KDPW (§ 124-133 Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Załącznik do uchwały Zarządu KDPW SA nr 179/09 z dnia 15 maja 2009 r. z późn. zm.).
9.9.

Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem
i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym
wskazanie płatnika podatku
9.9.1.

Opodatkowanie dochodów osób prawnych

Podatek od dochodu uzyskiwanego z dywidendy
Zgodnie treścią z art. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku
o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U.00.54.654 j.t., dywidenda wypłacana przez Spółkę akcyjną
stanowi, zgodnie z art. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód podlegający
opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 22 tej ustawy. Stosownie do art. 22 Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) oraz innych przychodów
z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
Natomiast zgodnie z ust. 4 tego samego artykułu zwalnia się od podatku dochodowego dochody z dywidend,
jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale
spółki, o której mowa w pkt 1,
4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
Zwolnienie, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 22 ust. 4a Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend
wypłacanych przez osoby prawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada
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akcje spółki wypłacającej te należności w wysokości, określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres
dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego
posiadania akcji, w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą przychody z tytułu udziału
w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu
uzyskania tych przychodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania akcji, w wysokości określonej
w pkt 3 powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do
zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend wypłacanych przez
spółkę mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 19% dochodów
(przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki
nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.
Zasady opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania,
których stroną jest Rzeczpospolita Polska, które mogą wprowadzać odmienne regulacje.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółki, które dokonują wypłat
należności z tytułów dywidend są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty,
zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej
z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie
z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów
podatkowych, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółka zobowiązana jest do
przekazania kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwego według
siedziby podatnika, a w przypadku podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Spółka jest obowiązana przesłać podatnikom
mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej informację o wysokości pobranego
podatku a podatnikom niemającym siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz urzędowi
skarbowemu informacje o dokonanych wypłatach i pobranym podatku - sporządzone według ustalonego
wzoru.
Podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży papierów wartościowych
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę
pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania
przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze
sprzedaży papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach
ogólnych.
Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały 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 różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od
początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 67 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.
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9.9.2.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych

Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy
Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami
z kapitałów pieniężnych są dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których
podstawą uzyskania są akcje w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni.
Opodatkowanie dywidendy odbywa się według następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych:
podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,
przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych
w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych),
podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych), płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który
potrąca kwotę podatku z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla
płatnika urzędu skarbowego. Zgodnie ze stanowiskiem w piśmie z dnia 5 lutego 2002 r. skierowanym
do KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby
fizycznej, której wypłacana jest dywidenda.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 4 lipca 2007 roku (znak DD3066-60/RM/07/MB7-1274) skierowanym do KDPW, potwierdzającym stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 5
lutego 2002 roku (znak PB5/RB-033-34-189/02) oraz w piśmie z dnia 22 stycznia 2004 roku (znak PB5/RM068-16-57/04), płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby
fizycznej, której wypłacana jest dywidenda.
Podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży papierów wartościowych
Dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub
pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia
udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, opodatkowane są stawką 19 % uzyskanego dochodu (art. 30b
ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne
zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich
wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4).
Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi
na zasadach ogólnych.
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest
osiągnięta w roku podatkowym:
różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych
a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1
pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów
wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,
różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,
różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach
mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, kreślonymi na podstawie art. 22 ust.
1f pkt. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt. 38,
różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż
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przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na
podstawie art. 22 ust. 1e.
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 także 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 niepieniężny w postaci innej niż
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej,
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie,
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub
siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ
administracji podatkowej.
9.9.3.
Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób zagranicznych
Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie
prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy kwoty związane
z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają
w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli:
osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust.
2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), oraz
osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3
ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych
udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione
postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską
i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej.
W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania
dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej
umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych.
Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki
podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo
niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby
podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym
przez właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy
w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem
uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji.
Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z art. 22 ust.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia
się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) 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,
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich
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dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale
spółki, o której mowa w pkt 1,
4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
9.9.4.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
W myśl art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od
czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.2).
W przypadku, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww.
warunków, zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności
cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1
lit. b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy
o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności
cywilnoprawnych.
9.9.5.
Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku (Dz.U.04.142.1514 z późn. zm.) o podatku od spadków i darowizn,
nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw
związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków
i darowizn, jeżeli:
w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był
obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy
darczyńcą i obdarowanym. Stopień pokrewieństwa zostaje ustalony w oparciu o art. 14 ustawy o podatku od
spadków i darowizn. Natomiast zgodnie z art. 4a tej samej ustawy małżonek, zstępni, wstępni, pasierb,
rodzeństwo, ojczym i macocha, zostali zwolnieni od przedmiotowego podatku. Zwolnienie to jest obwarowane
jednak określonymi przepisami obowiązkami informacyjnymi.
Nadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolny od podatku
dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.
9.9.6.
Odpowiedzialność płatnika podatku
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U.
z 2005 r. nr 8, poz. nr 8, poz.60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia
i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu - odpowiada
za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewypłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim
majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie
stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został
pobrany z winy Rzeczpospolitej Polskiej.
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10.

10.1.

WSKAZANIE

OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH EMITENTEM, AUTORYZOWANEGO DORADCY ORAZ
PODMIOTÓW DOKONUJĄCYCH BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA, WRAZ ZE
WSKAZANIEM BIEGŁYCH REWIDENTÓW DOKONUJĄCYCH BADANIA
Osoby zarządzające Emitentem

Zarząd Emitenta jest dwuosobowy. Zgodnie z § 22 Statutu Spółki Zarząd powoływany jest na 3letnią kadencję
przez Walne Zgromadzenie.
Tabela 2 Osoby zarządzające Emitentem

Lp. Imię
1. Tadeusz
2. Zdzisław

Nazwisko
Kołosowski
Zachwieja

Stanowisko
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Źródło: Emitent

10.2.

Autoryzowany Doradca

Tabela 3 Dane Autoryzowanego Doradcy

Nazwa firmy
Siedziba
Adres siedziby
Faks
Telefon
Adres poczty elektronicznej
Strona internetowa
NIP
REGON
Oznaczenie Sądu
KRS

Blue Tax Group Spółka Akcyjna
Polska, Wrocław
50-122 Wrocław, ul. Szewska 8
(71)341 86 20
(71) 716 41 85
doradca@bluetax.pl
www.bluetax.pl
8951740551
932633100
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy KRS
0000293887

Źródło: Blue Tax Group S.A.
Tabela 4 Osoby zarządzające Autoryzowanym Doradcą

Lp. Imię
1. Mirosław
2. Malwina

Nazwisko
Stanisławski
Stanisławska

Stanowisko
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Źródło: Emitent

10.3.

Podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych Emitenta

Tabela 5 Dane podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta

Firma

„Audyt” Kancelaria Biegłego Rewidenta Irena Kwiecińska

Siedziba
Adres siedziby

Polska, Solec Kujawski

Telefon/Faks
Wskazanie biegłego rewidenta
dokonującego badania

(52) 387 15 39

86-050 Solec Kujawski, ul. Bukowa 46

Irena Kwiecińska 2130/1732

Źródło: Emitent
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11.

PODSTAWOWE INFORMACJE

NA TEMAT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH EMITENTA, MAJĄCYCH
ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK JEGO
GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY
(FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W
KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do spółek
Farmy Wiatrowe Świetlino Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Farmy Wiatrowe Kaszuby Sp. z .o.o. z
siedzibą w Bydgoszczy.
Farmy Wiatrowe Świetlino Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego –
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371013. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale
zakładowym i 100% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Farmy Wiatrowe
Świetlino Sp. z o.o. Farmy Wiatrowe Świetlino Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną w związku z realizacją
projektu farmy wiatrowej o mocy 9,2 MW zlokalizowanej w miejscowości Świetlino (woj. Pomorskie).
Farmy Wiatrowe Kaszuby Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego –
Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000399625. Emitent posiada 99% udziałów w kapitale
zakładowym i 99% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Farmy Wiatrowe Kaszuby
Sp. z o.o. Farmy Wiatrowe Kaszuby Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną w związku z realizacją projektu
farmy wiatrowej o mocy 100 MW zlokalizowanej w miejscowości Bytów (woj. Pomorskie).

12.
12.1.

WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH, MAJĄTKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH EMITENTA
Powiązanie pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i
nadzorczych emitenta

Zarząd:
Tadeusz Kołosowski, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, posiada na dzień sporządzenia
niniejszego Dokumentu Informacyjnego 300 000 akcji Spółki, stanowiących 1,77% kapitału
zakładowego oraz uprawniających do 300 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących
1,77% ogólnej liczby głosów.
Zdzisław Zachwieja, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, posiada na dzień sporządzenia
niniejszego Dokumentu Informacyjnego 300 000 akcji Spółki, stanowiących 1,77% kapitału
zakładowego oraz uprawniających do 300 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących
1,77% ogólnej liczby głosów.
Barbara Otwocka - Turowska, pełniąca funkcję Dyrektora Biura Zarządu oraz Prokurenta Spółki,
posiada na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego 200 000 akcji Spółki,
stanowiących 1,18% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 200 000 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,18% ogólnej liczby głosów.
Rada Nadzorcza:
Wojciech Batusiewicz, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, posiada na dzień
sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego 4 019 900 akcji Spółki INVENTI, stanowiących
23,67% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do 4 019 900 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 23,67% ogólnej liczby głosów.
Mirosław Knociński, pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, posiada na
dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego 4 155 100 akcji Spółki, stanowiących
24,47% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 4 155 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki, stanowiących 24,47% ogólnej liczby głosów.
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Andrzej Szamocki, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, posiada na dzień sporządzenia
niniejszego Dokumentu Informacyjnego 550 000 akcji Spółki, stanowiących 3,24% kapitału
zakładowego oraz uprawniających do 550 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących
3,24% ogólnej liczby głosów.
Maciej Zegarowski, pełniący funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, posiada na dzień sporządzenia
niniejszego Dokumentu Informacyjnego 150 000 akcji Spółki, stanowiących 0,88% kapitału
zakładowego oraz uprawniających do 150 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących
0,88% ogólnej liczby głosów.
Dyrektorzy:
Kazimierz Toporek, pełniący funkcję Dyrektora ds. finansowych, posiada na dzień sporządzenia
niniejszego Dokumentu Informacyjnego 100 000 akcji Spółki, stanowiących 0,59% kapitału
zakładowego oraz uprawniających do 100 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących
0,59% ogólnej liczby głosów.
Ryszard Orłowski, pełniący funkcję Dyrektora Technicznego, posiada na dzień sporządzenia
niniejszego Dokumentu Informacyjnego 300 000 akcji Spółki, stanowiących 1,77% kapitału
zakładowego oraz uprawniających do 300 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących
1,77% ogólnej liczby głosów.
12.2.

Powiązania pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających
i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta

Akcjonariusz Wojciech Batusiewicz posiadający 4 020 akcji Spółki INVENTI S.A. stanowiących 23,67% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.
Ponadto, Mirosław Knociński posiadający 4 155 akcji Spółki INVENTI S.A. stanowiących 24,46% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest jednocześnie Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.
12.3.

Powiązania pomiędzy emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających
i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym
Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)

Autoryzowany Doradca, tj. Blue Tax Group S.A., posiada 100 000 akcji serii F Emitenta, stanowiących 0,59%
kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających do 0,59% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Emitent wskazuje, że nie występują inne istotne powiązania personalne i organizacyjne pomiędzy Emitentem
a osobami wchodzącymi w skład jego organów lub głównymi akcjonariuszami, oraz Emitentem lub osobami
wchodzącymi w skład organów Emitenta a Autoryzowanym Doradcą lub osobami wchodzącymi w skład jego
organów.

13.

CZYNNIKI RYZYKA

Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w instrumenty finansowe Emitenta, Inwestor powinien
zapoznać się i dokładnie przeanalizować ryzyka związane z działalnością Emitenta oraz jego otoczeniem
rynkowym. Przedstawione w niniejszym Dokumencie czynniki ryzyka zostały rozpoznane na podstawie
obecnie dostępnych informacji i danych o sytuacji Spółki oraz rynku, na którym ona działa.
Inwestor powinien być świadomy, że wskazane czynniki ryzyka mogą mieć istotny wpływ na sytuację
finansową oraz dalsze perspektywy rozwoju Emitenta, a tym samym wpływać na cenę instrumentów
finansowych Emitenta notowanych na rynku NewConnect i w konsekwencji doprowadzić do utraty całości lub
części zainwestowanych środków.
Należy pamiętać, że ze względu na złożoność i zmienność warunków gospodarczych, a tym samym znaczną
ilość parametrów wpływających na działalność Emitenta, w przyszłości mogą zaistnieć nowe rodzaje ryzyk,
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które ze względu na brak możliwości ich przewidzenia nie zostały ujęte w niniejszym Dokumencie
Informacyjnym. Ponadto, mogą zaistnieć okoliczności, w których to pewne czynniki, aktualnie nie mające
istotnego znaczenia dla działalności Emitenta, mogą okazać się bardzo ważne dla dalszego rozwoju Spółki.
13.1.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta
13.1.1.

Ryzyko wynikające ze specyfiki działalności Emitenta

INVENTI S.A. jest Spółką, której działania koncentrują się na rynku energetycznym i związane są głównie
z realizacją projektów z dziedziny energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł oraz racjonalizacji jej zużycia.
Spółka prowadzi także usługi doradczo-consultingowe związane z rynkiem energii w Polsce. Istnieje ryzyko
związane ze specyfiką branży, w której działa Spółka. Wysoka innowacyjność, szybko zmieniające się
technologie oraz warunki rynkowe mogą sprawić, że Emitent będzie miał trudności z przystosowaniem się do
nich, a prowadzone działania mogą okazać się niedostatecznie innowacyjne, aby zrealizować założenia
strategii, których celem jest osiągnięcie stabilnego wzrostu wyników oraz wartości Spółki.
Zarząd Spółki zaznacza, że INVENTI S.A. realizuje projekty, w zakresie których Spółka posiada specjalistyczny
know-how, odpowiednie przygotowanie oraz narzędzia niezbędne do ich prowadzenia. Emitent korzysta także
z doświadczenia i wysokich kompetencji kadry pracowniczej oraz kadry współpracujących podmiotów
gospodarczych, zdolnych do wspólnej realizacji planowanych zamierzeń.
13.1.2.

Ryzyko związane z wyborem lokalizacji inwestycji

Udana realizacja projektów energetyki odnawialnej, w tym budowy farm wiatrowych i biogazowni, uzależniona
jest w znacznym stopniu od doboru odpowiednich lokalizacji. Atrakcyjność potencjalnych miejsc inwestycji
opiera się przede wszystkim na ukształtowaniu terenu zapewniającego odpowiednią cyrkulację powietrza,
czyli występowaniu wiatru o określonym nasileniu i charakterystyce. Ponadto, do niezwykle istotnych
czynników należy zaliczyć dostępność substratów wykorzystywanych w produkcji biogazu, a także możliwość
wykorzystania i podłączenia do istniejących sieci energetycznych.
Proces poszukiwania odpowiednich lokalizacji jest złożony i musi uwzględniać wszystkie wymienione powyżej
czynniki zwiększające szanse na powodzenie realizacji inwestycji. Istnieje ryzyko wyboru nieodpowiedniej
lokalizacji farm wiatrowych lub biogazowni, wynikające z:
nieprawidłowo oszacowanego potencjału energetycznego, tj. zbyt małej lub nieregularnej wietrzności
albo niewystarczającej ilości substratów energetycznych w bezpośrednim sąsiedztwie,
usytuowania inwestycji w zbyt dużej odległości od istniejących sieci energetycznych lub stanu
technicznego uniemożliwiającego ich prawidłowe wykorzystanie.
Zaistnienie opisywanego czynnika ryzyka może skutkować obniżeniem poziomu przychodów generowanych
przez określoną farmę wiatrową lub biogazownię, co przy danym poziomie kosztów operacyjnych może
negatywnie wpływać na rentowność przedsięwzięcia, obniżając atrakcyjność dla potencjalnego inwestora.
Spółka ogranicza występowanie powyższego ryzyka poprzez prowadzanie wnikliwych badań każdej wybranej
lokalizacji, dokonywanych przez zespół ekspertów. Celem analizy jest ocena potencjału energetycznego danego
obszaru oraz oszacowanie kosztów inwestycji stanowiące fundament dla późniejszego studium wykonalności
przedsięwzięcia.
Istnieje również ryzyko, że po przeprowadzeniu badania, lokalizacja okaże się nieatrakcyjna, a Spółka nie
będzie mogła odzyskać środków poniesionych na dany projekt.
W celu ograniczenia wpływu tego ryzyka, Emitent prowadzi jednocześnie kilka projektów, koncentrując się na
tych, które są najbardziej obiecujące pod względem warunków, ryzyka, a także rentowności przyszłej
inwestycji. Istnieje także ryzyko, że potencjalna lokalizacja będzie analizowana równolegle także przez inne
podmioty, działające w tej samej branży, co stwarza zagrożenie utraty potencjalnej możliwości inwestycyjnej
na rzecz konkurencji.
13.1.3.

Ryzyko związane z procesem uzyskania pozwoleń

Działalność Spółki opiera się w znacznym stopniu na realizacji projektów z zakresu energetyki odnawialnej, w
realizacji których niezbędne jest uzyskanie pozwoleń, w tym: warunków przyłączenia do sieci energetycznej,
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decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na budowę. Istnieje ryzyko, że wymagane prawem pozwolenia zostaną
uzyskane ze znacznym opóźnieniem lub ich wydanie nie będzie możliwe. Może to spowodować przesunięcie
realizacji projektu w czasie lub w skrajnym przypadku uniemożliwić jego ukończenie.
Powyższe ryzyko jest uzależnione od wielu czynników, w tym:
decyzji środowiskowej, która jest wydawana na postawie raportu oddziaływania na środowisko
opierającego się na wykorzystaniu informacji dotyczących wymaganych procedur, a także uregulowań
prawnych i technologii,
projektu z warunkami zabudowy, opracowywanego zgodnie z prawem budowlanym i miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, w szczególności regulacjami dotyczącymi BHP, higieny,
warunków geodezyjnych i zabezpieczeń przeciwpożarowych,
Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydającego koncesję na produkcję i sprzedaż energii elektrycznej
po zwróceniu się z odpowiednim wnioskiem przez zainteresowanego,
wniosku o pozwolenie na budowę, który może być złożony po zgromadzeniu wszystkich stosownych
dokumentów.
Podstawowym czynnikiem niwelującym omawiane ryzyka jest posiadane doświadczenie osób zarządzających
Spółką. Kadrę Emitenta tworzy zespół specjalistów, posiadających specjalistyczną wiedzę z tego zakresu.
13.1.4.

Ryzyko utraty płynności

Emitent opiera swoją działalność głównie na projektach o długim czasie wykonania, a dopiero w dalszej
perspektywie zakłada realizację strategii uwzględniającej dystrybucję energii elektrycznej. W związku
z modelem biznesowym, znaczącym zagrożeniem dla bieżącej działalności Spółki są odłożone w czasie wpływy
środków finansowych pojawiające się w momencie sprzedaży udziałów w spółce celowej lub praw do
inwestycji wraz z kompletem pozwoleń i dokumentacją. Umowa realizacji projektu na zlecenie określonego
inwestora może zawierać zapisy uzależniające wynagrodzenie Spółki od zakończenia określonego etapu
inwestycji, a także może określać maksymalny termin zapłaty za wykonane zlecenie. Również sprzedaż
udziałów w spółce celowej może być związana z odroczeniem terminu płatności z uwagi na konieczność
uzyskania finansowania przez nabywcę. Brak wpływów bieżących należności za wykonanie poszczególnych
etapów prac projektowych może spowodować pogorszenie płynności finansowej Spółki i tym samym
negatywnie wpłynąć na jej kondycję finansową, w szczególności na możliwość rozpoczęcia realizacji kolejnych
projektów.
Zarząd Spółki zaznacza, że Emitent na bieżąco monitoruje stan należności oraz dokłada starań, aby
współpracować z wiarygodnymi i rzetelnymi inwestorami i kontrahentami. Nie ma jednak możliwości
całkowitej eliminacji powyższego ryzyka.
13.1.5.

Ryzyko związane z zaciągniętymi pożyczkami

Emitent jest stroną umów pożyczek, w których pożyczkodawcami są Członkowie Rady Nadzorczej Spółki
(będący jednocześnie jej akcjonariuszami), na łączną kwotę 140 000,00 zł, z której na dzień sporządzenia
Dokumentu Informacyjnego do spłaty pozostało 126 549 zł. Wybrane elementy umów zaprezentowane zostały
w tabeli 3.
Tabela 6 Informacje na temat zaciągniętego zobowiązania [w PLN]

Wartość udzielonej
pożyczki
Członek Rady Nadzorczej 1
20 000,00
Członek Rady Nadzorczej 1
20 000,00
Członek Rady Nadzorczej 2
100 000,00
RAZEM
140 000,00
Pożyczkodawca

Część pozostała
Oprocentowanie
do spłaty
20 000,00
7% rocznie
12 500,00
7% rocznie
94 049,00
7% rocznie
126 549,00

Źródło: Emitent

Pierwotnie zakładanym terminem spłaty udzielonych przez Członków Rady Nadzorczej pożyczek był ustalony
na 10 czerwca 2012 r. Zarząd INVENTI S.A. uzgodnił z Członkami Rady Nadzorczej (będącymi
pożyczkodawcami), iż termin spłaty pożyczek zostanie wydłużony do końca sierpnia br., natomiast źródłem
spłaty pożyczek będzie wpłata gotówkowa dokonana przez Agrowind Sp. z o.o. z tytułu umowy, na mocy której
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Agrowind Sp. z o.o. nabędzie części posiadanych przez INVENTI S.A. aktywów Farmy Wiatrowej „Bytów”.
Istnieje ryzyko, że Członkowie Rady Nadzorczej będący jednocześnie akcjonariuszami Spółki będą wywierali
presję na ustalenie warunków oprocentowania pożyczek powyżej rynkowego, tym samym niekorzystnie
wpływając na wyniki finansowe Spółki, a w ostateczności na wysokość zysku netto do podziału pomiędzy
akcjonariuszy w postaci dywidendy. Jednocześnie istnieje ryzyko, że w przypadku decyzji o spłacie zobowiązań
Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej będący jednocześnie akcjonariuszami Spółki będą dążyli do spłaty
udzielonych przez nich pożyczek w pierwszej kolejności, co nie musi być rozwiązaniem najkorzystniejszym
z punktu widzenia Zarządu, a także pozostałych akcjonariuszy Spółki.
Zarząd Spółki zaznacza, że kwota pozostała do spłaty jest nieznacząca, oprocentowanie wymienionych wyżej
pożyczek nie odbiega od oprocentowania rynkowego, kwota pożyczek stanowi mniej niż 1,5% aktywów spółki
(na dzień 30.06.2011 r.), a także każda zmiana warunków pożyczki wymaga podpisania aneksu.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Spółka nie zaciągnęła żadnych nowych
zobowiązań.
13.1.6.

Ryzyko związane z procesem pozyskania inwestorów

Specyfika działania Emitenta wiąże się z przygotowywaniem terenów pod realizację projektów związanych
z odnawialnymi źródłami energii. Zadaniem Spółki jest pozyskanie terenu zgodnego z wszelkimi wymogami
formalnymi oraz spełniającego wymogi uwarunkowań środowiskowych, niezbędnych podczas realizacji tego
typu inwestycji. Obecny model biznesowy Emitenta zakłada założenie spółki celowej, będącej własnością
INVENTI S.A., która prowadzi działania w celu uzyskania tytułu prawnego do ziemi, przeprowadzenie badań
dotyczących uwarunkowań środowiskowych oraz uzyskania zezwoleń dotyczących możliwości przyłączenia do
sieci energetycznej. Działania te są czasochłonne oraz kapitałochłonne. Istnieje ryzyko, że nawet w przypadku
zakończenia pomyślnie samego procesu pozyskiwania lokalizacji oraz wymaganych pozwoleń, Spółka nie
znajdzie inwestora zainteresowanego kupnem tego typu inwestycji. Nie można także wykluczyć ryzyka, że
oferowana przez potencjalnego inwestora cena będzie znacznie niższa od zakładanej ceny sprzedaży, tym
samym nie można wykluczyć, że wpływy ze zbycia inwestycji będą niższe od nakładów poniesionych na jej
realizację.
W ocenie Emitenta materializacja powyższego ryzyka jest mało prawdopodobna, ponieważ aktualnie rynek
energetyczny wykazuje wysoką chłonność na gotowe projekty w zakresie energetyki wiatrowej, w celu
uzyskania źródeł zielonych certyfikatów na takim poziomie, by nie narażać się na konsekwencję kar.
13.1.7.

Ryzyko niewypłacalności kontrahentów i inwestorów

W ramach prowadzonej działalności Emitent zawiera umowy, na podstawie których realizuje kompleksowe
projekty z zakresu OZE (odnawialnych źródeł energii), obejmujące przygotowanie inwestycji w postaci farmy
wiatrowej lub biogazowni. INVENTI S.A. uzyskuje znaczącą część przychodów sprzedając udziały w spółkach
celowych lub prawa do realizacji określonej inwestycji wraz z dokumentacją i pozwoleniami. Umowa realizacji
projektu na zlecenie określonego inwestora może zawierać zapisy uzależniające wynagrodzenie Spółki od
zakończenia określonego etapu inwestycji, może także określać maksymalny termin zapłaty za wykonane
zlecenie. Również sprzedaż udziałów w spółce celowej może być związana z odroczeniem terminu płatności
z uwagi na konieczność uzyskania finansowania przez nabywcę.
Istnieje ryzyko, że kontrahenci nie będą w stanie terminowo uregulować należności względem Emitenta, co
może negatywnie wpłynąć na jego wyniki finansowe. Ponadto, może to prowadzić do pogorszenia płynności
finansowej Spółki, obniżenia sprawności jej funkcjonowania, a także wiązać się z koniecznością utworzenia
rezerw. Z uwagi na znaczącą wartość jednostkową ww. umów, brak spływu środków pieniężnych do Spółki
może utrudnić lub w skrajnym wypadku uniemożliwić realizację pozostałych projektów Emitenta.
Zarząd Spółki zaznacza, że Emitent na bieżąco monitoruje stan należności oraz dokłada starań, aby
współpracować z wiarygodnymi i rzetelnymi inwestorami. Nie ma jednak możliwości całkowitej eliminacji
powyższego ryzyka.
13.1.8.

Ryzyko niezrealizowania zakładanych prognoz wyników finansowych

W niniejszym Dokumencie Informacyjnym (w punkcie 14.11) Emitent opublikował prognozy wyników
finansowych na lata 2012-2013. Plany finansowe Emitenta uwzględniają już realizację obranych celów przy
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wykorzystaniu środków pozyskanych w ramach emisji private placement, a także zmienność otoczenia w jakim
działa Spółka. Do najważniejszych założeń stanowiących podstawę sformułowanej przez Zarząd Emitenta
prognozy finansowej należy zaliczyć przychody uzyskane z realizacji projektów w zakresie alternatywnych
źródeł energii oraz działalności w zakresie zarządzania energią w grupach bilansujących.
Spółka planuje inwestycje, celem których jest realizacja rozpoczętych projektów, a także rozwój skali
prowadzonej działalności, prowadzące do osiągnięcia wyższych przychodów oraz rosnących wyników
finansowych. Możliwe jest pojawienie się niekorzystnych zmian w działalności i otoczeniu Emitenta oraz
czynników o negatywnym wpływie na działalność Spółki, których zaistnienia nie można było wcześniej
przewidzieć. W rezultacie może to doprowadzić do trudności w zrealizowaniu zaprezentowanych w prognozie
wyników finansowych.
13.1.9.

Ryzyko związane z uzależnieniem od kluczowych podwykonawców

Specyfika i skomplikowanie procesów związanych z przygotowaniem poszczególnych realizowanych przez
INVENTI S.A. projektów, wymaga przygotowania obszernej dokumentacji, uzyskania wielu pozwoleń oraz
analiz zarówno uwarunkowań środowiskowych, jak i tych wpływających na efektywność inwestycji. W celu jak
najlepszej organizacji pracy oraz jak najwyższej jakości wykonania poszczególnych etapów projektów Emitent
współpracuje ze stałą grupą podwykonawców, korzystając za ich pośrednictwem ze specjalistycznych usług.
Według opinii Zarządu, nie występuje ryzyko związane z zerwaniem przez nich współpracy i powstaniem
zagrożeń z tytułu opóźnienia realizacji wykonania poszczególnych faz projektów. Przyjęte, przez Zarząd Spółki,
procedury handlowe mają na celu utrzymanie długofalowej współpracy z partnerami biznesowymi, głównie ze
względu na to, że opierają się one przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu interesów każdej
ze stron.
13.1.10. Ryzyko związane z kadrą pracowniczą
Na działalność bieżącą Emitenta oraz jego perspektywy rozwoju duży wpływ mają kwalifikacje, doświadczenie
i umiejętności zatrudnionej kadry, w szczególności Członków Zarządu, a także pracowników poszczególnych
działów. Warto zaznaczyć, że INVENTI S.A. jest przedsiębiorstwem o niewielkich rozmiarach, co sprawia, że
zatrudnione osoby wykonują specjalistyczne zadania o kluczowym dla prowadzonej działalności znaczeniu.
Ewentualne odejście poszczególnych członków zespołu mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność,
sytuację finansową i wyniki operacyjne Spółki. Przeszkolenie nowych zatrudnionych osób jest czasochłonne,
a także generuje wysokie koszty. Oprócz tego utrata pracowników może przyczynić się do opóźnień w realizacji
przedsięwzięć. Wraz ze zwiększaniem skali prowadzonej działalności, a także wzrostem liczby i stopnia
zaawansowania realizowanych projektów, Emitent planuje utworzenie nowych etatów. W związku z tym
konieczne będzie podjęcie czasochłonnych działań, mających na celu rekrutację, zatrudnienie oraz
przeszkolenie nowych pracowników. Nie można wykluczyć, że pozyskana osoba nie będzie spełniała
oczekiwań Zarządu, przez co może nastąpić konieczność powtórzenia całego procesu.
W celu ograniczenia opisywanego ryzyka, Emitent stosuje politykę kadrową, mającą na celu budowanie
trwałych relacji pomiędzy pracownikami a Spółką. Jednym z elementów realizacji tej polityki przez Zarząd było
umożliwienie najbardziej wartościowym pracownikom nabycia akcji Spółki.
13.1.11. Ryzyko związane z umową najmu
Emitent jest stroną umowy (najemcą) pomieszczeń biurowych w nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy
ul. Chołoniewskiego 46, której właścicielem (wynajmującym) jest jeden z akcjonariuszy Spółki. Umowa zawarta
została w grudniu 2008 roku na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia rzeczonej umowy wynosi 3 miesiące.
Wynajmujący ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli najemca wykorzystuje lokal
sprzecznie z umową, podnajmuje jego część osobom trzecim lub pozostaje w zwłoce z opłatą czynszu za co
najmniej 2 miesiące. Poza comiesięcznymi opłatami czynszowymi Emitent zobowiązany jest ponosić bieżące
koszty eksploatacji nieruchomości (w tym nakłady związane ze zwykłym używaniem przedmiotu umowy),
a także proporcjonalnie do wynajmowanej części budynku opłaty związane z: podatkiem od nieruchomości
i kosztami obsługi.
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Istnieje ryzyko, że wynajmujący będzie prowadził politykę zawyżania cen najmu w celu transferu zysków ze
Spółki. Taka polityka byłaby niekorzystna z punktu widzenia pozostałych akcjonariuszy Emitenta. Ponadto,
istnieje ryzyko, że w razie wypowiedzenia umowy przez właściciela nieruchomości z przyczyn niezależnych od
Emitenta, Zarząd będzie zmuszony do zmiany siedziby Spółki, co może mieć negatywny wpływ na jej
działalność operacyjną. Ponadto, nie można zagwarantować, że Emitent będzie w stanie znaleźć lokal
spełniający oczekiwania w zakresie lokalizacji i kosztów eksploatacji w czasie umożliwiającym niezakłócone
kontakty z kontrahentami oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Zarząd Emitenta wskazuje, że ewentualne wypowiedzenie umowy nie powinno mieć znaczącego negatywnego
wpływu na wyniki finansowe Spółki. Ponadto, Emitent użytkuje wynajmowany lokal zgodnie z zapisami
umowy oraz zgodnie z jego przeznaczeniem, regulując opłaty czynszowe w ustalonych terminach. Dynamika
wzrostu czynszu jest ograniczona do tempa wzrostu inflacji, ewentualna nieoczekiwana zmiana warunków
najmu wymaga podpisania aneksu do umowy.
13.1.12. Ryzyko związane z odmową przyłączenia inwestycji do sieci operatora energetycznego
Uzyskanie przyłączenia do krajowej sieci energetycznej stanowi jeden z najważniejszych elementów
związanych z realizacją inwestycji w odnawialne źródła energii. Podpisanie przez Emitenta umowy
z operatorem sieci energetycznej stanowi jedyną możliwość dystrybuowania energii elektrycznej wytwarzanej
poprzez zrealizowanie przedsięwzięcia. Obecne wymogi w zakresie uzyskania przyłączenia przewidują
złożenie wniosków o warunki przyłączenia oraz podpisania umowy z operatorem sieci. Każdy wniosek
wymaga natomiast ekspertyzy, która ma wykazać, czy w konkretnym miejscu istnieje możliwość przyłączenia
nowego źródła, a jeśli nie, jakie działania potrzebne są, by to umożliwić. Stanowi to jedno z podstawowych
zagrożeń terminowej realizacji inwestycji.
Główną przyczyną negatywnego rozpatrywania wniosków w tej sprawie są ograniczone możliwości techniczne,
bardzo duże zainteresowanie nieprofesjonalnych inwestorów przyłączaniem do sieci elektroenergetycznych
oraz nieuwzględnienie w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego tego typu inwestycji.
Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych odmawiając wydania warunków przyłączenia do sieci powołują się
przede wszystkim na brak rezerw mocy przyłączeniowej. Wśród pozostałych powodów jest także
przekroczenie kryterium mocy zwarciowej w punkcie przyłączenia, przekroczenie dopuszczalnych
wskaźników migotania napięcia lub wskaźnika dynamicznych zmian napięcia.
Emitent w celu minimalizacji przedstawionego ryzyka stara się poprzedzać wybór lokalizacji wstępną analizą
możliwości przyłączenia do sieci energetycznej, a w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych problemów,
zapewnia dopełnienie wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom stawianym przez zakłady energetyczne.
13.1.13. Ryzyko skali działania
Emitent nie wyklucza w przyszłości rozszerzenia skali czy obszaru prowadzonej przez siebie działalności
o nowe rodzaje usług oraz niewykorzystywane dotychczas technologie. Wszystkie planowane działania przez
Spółkę dotyczące rozszerzenia działalności o nowe rodzaje usług związane są z rynkiem energetycznym.
Zgodnie ze strategią Spółki, zaprezentowaną w punkcie 14.12 niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent
zamierza przeznaczyć pozyskane środki na inwestycje związane z realizacją projektów budowy dwóch farm
wiatrowych o mocy odpowiednio 100 MW i 12,5 MW. Ponadto, Emitent planuje także uruchomienie placu
handlowego dla grupy bilansującej, związanego z obrotem i zarządzaniem energią. Zarząd Spółki zdaje sobie
jednak sprawę, że zbyt gwałtowna ekspansja może powodować nadmierny wzrost kosztów w stosunku do
osiąganych przychodów, a także wiązać się z ryzykiem trudnych do przewidzenia problemów natury
organizacyjnej i technicznej. W ocenie Emitenta minimalizację wskazanego ryzyka zapewnić ma odpowiedni
wybór lokalizacji rozważanych inwestycji, poprzedzony szeregiem analiz potwierdzających zasadność
i opłacalność każdego z projektów.
13.1.14. Ryzyko niezrealizowania pozostałych przedsięwzięć podjętych przez Spółkę
Emitent oprócz inwestycji w OZE zakłada także poszerzenie działalności o grupy bilansujące, zajmujące się
zarządzaniem energią przedsiębiorstw o dużej energochłonności (zgodnie ze strategią INVENTI S.A.).
W ramach tej działalności docelowo zakładane jest stworzenie grupy 15-25 spółek nabywających energię
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elektryczną od Emitenta. Zgodnie z szacunkami, działalność ta będzie stanowiła istotne źródło przychodów
Spółki. Oprócz tego Emitent ma zamiar kontynuować inwestycje związane z farmami wiatrowymi,
biogazowniami oraz ogniwami fotowoltaicznymi. Spółka zakłada pozyskanie finansowania dla realizacji
inwestycji wskazanych w celach emisyjnych (w punkcie 5.17 Rozdziału V). W przypadku pozyskania kwoty
mniejszej niż zakładana, planowane przedsięwzięcia mogą zostać zrealizowane w terminie późniejszym, bądź
w mniejszej skali niż zakładana. Istnieje także ryzyko, że z realizacji niektórych inwestycji Emitent będzie
musiał zrezygnować. W opinii Emitenta niezrealizowanie powyższych założeń nie wpłynie negatywnie na
możliwość zakończenia rozpoczętych wcześniej projektów, jednak może mieć wpływ na obniżenie
prognozowanych wyników finansowych.
13.1.15. Ryzyko nieprzyznania Emitentowi koncesji na obrót energią elektryczną
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada koncesję na obrót energią
elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na mocy tej koncesji Emitent ma prawo
sprzedawać energię elektryczną w trzech województwach, a mianowicie w woj. pomorskim, woj. zachodniopomorskim oraz woj. kujawsko-pomorskim. Koncesja nr OEE/498/13892/W/2/2008/BT z dnia 14 marca
2008 roku została wydana Emitentowi na czas określony, tj. na okres od 20 marca 2008 r. do 20 marca 2013 r.
Przed zakończeniem obowiązywania wydanej koncesji Emitent zamierza ubiegać się o przedłużenie jej na
okres co najmniej kolejnych 10 lat.
Istnieje jednak ryzyko, że Prezes Urzędu RE nie uwzględni wniosku Emitenta o przedłużenie koncesji
i Spółka utraci prawo do sprzedawania energii elektrycznej na terenie wspomnianych trzech województw, a
tym samym nie będzie ona mogła realizować zamierzonych planów związanych m.in. z rozpoczęciem
hurtowego handlu energią elektryczną.
W przekonaniu Zarządu Emitenta wystąpienie omawianego ryzyka jest mało prawdopodobne, ze względu na
fakt, iż procedura przedłużenia koncesji na obrót energią elektryczną jest procedurą rutynową, a wszelkie
warunki i kryteria, na podstawie których Prezes URE dokonuje przedłużenia koncesji są w pełni przez Emitenta
dotrzymane i spełnione.
13.1.16. Ryzyko związane z dokonaniem wpisu w dziale 4 rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego
W dziale 4 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki INVENTI S.A.
widnieje wpis z 2004 r. o umorzeniu prowadzonej przeciwko Emitentowi egzekucji, z uwagi na fakt, że
z egzekucji nie uzyskano sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Emitent oświadcza, że wpis ten został
ujawniony przed dokonaniem istotnej zmiany przedmiotu działalności gospodarczej Emitenta oraz przed
zmianą nazwy z MEDICAL RATING - SYSTEMY OCENY W OCHRONIE ZDROWIA Spółka Akcyjna. Ponadto
oświadczył, że zobowiązanie, z którego wynika wierzytelność będąca przedmiotem tego wpisu, opiewające na
kwotę 12 045,00 zł wygasło w dniu 26.01.2007 r. w skutek potrącenia wzajemnych wierzytelności. Emitent
oświadcza, że w chwili obecnej nie jest wstanie odnaleźć wierzyciela, którego oświadczenie jest konieczne do
wykreślenia wyżej wskazanego wpisu. W związku z faktem, że spółka nie uzyskała oświadczenia o wyrażeniu
zgody na wykreślenie wpisu z działu 4 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, istnieje ryzyko,
że wierzytelność, co do której umorzono egzekucję nie wygasła i może być dochodzona od Emitenta wraz
z odsetkami. Na mocy art. 46 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121,
poz. 769) wpis ten powinien zostać wykreślony z upływem 7 lat od jego dokonania tj. w czerwcu 2012 r. Do
dnia sporządzenia niniejszego dokumentu wpis ten widnieje jeszcze w Krajowym Rejestrze Sądowym.
13.2.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność
13.2.1.

Ryzyko związane z konkurencją

W związku z tym, że rynek odnawialnych źródeł energii jest branżą perspektywiczną i rozwija się bardzo
szybko, można spodziewać się nasilenia konkurencji dla Emitenta. Sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych odbywa się na preferencyjnych warunkach, ponieważ nabywca z urzędu (zgodnie z ustawą
Prawo energetyczne) jest zobowiązany kupić każdą ilość wytworzonej energii. Niemniej jednak, powstawanie
konkurencyjnych dostawców prądu, takich jak elektrownie konwencjonalne, elektrownie biogazowe lub inne
OZE może spowodować zwiększenie podaży prądu. Sytuacja taka skutkować może spadkiem cen energii, CO –
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pomimo obowiązku odkupu energii – wpłynie niekorzystnie, na wielkość osiąganych przez Emitenta
zakładanych przyszłych przychodów. Konkurencję dla Emitenta stanowią inni producenci energii, przede
wszystkim wyspecjalizowane duże elektrownie, produkujące najtańszą energię elektryczną, wykorzystując
głównie paliwa kopalne, ale również zakłady wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Na dzień dzisiejszy
konkurowanie z dużymi podmiotami jest bardzo trudne, gdyż podmioty te kontrolują rynek. Jednak przepisy
dotyczące stałego zwiększania udziału energii odnawialnej w ogóle produkowanej energii czynią tych
producentów ważnym partnerem, zainteresowanym współpracą w zakresie skupowania zielonych
certyfikatów.
Kolejnym zagrożeniem są zagraniczne koncerny, posiadające duże doświadczenie branżowe oraz znaczne
nadwyżki gotówkowe, które mogą planować ekspansję na rynek polski. Może to mieć negatywny wpływ na
konkurencyjność Spółki, możliwość pozyskiwania przez nią nowych klientów oraz wysokość realizowanych
marż.
Spółka, biorąc te zagrożenia pod uwagę, na bieżąco monitoruje rynek energetyki wiatrowej, jak również
podejmuje działania w kierunku nawiązania współpracy w zakresie swoich projektów z podmiotami
zagranicznymi. W chwili obecnej Spółka prowadzi negocjacje w zakresie zawarcia umów na strategiczną
współpracę przy realizacji projektów energetycznych z chińskim koncernem energetycznym oraz niemiecką
firmą specjalizującą się w projektach parków wiatrowych.
13.2.2.

Ryzyko uzależnienia przychodów Emitenta od cen prądu w Polsce

Dnia 14 marca 2008 roku decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Spółka pozyskała koncesję o numerze
OOE/498/13892/W/Z/2008/BT na obrót energią elektryczną. W planach Emitenta jest rozpoczęcie handlu
prądem z urzędu poprzez zakup energii elektrycznej od bezpośrednich wytwórców w paśmie niezbędnym dla
pokrycia zapotrzebowania dla podmiotów wchodzących w skład grup bilansujących. Zgodnie z ustawą Prawo
Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami, dostawca z urzędu oznacza
przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, świadczące usługi
kompleksowe odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, niekorzystającym z prawa wyboru
sprzedawcy.
Każdego roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustala ceny prądu sprzedawanego dostawcom z urzędu.
Istnieje ryzyko obniżenia cen prądu, co ze względu na zakładany charakter pobierania wynagrodzenia przez
Emitenta (procentowy udział w kwocie zaoszczędzonej przez przedsiębiorstwo), może skutkować
zmniejszeniem przychodów z tytułu jego sprzedaży. Emitent planuje zabezpieczać się przed tym ryzykiem
zawierając długoterminowe kontrakty na sprzedaż prądu.
13.2.3.

Ryzyko związane ze strukturą finansowania

Ze względu na planowane przez Spółkę finansowanie działalności długiem, będzie ona w przyszłości narażona
na ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych. Może mieć to wpływ na wysokość kosztów ponoszonych
z tytułu odsetek od potencjalnych umów kredytowych, leasingowych oraz pożyczek. Istnieje zatem ryzyko
podniesienia stóp procentowych zarówno przez EBC jak i NBP, które przekładają się na wzrost stopy WIBOR
i EURIBOR, co może obniżyć rentowność Spółki w wyniku wzrostu kosztów odsetkowych.
Na dzień 31.12.2010 r. udział kapitału obcego (kredytów i pożyczek) w ogólnej sumie pasywów stanowił ok.
4,93%, natomiast na dzień 31.12.2011 roku wartość ta równa jest 2,52%. W ocenie Emitenta, na dzień
zatwierdzenia Dokumentu Informacyjnego, wielkość zadłużenia nie stanowi zagrożenia dla działalności Spółki.
W przypadku spadku zysku z działalności operacyjnej (lub przychodów finansowych, co wynika ze specyfiki
działalności Emitenta) istnieje ryzyko, że Spółka nie będzie w stanie terminowo regulować zobowiązań.
W skrajnym przypadku może to doprowadzić to do utraty wypłacalności. .
13.2.4.

Ryzyko obniżenia skłonności banków do udzielenia finansowania na projekty związane
z odnawialnymi źródłami energii

Projekty energetyczne to przedsięwzięcia przede wszystkim czasochłonne i kapitałochłonne. W związku
z planami zwiększania skali działalności, Emitent planuje w przyszłości finansować swoją działalność
wykorzystując kapitały obce. Istnieje ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian w branży energetycznej, które
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mogą spowodować, że instytucje kredytowe będą mniej chętnie podchodziły do tego typu przedsięwzięć.
Również wzmożony popyt na kredyty finansujące przedsięwzięcia energetyczne może być powodem
zaostrzenia kryteriów jego udzielania lub wzrostu marż. Przyczynić się to może do zwiększenia trudności
w uzyskaniu finansowania przez INVENTI S.A. bądź wydłużenia czasu, który potrzebny jest do jego otrzymania.
Emitent jest zdania, że zwiększająca się konkurencja na rynku międzybankowym będzie wpływać na
zwiększenie dostępności finansowania dłużnego oraz przyspieszanie procesu związanego z jego otrzymaniem.
13.2.5.

Ryzyko związane z mechanizmem zaliczkowym

Według ustawy Prawo Energetyczne, w przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie warunków
przyłączeniowych składający zobowiązany jest wnieść zaliczkę na poczet opłaty przyłączeniowej w wysokości
30 PLN za każdy KW mocy przyłączeniowej, do 3 mln PLN łącznie. Istnieje ryzyko związane z możliwością
odmowy zwrotu zaliczki. Prawodawca wyznaczył jedynie trzy sytuacje, w których inwestorowi należny jest
zwrot zaliczki – gdy wpłata przekracza wysokość opłaty za przyłączenie do sieci, gdy przedsiębiorstwo
energetyczne odmówi wydania warunków przyłączenia z powodu braków technicznych lub ekonomicznych,
oraz gdy do przyłączenia nie dojdzie, a spór zostanie rozstrzygnięty na korzyść wnioskodawcy przez URE
(Urząd Regulacji Energetyki). W innym przypadku nie została prawnie określona możliwość otrzymania
zwrotu zaliczki, w szczególności w momencie pojawienia się okoliczności wykluczających celowość dalszej
realizacji inwestycji.
Emitent bierze pod uwagę powyższe ryzyko, zaznaczając przy tym również, że dość powszechną praktyką jest
umowa pomiędzy inwestorem a przedsiębiorstwem energetycznym określająca ewentualny zwrot zaliczki
w innych niż określone w ustawie okolicznościach.
13.2.6.

Ryzyko zbyt dużej podaży na rynku energii odnawialnej

Do końca 2010 roku w Polsce nie udało się zrealizować założeń dotyczących osiągnięcia 7,5% udziału energii
odnawialnej w bilansie zużycia energii elektrycznej brutto. Wspieranie projektów OZE jest jednym
z ważniejszych obszarów działania Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami unijnymi, udział energii
pochodzącej z OZE w bilansie energii finalnej w 2020 roku dla Polski ma wynieść 15%. Przewiduje się znaczny
wzrost zainteresowania wytwarzaniem energii odnawialnej, przede wszystkim z farm wiatrowych oraz
spalania biomasy. Rentowność inwestycji w tym segmencie rynku może przyciągnąć rzeszę nowych
inwestorów, zainteresowanych realizacją przedsięwzięć na znacznie większą skalę niż INVENTI S.A. Istnieje
zatem ryzyko, że zwiększona podaż zielonych certyfikatów może skutkować spadkiem ich ceny. Może się to
przyczynić do osiągnięcia przez Emitenta niższych niż zakładane wpływów z tytułu ich sprzedaży, co przełoży
się następnie niekorzystnie na rentowność realizowanych projektów.
Emitent prowadzi bieżący monitoring rynku i uważa, iż mimo dużego zainteresowania i konkurencyjności na
tym rynku relacje pomiędzy udziałem faktycznym energii z odnawialnych źródeł w stosunku do
wyprodukowanej energii ogółem ciągle nie osiągają poziomu wymagalności. W ocenie Zarządu materializacja
powyższego ryzyka charakteryzuje się znikomym prawdopodobieństwem.
13.2.7.

Ryzyko związane z czynnikami atmosferycznymi

Turbina zamieszczona w wiatraku potrzebuje wiatru o prędkości od 10 km/h do 18 km/h, aby zacząć
produkować energię elektryczną. Optymalna praca elektrowni wiatrowych ma miejsce przy sile wiatru od 54
km/h do 72 km/h. Po przekroczeniu wartości maksymalnej wydajność spada, a wiatrak odwraca się od wiatru.
Istnieje więc ryzyko zmian siły wiatru na terenie, na którym znajduje się inwestycja realizowana przez
Emitenta. W przypadku biogazowi, wystąpienie negatywnych warunków pogodowych (susze, przymrozki,
długotrwałe opady) zmniejszy podaż surowca potrzebnego do produkcji energii. W takim przypadku wzrośnie
jego cena lub koszty dostawy, co może przyczynić się do tego, że produkcja energii z tego źródła może przestać
być opłacalna, bądź przynosić przychody niższe od zakładanych.
Istnieje zatem ryzyko, że niekorzystne warunki atmosferyczne wpłyną na pogorszenie rentowności
realizowanych inwestycji, poprzez niższą ich wycenę przez potencjalnych inwestorów. Wymienione czynniki
mogą obniżyć przyszłe wyniki Emitenta. Ryzyka związane z czynnikami atmosferycznymi znajdują się poza
sferą wpływów Emitenta.
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13.2.8.

Ryzyko związane z ochroną środowiska

Mimo, że siła wiatru jest jednym z najbardziej ekologicznych źródeł energii elektrycznej, kwestie związane
z ochroną środowiska są źródłem istotnego ryzyka dla działalności Spółki. Ryzyko może być związane z:
koniecznością uzyskania decyzji środowiskowej – przy elektrowniach wiatrowych oddziaływanie na
środowisko jest ograniczone, jednak mogą wystąpić sytuacje, w których uzyskanie decyzji nie będzie
możliwe, np. ze względu na położenie inwestycji zbyt blisko zabudowań, koryt rzek, tras przelotu
ptaków lub nietoperzy, a także z innych powodów,
występowaniem obszarów objętych programem Natura 2000 – tereny objęte ochroną stanowią
znaczną część powierzchni kraju (powyżej 26%), a ich powierzchnia systematycznie rośnie,
rozpoczęcie inwestycji na terenie objętym programem nie jest możliwe, jednak w momencie
poszerzenia obszaru Natura 2000 już rozpoczęte inwestycje mogą wiązać się z utrudnieniami formalnoprawnymi, w tym wstrzymaniem realizacji projektu,
protestami społecznymi – ryzyko występuje zwłaszcza w przypadku realizacji inwestycji w pobliżu
terenów zamieszkałych, najczęściej podnoszonymi argumentami są: choroba wibroakustyczna,
możliwość odpadnięcia śmigła wiatraka, zagrożenie dla ptaków i nietoperzy, odpadanie sopli w czasie
zimy, a także spadek wartości nieruchomości oraz zniekształcenie krajobrazu, niezależnie od
racjonalności argumentów naciski wiążą się z możliwością wstrzymania realizacji inwestycji, a także
z ryzykiem niekorzystnego wpływu na ustawodawcę i organy administracji.
Emitent jest świadomy występowania powyższych czynników ryzyka, uwzględnia ich istnienie już na etapie
planowania lokalizacji inwestycji i stara się minimalizować ich potencjalny wpływ dobierając miejsca
znajdujące się w odpowiedniej odległości od zabudowań, rzek, siedlisk ptaków, a także terenów objętych
programem Natura 2000.
13.2.9.

Ryzyko związane z regulacjami na rynku energii elektrycznej

Rynek Odnawialnych Źródeł Energii i rynki z nim powiązane są regulowane ustawowo. Ewentualne zmiany w
przepisach prawnych mogą mieć wpływ na działalność Emitenta. Spółka jest w dużym stopniu zależna od
polityki energetycznej rządu i prawa polskiego, w szczególności od aktów prawnych takich jak: prawo
energetyczne, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody.
Zmiana tych aktów prawnych może mieć istotny wpływ na działalność i wyniki Spółki. Zaostrzenie regulacji
może przyczynić się do konieczności zdobycia przez Emitenta nowych uprawnień i pozwoleń oraz doprowadzić
do wydłużania procedur uzyskiwania pozwoleń, natomiast deregulacja w tym obszarze zwiększa ryzyko
pojawienia się nowych konkurentów. Zmiany te pozostają poza kontrolą Spółki.
13.2.10. Ryzyko związane z przyjęciem w obecnym brzmieniu projektu ustawy o odnawialnych
źródłach energii
W chwili obecnej trwają konsultacje społeczne projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Zaproponowany przez rząd projekt ma na celu w szczególności:
wprowadzenie regulacji rynku energetycznego w zakresie energii odnawialnej,
wprowadzenie nowego system wsparcia inwestycji w energetykę odnawialną,
rekonstrukcję technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
Istnieje ryzyko, że proponowane zmiany w szczególności obejmujące system wsparcia, takie jak zniesienie
gwarancji zakupu energii, czy też zastosowanie współczynników korekcyjnych ograniczających wsparcie dla
producentów energii odnawialnej, doprowadzą do:
zmniejszenia wartości prywatnych inwestycji w odnawialne źródła energii,
utrudnienia prywatnym inwestorom uzyskania finansowania projektów związanych z odnawialnymi
źródłami energii,
zmniejszenia wsparcia dla producentów zielonej energii,
obniżenia wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) inwestycji w farmy wiatrowe na lądzie,
uprzywilejowania dużych koncernów energetycznych kosztem inwestorów prywatnych.
Przyjecie omawianego projektu ustawy może mieć istotny wpływ na działalność i wyniki Spółki.
Wprowadzenie proponowanych zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii może skutkować mniejszym
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zainteresowaniem projektami realizowanymi przez Emitenta przez co negatywnie wpłynąć na jego wyniki
finansowe.
13.2.11. Ryzyko związane ze zmianą regulacji prawnych
Otoczenie prawne w Polsce uznawane jest za mało stabilne, co spowodowane jest częstymi zmianami
przepisów prawa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej. Do najczęściej aktualizowanych
zaliczane są przede wszystkim Kodeks spółek handlowych, Ustawa o rachunkowości oraz Ustawa o podatku
dochodowym od osób prawnych. Przepisom brakuje jednoznacznej interpretacji, a licznym zmianom
towarzyszą kosztowne procesy ich monitorowania, a następnie adaptacji przedsiębiorstw do nowych
warunków. Nieoczekiwane zmiany przepisów prawnych niosą za sobą ryzyko negatywnego wpływu na wyniki
i rozwój działalności Emitenta. Każde wejście w życie nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego regulacji, może
wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi
interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej, co w konsekwencji wpłynąć może na
sytuację finansową, osiągane wyniki oraz perspektywy rozwoju Spółki.
13.2.12. Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych
Przepisy podatkowe w Polsce ulegają częstym zmianom, ponadto nadal są w fazie dostosowywania do
wymogów Unii Europejskiej. Wciąż brak ich precyzyjnej interpretacji, a działania organów skarbowych, jak
i decyzje sądów są niejednolite. Brak również przepisów przewidujących formalne procedury ostatecznej
weryfikacji prawidłowości naliczania zobowiązań podatkowych za dany okres.
Istnieje ryzyko, że ograny podatkowe przyjmą odmienną interpretację prawa podatkowego niż Emitent,
w takim przypadku Spółka może być zmuszona do poniesienia dodatkowych kosztów w postaci
niezaplanowanych podatków i ewentualnych kar, a w efekcie może nastąpić pogorszenie osiąganych wyników
i perspektyw rozwoju.
13.2.13. Ryzyko związane ze zmianą regulacji prawnych dot. Świadectw pochodzenia
Świadectwa pochodzenia energii odnawialnej to dokumenty wydawane przez Prezesa URE na podstawie
wniosków otrzymanych od wytwórców energii potwierdzające wytworzenie energii elektrycznej
z Odnawialnego Źródła Energii. Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne
przedsiębiorstwa energetyczne z urzędu zobowiązane są do zakupu energii elektrycznej wytworzonej
w odnawialnych źródłach energii przyłączonych do sieci, znajdujących się w obszarze działania sprzedawcy.
Ponieważ jednym z docelowych źródeł przychodów Emitenta jest dystrybucja wytworzonej przez instalacje
OZE energii elektrycznej, opłacalność inwestycji Spółki INVENTI S.A. zależy także od wyceny rynkowej
energetycznych świadectw pochodzenia i środków otrzymywanych z dopłat. Czynniki takie jak: zmiana prawa
skutkująca np. likwidacją świadectw pochodzenia i zaprzestaniem obrotu nimi na giełdzie towarowej,
ograniczeniem konieczności skupowania świadectw pochodzenia przez spółki energetyczne produkujące
energię ze źródeł konwencjonalnych oraz zwiększoną podażą zielonej energii, oferowaną przez
konkurencyjnych producentów OZE, mogłyby wpłynąć negatywnie na oczekiwane przychody Emitenta.
Wskazane tu ryzyko minimalizowane jest przez fakt, że poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne
wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na
energię, są obszarami, do których Polska przywiązuje wielką wagę. Priorytetowym celem Rządu stało się
stworzenie ram prawnych oraz systemu wsparcia działań związanych z poprawą efektywności energetycznej.
Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 551), która weszła w życie
z dniem 11 sierpnia 2011 r. określa cel w zakresie oszczędności energii, z uwzględnieniem wiodącej roli
sektora publicznego, ustanawia mechanizmy wspierające oraz system monitorowania i gromadzenia
niezbędnych danych. Zapewnia ona także wprowadzenie do polskiego prawa zapisów Dyrektywy 2006/32/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania
energii i usług energetycznych, a także stanowi realizację przyjętej przez Radę Europejską w marcu 2007 r.
decyzji ustanawiającej cel 20 proc. obniżenia zużycia energii w Unii Europejskiej do 2020 r. Warto dodać, że
krajowy cel to natomiast uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii nie mniejszej niż 9 proc. jej krajowego
zużycia z 2007 r. Istotnym elementem ustawy o efektywności energetycznej jest także system białych
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certyfikatów, który stanowi mechanizm rynkowy prowadzący do uzyskania wymiernych oszczędności energii
w trzech obszarach, tj.: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia
oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych oraz zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła
i gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.
W dniu publikacji niniejszego Dokumentu Polska znajduje się w sytuacji korzystnych dla elektrowni
wykorzystujących odnawialne źródła energii zmian prawa energetycznego, dlatego wystąpienie opisanego
ryzyka wydaje się być znikome.
13.2.14. Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną w Polsce
Działalność przedsiębiorstwa INVENTI S.A. skupiona jest przede wszystkim na terenie Polski. Stopę zwrotu
z realizacji projektów determinują między innymi takie czynniki, jak poziom inwestycji przedsiębiorstw oraz
koniunktura, która te inwestycje stymuluje. Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego
w przyszłości, będzie miało negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki, ponieważ sektor, w którym działa
Emitent jest ściśle powiązany z ogólną sytuacją gospodarczą kraju. Wyniki finansowe firmy zależne są w dużej
mierze od czynników makroekonomicznych. Ewentualne negatywne tendencje w gospodarce mogą
powodować zmniejszenie popytu na energię elektryczną, co może skutkować spadkiem jego ceny. Taka
sytuacja może odbić się negatywnie na wielkości przychodów Emitenta. Zmiany te pozostają poza kontrolą
Spółki.
Jednocześnie Zarząd Spółki podkreśla, że po roku 2012 na podstawie przepisów unijnych może nastąpić
wyłączenie ok. 30% źródeł wytwarzania energii, z uwagi na ich stan techniczny. Doprowadzi to wówczas do
konieczności zwiększenia cen energii elektrycznej wynikających głównie z potrzeby jej importu.
13.3.

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz papierem wartościowym objętym
emisją
13.3.1.

Ryzyko niedostatecznej płynności i wahań ceny akcji

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna
i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny
akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można wobec tego
zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie.
13.3.2.

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta

W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania
w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery
skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych ze względu na trudną do przewidzenia
zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie.
13.3.3.

Ryzyko rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku/Market Makerem lub
wykluczenia Animatora Rynku/Market Makera z działania w alternatywnym systemie

Zgodnie z § 20 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia
umowy z Animatorem Rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania Animatora Rynku
w alternatywnym systemie lub wykluczenia go z tego działania Organizator Alternatywnego Systemu może
zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy
z Animatorem Rynku albo umowy z Market Makerem, przy czym w przypadku zawarcia umowy z Market
Makerem wznowienie notowań może nastąpić wyłącznie na rynku kierowanym cenami. W uzasadnionych
przypadkach Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o kontynuowaniu notowania danych
instrumentów finansowych na rynku kierowanym zleceniami, w systemie notowań określonym przez
Organizatora Alternatywnego Systemu, bez zawierania umowy z Animatorem Rynku.
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Zgodnie z § 21 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia
umowy z Market Makerem, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania Market Makera
w alternatywnym systemie lub wykluczenia go z tego działania Organizator Alternatywnego Systemu może:
a) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy
z Market Makerem albo umowy z Animatorem Rynku, przy czym w przypadku zawarcia umowy
z Animatorem Rynku wznowienie obrotu może nastąpić wyłącznie na rynku kierowanym zleceniami,
w systemie notowań określonym przez Organizatora Alternatywnego Systemu,
b) w uzasadnionych przypadkach postanowić o zmianie rynku i kontynuowaniu notowania danych
instrumentów finansowych na rynku kierowanym zleceniami, w systemie notowań określonym przez
Organizatora Alternatywnego Systemu, bez zawierania umowy z Animatorem Rynku.
13.3.4.

Ryzyko rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszenia
prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie lub skreślenia
Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku:
a) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu wskazanego w
§ 18 ust. 3, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4,
b) wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w § 18 ust. 6,
c) zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,
d) skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy, o której mowa w § 18 ust. 1
- Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, dla którego
podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo
obrotu w alternatywnym systemie lub interes uczestników tego obrotu.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent ma podpisaną umowę z Blue Tax Group S.A. na
pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na okres 12 miesięcy od dnia debiutu Emitenta z możliwością jej
dalszego przedłużenia.
13.3.5.

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami Emitenta na rynku NewConnect

Zgodnie z § 11 Regulaminu Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie
dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 2:
1. na wniosek emitenta,
2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
3. jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
Niezależnie od powyższego, w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego
Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu, Organizator ASO Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót
instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie, jeżeli ten nie przestrzega zasad lub
przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub niezależnie wykonuje
obowiązki informacyjne emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, w szczególności
obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17-17b.
Emitent wskazuje także na ryzyko wynikające z art. 78 ust.4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
opisane w punkcie poniżej. Nie ma jednak podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się
w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na rynku
NewConnect.
13.3.6.

Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na rynku NewConnect akcji Emitenta

Zgodnie z § 12 Regulaminu Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
1. na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia
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przez emitenta dodatkowych warunków,
2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
3. 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,
4. wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:
1. w przypadkach określonych przepisami prawa,
2. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
4. po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta,
obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego
Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.
Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu, Organizator ASO Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć z
obrotu w alternatywnym systemie instrumenty finansowe emitenta, jeżeli ten nie przestrzega zasad lub
przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub niezależnie wykonuje
obowiązkowi informacyjne emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, w szczególności
obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17-17b.
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji Organizator ASO
wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w
sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.
Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do
Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.
Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do
Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.
13.3.7.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta przez Komisję Nadzoru
Finansowego kar administracyjnych

Emitent zobowiązany jest do realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 t.j.) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi. Zaniechania Emitenta w zakresie wskazanych wyżej ustaw, w szczególności obowiązków
informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, skutkować mogą nałożeniem przez KNF kary pieniężnej
w wysokości do 1.000.000 zł.

43 | D O K U M E N T I N F O R M A C Y J N Y

INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA

14.

DANE O EMITENCIE

14.1.

Dane teleadresowe

Tabela 7 Dane teleadresowe Spółki

Pełna nazwa firmy
Kraj siedziby
Siedziba
Adres siedziby
Faks
Telefon
Adres poczty elektronicznej
Strona internetowa
NIP
REGON
Oznaczenie Sądu
KRS

INVENTI Spółka Akcyjna
Polska
Bydgoszcz
85-127 Bydgoszcz, ul. A. Chołoniewskiego 46
(52) 342 92 17
(52) 361 96 80
biuro@inventi-power.pl
www.inventi-power.pl
676 21 94 632
356313890
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS
0000044204

Źródło: Emitent

14.2.

Wskazanie czasu trwania Emitenta

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.
14.3.

Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U.
Nr 94, poz. 1037,z późn. zm.) w wyniku zawiązania spółki (akt notarialny z dnia 11 maja 2001 r., repertorium
A. Nr 3481/2001) pod firmą „Medical Rating - Systemy Oceny w Ochronie Zdrowia” S.A. W 2005 roku, zgodnie z
przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, dokonano zmiany nazwy spółki z „Medical Rating – Systemy Oceny w
Ochronie Zdrowia S.A.” na „INVENTI” S.A. Zmiana nazwy spółki została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym w dniu 16 grudnia 2005 r. przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044204.
14.4.

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru

Emitent pod nazwą Medical Rating - Systemy Oceny w Ochronie Zdrowia S.A. został zarejestrowany
w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17 września 2001 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044204. Zmiana nazwy Spółki na
INVENTI S.A. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 16 grudnia 2005 r. przez Sąd
Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000044204.
14.5.

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

Zgodnie z § 24 Statutu Spółki Emitenta oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce kapitały i fundusze
Spółki stanowią:
a) Kapitał zakładowy
b) Kapitał zapasowy
c) Inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem
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Kapitał zakładowy
Na dzień 31.12.2010 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił 1 050 000,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt
tysięcy złotych).
W wyniku przeprowadzenia przez Emitenta w II połowie 2011 roku emisji akcji serii F oraz akcji serii G kapitał
zakładowy Spółki wzrósł do 1 498 200,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście
złotych) i dzielił się na 14 982 000 (czternaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji
zwykłych na okaziciela. W dniu 7 marca 2012 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy dokonał rejestracji akcji serii
H, pochodzących z przeprowadzonej przez Emitenta kolejnej emisji prywatnej. W związku z powyższym, na
dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi
1 698 200,00 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na:
5 000 000 (pięć milionów) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda,
2 750 000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
2 750 000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
675 000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda,
825 000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda,
2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda,
482 000 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda.
2 000 000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda.
Kapitał zakładowy Emitenta został w pełni opłacony.
Kapitał zapasowy
Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również
nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów
ich wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć
kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy,
dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
Na dzień 31.12.2010 roku kapitał zapasowy Emitenta kształtował się na poziomie 550 000,00 zł, natomiast na
dzień 31.12.2011 roku wyniósł 1 884 252,00 zł.
Kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa
Kapitał rezerwowy tworzony jest dobrowolnie z odpisów zysku. Może być on przeznaczony na wypłaty
dywidend, jak również być źródłem finansowania inwestycji, prac badawczo – rozwojowych lub szczególnych
świadczeń na rzecz pracowników. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. W
ostatnich dwóch latach funkcjonowania Emitent nie tworzył kapitałów rezerwowych.
14.6.

Historia Emitenta

Spółka INVENTI rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2001 roku pod nazwą MEDICAL RATING SYSTEMY OCENY W OCHRONIE ZDROWIA S.A. W grudniu 2005 roku Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ
w Gdańsku dokonał rejestracji zmiany nazwy Emitenta na INVENTI Spółka Akcyjna.
Tabela 5 przedstawia najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce od początku funkcjonowania Emitenta.
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Tabela 8 Najważniejsze wydarzenia w historii Emitenta

2001

Zawiązanie spółki MEDICAL RATING - SYSTEMY OCENY W OCHRONIE ZDROWIA S.A. z siedzibą
w Sopocie, o kapitale zakładowym 500 000,00 PLN
Przyjęcie modelu ratingowego dla placówek medycznych, opracowanie unikalnego know-how

2002
2006
2007

Zawarcie umowy z ogólnopolskim dziennikiem „Rzeczpospolita” na wykonanie rankingu
jednostek służby zdrowia w Polsce
Zmiana nazwy Spółki na INVENTI S.A., przeniesienie siedziby do Bydgoszczy, zmiana
przedmiotu działalności przedsiębiorstwa
Usunięcie z przedmiotu działalności przedsiębiorstwa elementów związanych z branżą
medyczną i dodanie pełnego zakresu obsługi oraz consultingu związanego z rynkiem
energetycznym
Otrzymanie koncesji na obrót energią elektryczną
Nawiązanie współpracy consultingowej ze spółkami energetycznymi

2008

Nawiązanie współpracy z BIOPOWER S.A. z siedzibą w Warszawie w celu wspólnego
prowadzenia projektów obejmujących biogazownie
Opracowanie własnego know-how dotyczącego tworzenia grup bilansujących zarządzania
energią
Zakup spółki Kaszubskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o.
Przystąpienie do Izby Gospodarczej Ekorozwój

2009

Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1 050 000,00 PLN
Zakup elementów projektu Farmy Wiatrowej Świetlino, tj. zakup istniejącej już umowy
przyłączeniowej oraz umowy na dzierżawę gruntów pod siłownie wiatrowe
Wykonanie ekspertyzy wpływu przyłączenia Farmy Wiatrowej Bytów na sieć
elektroenergetyczną
Złożenie wniosku o wydanie Technicznych Warunków Przyłączeniowych dot. Farmy Wiatrowej
Bytów do PSE-Operator S.A.

2010

Utworzenie spółki Farmy Wiatrowe Świetlino Sp. z o.o.
Sprzedaż udziałów spółki Kaszubskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. Grupie Kokoschka Sp. z o.o. oraz
akcjonariuszom INVENTI S.A.
Zawarcie umowy realizacyjnej na Farmę Wiatrową „Bytów I” o mocy 100 MW z Grupą
Kokoschka Sp. z o.o.
Rozpoczęcie prac nad nowymi farmami wiatrowymi (m.in. Małociechowo, Minikowo)

2011

Zakwalifikowanie do ścisłego grona firm współpracujących przy projekcie budowy elektrowni
atomowej przez GE-Hitachi w Polsce*
Podpisanie notarialnych umów dzierżawy z właścicielami gruntów na 29 lat pod alokację
siłowni wiatrowych projektu „Bytów I”
Utworzenie spółki Farma Wiatrowa Kaszuby Sp. z o.o. w celu realizacji projektu Farma
Wiatrowa „Bytów II”
Przygotowanie do uczestnictwa w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

2012

Zawarcie umowy z partnerem branżowo-finansowym Agrowind Sp. z o.o.,, na mocy której
część aktywów projektu Farma Wiatrowa „Bytów” należących bezpośrednio do INVENTI
S.A. została sprzedana na rzecz kontrahenta Agrowind Sp. z o.o.
Wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii G Spółki na 15 czerwca 2012 roku- debiut
Spółki na rynku NewConnect

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Emitenta
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*W roku 2012 GE-Hitachi przeprowadziło w Polsce dwuszczeblowy konkurs na wyłonienie grupy firm mogących
współpracować z w/w koncernem przy planowanej realizacji projektu elektrowni atomowej, przy założeniu, że
firma GE-Hitachi stałaby się jego realizatorem. INVENTI S.A. wzięło udział w tym konkursie i przeszło
z powodzeniem kwalifikację do niektórych prac, objętych zakresem projektu. Jest zatem potencjalnym partnerem
przy ewentualnej realizacji tego projektu.

14.7.

Opis działalności Emitenta

INVENTI S.A. jest przedsiębiorstwem działającym na szeroko rozumianym rynku energii. Spółka koncentruje
swoją działalność na przygotowywaniu nowych projektów w obszarach wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych. Emitent prowadzi również przygotowania do handlu i dystrybucji energii elektrycznej poprzez
tzw. grupy bilansujące. Istotnym elementem działalności Emitenta jest doradztwo w zakresie korzystania
z uwolnionego rynku energii 1 oraz wykonywanie audytów energetycznych, związanych z potencjalnym
wdrożeniem innowacyjnych technologii, a także prowadzeniem projektów energetycznych.
Misją spółki jest ekologiczne pozyskiwanie i optymalne zarządzanie energią. Zgodnie z tym celem, Emitent
świadczy usługi doradztwa i konsultingu biznesowego w zakresie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej.
Spółka prowadzi także działania, mające na celu rozwój odnawialnych źródeł energii oraz systematycznego
zwiększania ich udziału w całkowitej produkcji energii. Działalność taka ma na celu ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych do atmosfery, w szczególności dwutlenku węgla.
14.7.1.

Kontrahenci

W zakresie realizacji projektów energetycznych Spółka współpracuje z partnerami krajowymi oraz w chwili
obecnej prowadzi negocjacje dotyczące zawarcia umów na strategiczną współpracę z chińskim koncernem
energetycznym oraz firmą niemiecką w zakresie:
realizacji potencjalnych projektów na bazie umowy EPC (Engineering, Procurement and Construction),
utworzenia powiązań kapitałowych,
wspólnego finansowania wykonawstwa potencjalnych projektów przez instytucje finansowe
współpracujące z w/w potencjalnymi partnerami.
INVENTI S.A. przyjęła strategię bezpiecznego dla Spółki i jej akcjonariuszy rozwoju. W związku z powyższym
Emitent poszukuje partnerów krajowych, jak i zagranicznych, którzy mogliby jednocześnie zaangażować się
w rozwój Spółki jako inwestorzy strategiczni. W chwili obecnej Emitent zabiega o bliską współpracę
z partnerami strategicznymi z branży energetycznej, takimi jak chińska grupa energetyczna, niemiecka firma
specjalizującą się w projektach parków wiatrowych oraz polska firmą Atlantis Energy S.A.
Aktualnie trwają prace nad sfinalizowaniem prowadzonych negocjacji w zakresie zawarcia umów na
strategiczną współpracę.
Polska firma skupiająca swoją działalność na pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych - Atlantis Energy
S.A. podjęła już pierwszą inwestycję w Spółkę INVENTI S.A. dokonując zakupu akcji Emitenta. Zaangażowanie
kapitałowe spółki branżowej ma przynieść Emitentowi w przyszłości korzyści w postaci wspierania
działalności Emitenta m.in. poprzez know-how i dofinansowywanie Spółki.
INVENTI S.A współpracowała i doradzała w obszarze energetyki i odnawialnych źródeł energii wielu
znaczącym w branży przedsiębiorstwom. Kontrahentami Spółki były między innymi:
•
Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A.,
•
ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku,
•
ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu,
•
PGE Zespół Elektrociepłowni Gorzów S.A.,
•
PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.,

1

Od 1 lipca 2011 roku doszło do tzw. uwolnienia rynku energii w Polsce. Oznacza to, że od tego dnia każdy odbiorca energii elektrycznej będzie

mógł samodzielnie wybrać firmę, od której będzie zakupywał energię elektryczną.
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•
•
•
•
•

•

Bioenergia PGE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,
3DS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - grupa PGNiG,
POLENERGIA Biogaz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Energies Limited z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
EM&CA S.A. z siedzibą w Warszawie.
14.7.2.

Odnawialne Źródła Energii

W zakresie odnawialnych źródeł energii oraz lokalnych źródeł energetycznych i kogeneracyjnych, Spółka
realizuje projekty inwestorskie. Działalność INVENTI S.A. w tym obszarze koncentruje się na opracowaniu
i realizacji projektów z pełnym zestawem pozwoleń, przeznaczonych głównie na sprzedaż. Spółka dopuszcza
także możliwość samodzielnego, lub wspólnie z pozyskanymi partnerami, wdrożenia i eksploatacji takich
projektów.
Działalność Emitenta w zakresie odnawialnych źródeł energii obejmuje:
• przygotowanie inwestycji w zakresie opracowań środowiskowych, w tym monitoring środowiska
i raporty o stanie środowiska oraz wpływu inwestycji na otoczenie,
• opracowanie studium wykonalności inwestycji w zakresie infrastruktury energetycznej,
• koordynację prac projektowych, sporządzenie projektów i inne prace przygotowawcze,
• opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych lokalizacji inwestycji,
• działania i prace w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin
i miejscowości,
• działania w zakresie informowania i współdziałania z lokalnymi społecznościami i samorządami,
prowadzenia szkoleń specjalnych, profesjonalnego marketingu i PR,
• logistykę oraz transport obiektów wielkogabarytowych,
• opracowywanie innych materiałów i zagadnień zgodnie z życzeniem zamawiającego na etapie prac nad
realizowanym projektem,
• zastępstwo inwestorskie – Spółka w powiązaniu ze spółkami zależnymi i współpracującymi posiada
zdolność pełnienia roli inwestora zastępczego na realizowanych bądź zleconych przez stronę trzecią
inwestycjach.
Rysunek 1 Kroki tworzenia projektu OZE

Wybór lokalizacji projektu
Projekt techniczny i inżynieria
Uzyskanie decyzji administracyjnych i pozwoleń
Finansowanie (kredyt/kapitał własny)
EPC (Inżynieria zamówienie-budowa)
Inwestor prywatny lub inwestor operacyjny
Zarządzanie techniczne i handlowe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji udzielonych przez Emitenta
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Spółka podczas realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii odpowiada także za szereg
czynności związanych z logistyką oraz transportem obiektów wielkogabarytowych. Integralnym elementem
dokumentacji projektowych przygotowywanych przez Emitenta są dokumenty określające sposób organizacji
transportu wielkogabarytowych elementów, a także przystosowanie uzgodnionych z dyrekcjami zarządów
dróg różnych szczebli koniecznych adaptacji tras przejazdowych.
Realizacja projektów elektrowni wiatrowych jest procesem złożonym, których kompleksowe przeprowadzenie
wymaga uwzględnienia następujących elementów:
1. Uzyskanie uprawnień do gruntu - z uwagi na rolniczy charakter większości lokalizacji, standardowa
procedura obejmuje podpisanie długookresowej umowy dzierżawy gruntu z jej właścicielem.
Opisywana umowa może być dla właściciela sposobem na uzyskanie dodatkowego dochodu,
konstrukcja wiatraka zajmuje jedynie fragment terenu, zatem może on być użytkowany
w dotychczasowy sposób. Możliwe jest również wykorzystanie tradycyjnych form pozyskania
nieruchomości, tj. prawa własności oraz użytkowania wieczystego, w ograniczonych przypadkach
stosuje się także umowy użytkowania, służebności gruntowej i służebności przesyłu. Możliwe jest
również uzyskanie przez Emitenta prawa do nieruchomości poprzez nabycie prawa jej własności lub
użytkowania wieczystego. Sporadycznie ma również miejsce obciążenie danej nieruchomości na rzecz
Emitenta ograniczonym prawem rzeczowym: użytkowaniem, służebnością gruntową lub służebnością
przesyłu.
2. Pomiar wietrzności dla danej lokalizacji - wykorzystanie lokalizacji do budowy farmy wiatrowej jest
uzależnione od dostępności wiatru o średniej prędkości w wysokości 5,5 m/s. Aby dokonać pomiaru
wykorzystuje się przynajmniej jeden maszt o wysokości minimum 60% docelowej instalacji, na którym
umieszcza się urządzenia pomiarowe na okres około 12 miesięcy. Wzniesienie masztu pomiarowego
wymaga uzyskania zgód i zezwoleń, w tym pozwolenia na budowę oraz pozwolenia Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego.
3. Uwzględnienie warunków zagospodarowania przestrzennego - w związku z lokalizacją inwestycji
należy wziąć pod uwagę:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – poprzedza
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyznacza zasady i kierunki
dotyczące użytkowania terenów oraz rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – podstawowy akt planistyczny określający
przeznaczenie nieruchomości na terenie gminy, konieczne jest, aby uchwalony przez radę
gminy plan uwzględniał przeznaczenie terenów pod przyszłą inwestycję – tylko wtedy możliwe
jest wydanie pozwolenia na budowę bez konieczności uzyskiwania decyzji o warunkach
zabudowy, procedura trwa około 12 miesięcy,
Decyzję o warunkach zabudowy – wystąpienie o ten dokument jest konieczne przed
uzyskaniem pozwolenia na budowę w przypadku braku Planu miejscowego,
Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego – może zastąpić decyzję o warunkach
zabudowy, dotyczy działań o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym obejmujących np. budowę
elementów umożliwiających przesył energii elektrycznej, wydawana na wniosek inwestora.
4. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji - wniosek składany jest,
w zależności od położenia inwestycji, do właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, załączona do dokumentacji karta informacyjna zawiera szczegółowe dane dotyczące samej
farmy wiatrowej oraz ochrony środowiska (rozwiązania wykorzystane przy realizacji, substancje
wprowadzane do otoczenia, uwzględnienie obszarów podlegających ochronie, w tym tereny objęte
programem Natura 2000).
5. Uzyskanie warunków przyłączenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej – określają termin,
w którym możliwe będzie podłączenie farmy wiatrowej do sieci, a także moc urządzeń, które będą
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mogły być podłączone. Wniosek składany jest do operatora systemu dystrybucyjnego/przesyłowego
i zawiera m.in. wypis z planu zagospodarowania, plan zabudowy, tytuł prawny do korzystania
z nieruchomości, wyciąg ze sprawozdania z badania jakości energii elektrycznej wytworzonej przez
określone siłownie. Złożenie wiąże się również z koniecznością uiszczenia zaliczki na poczet opłaty za
przyłączenie. Warunki są ważne 2 lata od doręczenia.
6. Uzyskanie pozwolenia na budowę – umożliwia rozpoczęcie i prowadzenie budowy na określonych
warunkach, wymagania dotyczące pozwolenia na budowę dotyczą przede wszystkim projektu
budowlanego określającego umiejscowienie oraz liczbę siłowni, fundamenty, przyłączenie do sieci
energetycznej, dojazd do lokalizacji, a także decyzję środowiskową zgodną z ustawą Prawo ochrony
środowiska, decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli jest konieczna), a także warunki przyłączenia.
Wniosek jest rozpatrywany w terminie 65 dni, decyzja wygasa, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta
w terminie 3 lat od jej wydania.
7. Zawarcie umowy przyłączeniowej z operatorem systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego –
uzależnione od posiadania ważnych warunków przyłączenia. Umowa określa zasady przyłączenia
inwestycji, a także zakres prac, obowiązków oraz kosztów po stronie inwestora i operatora, w tym
termin realizacji przyłączenia oraz związany z nim zakres robót i kosztów.
8. Uzyskanie koncesji – aby wytwarzać energię elektryczną należy zwrócić się o wydanie koncesji do
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Koncesja wydawana jest na okres od 10 do 50 lat, wiąże się z nią
konieczność wnoszenia corocznych opłat.
14.7.3.

Projekty realizowane przez Emitenta w zakresie OZE

Wśród realizowanych dotychczas projektów inwestorskich można wymienić:
Farmę Wiatrową „Bytów” o mocy 100 MW,
Farmę Wiatrową „Minikowo” o mocy 50 MW,
Farmę Wiatrową „Świetlino” o mocy 9,2 MW,
Farmę Wiatrową „Kaszuby” o mocy 200 MW,
Farmę Wiatrową „Małociechowo” o mocy 5 MW,
Farmę Wiatrową „Lubasz” o mocy 48 MW,
Biogazownię „Polanowo” wytwarzającą 1.140 kW energii elektrycznej oraz 1.243 energii cieplnej,
Biogazownię „Bądecz” wytwarzającą 1.140 kW energii elektrycznej oraz 1.243 energii cieplnej.
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Rysunek 2 Mapa lokalizacji realizowanych przez Emitenta projektów
FARMA WIATROWA BYTÓW

FARMA WIATROWA ŚWIETLINO

FARMA WIATROWA KASZUBY
BIOGAZOWNIA BĄDECZ

FARMA WIATROWA MAŁOCIECHOWO
FARMA WIATROWA MINIKOWO

FARMA WIATROWA LUBASZ

BIOGAZOWNIA POLANOWO

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Emitenta

Wszystkie wyżej wymienione projekty są lub będą realizowane przez spółki specjalnego przeznaczenia
(celowe). Na chwilę obecną w trakcie realizacji są trzy projekty, które to kierowane są przez spółki celowe, a
mianowicie Farma Wiatrowa Bytów o mocy 100 MW, Farma Wiatrowa Kaszuby o mocy 200 MW oraz Farma
Wiatrowa Świetlino o mocy 9,6 MW.
Realizacja projektów z zakresu energetyki wiatrowej traktowana jest przez Spółkę jako priorytet na lata 20112016. Podstawą tej strategii stała się analiza polityki energetycznej kraju na tle zadań i obowiązków
promowanych przez Unię Europejską dla Polski. Zgodnie ze strategią Spółki przedstawioną w punkcie 14.12
Dokumentu Informacyjnego Spółka planuje również inwestycję własną w postaci farmy wiatrowej o mocy 12,5
MW.
FARMA WIATROWA BYTÓW
Planowana moc zainstalowana: w I etapie wyniesie 100 MW, wytwarzana w 40 siłowniach o mocy 2,5 MW
każda.
Aktualny stan realizacji i uwarunkowania:
Badania wietrzności: trwają prace zmierzające do ustawienia 2 masztów pomiarowych. Pierwotnie
maszty miały zostać ustawione do końca czerwca br. Z uwagi na przesunięcie terminu uchwalenia przez
gminę Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego maszty zostaną ustawione w III kwartale
2012 roku
Parametry wietrzności: 5,5 m/s do 7,6 m/s.
Dostępność terenów: zostały zawarte umowy dzierżawy umożliwiające posadowienie 40 wież siłowni
wiatrowych.
Decyzje administracyjne związane z lokalizacją farmy: gminy mają przyjęte i zatwierdzone „Studia
zagospodarowania przestrzennego”. Plany te uwzględniają szczegółową lokalizację wież siłowni
wiatrowych. Pod koniec czerwca 2012 r. mają zostać zatwierdzone miejskie plany zagospodarowania
przestrzeni w gminach.
Stan prac nad warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej: dnia 17 maja 2012 roku została
zawarta umowa z firmą Agrowind Sp. z o.o., która to posiada zawartą już Umowę Przyłączeniową do
sieci elektroenergetycznej na przedmiotowe 100 MW.
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Ogólna ocena stopnia zaawansowania prac projektu: 35% licząc do momentu uzyskania pozwolenia na
budowę.
Szacowany koszt inwestycji: ok. 13 mln PLN
Dotychczas poniesione koszty: ok. 2,2 mln PLN
Pierwotnie projekt Farma Wiatrowa Bytów miał być realizowany przez Kaszubskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o.,
której (dnia 5 sierpnia 2010 roku) 41% udziałów wykupiła Grupa Kokoschka Sp. z o.o., a 59% udziałowcy
spółki INVENTI S.A. Z uwagi na skomplikowany charakter inwestycji w 2011r. doszło do wstępnego
porozumienia pomiędzy INVENTI S.A. posiadającej prawa do gruntów i część dokumentów deweloperskich,
Grupą Kokoschka Sp. z o.o. posiadającej badania środowiskowe i spółką Agrowind sp. z o.o. posiadającej
Umowę Przyłączeniową na przedmiotowe 100 MW, w sprawie połączenia aktywów i wspólnej realizacji
projektu w zakresie:
- zaprojektowania inwestycji,
- wybudowania inwestycji,
- finansowania inwestycji, za pośrednictwem Plejada Energia Odnawialna Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
W dniu 17 maja 2012 roku została zawarta umowa, na mocy której część aktywów projektu Farma Wiatrowa
„Bytów” należących bezpośrednio do INVENTI S.A. została sprzedana na rzecz kontrahenta Agrowind Sp. z o.o.
Emitent szacuje wartość transakcji na kwotę 4,5 mln zł, z czego w usługach fakturowanych na kontrahenta
Agrowind Sp. z o.o. otrzyma 920 000,00 zł netto, natomiast pozostała część środków zostanie odebrana w
formie udziałów firmy (Agrowind Sp. z o.o.). Do końca 2012 roku udziały te zostaną zamienione, tj. Emitent
obejmie w zamian za udziały w spółce Agrowind Sp. z o.o. certyfikaty Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego:
Plejada Energia Odnawialna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, należącego do EQUES
Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdańsku, zadaniem, którego będzie
finansowanie dalszej realizacji projektu Farma Wiatrowa Bytów.
FARMA WIATROWA MAŁOCIECHOWO
Planowana moc zainstalowana: 5 MW, wytwarzana w 2 siłowniach o mocy 2,5 MW każda.
Aktualny stan realizacji i uwarunkowania:
Badania wietrzności: trwają prace zmierzające do ustawienia masztu pomiarowego. Pierwotny termin
uruchomienia masztu wyznaczony został na maj 2012 r. Z uwagi na trwające w gminie prace
planistyczne Emitent uznał, że maszt zostanie ustawiony po ich zakończeniu, dzięki czemu w znacznym
stopniu zostanie ograniczone ryzyko niewłaściwej lokalizacji masztu. Planowany termin ustawienia
masztu - II kw. 2013 r.
Parametry wietrzności: 5,8 m/s do 6,4 m/s.
Dostępność terenów: nie występują żadne problemy z lokalizacjami siłowni, teren, na którym
realizowany jest projekt jest własnością inwestora zewnętrznego.
Decyzje administracyjne związane z lokalizacją farmy: aktualnie gmina przygotowuje zmiany
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zarówno dla tej, jak i innych zgłoszonych
lokalizacji.
Stan prac nad warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej: wykonano wstępne analizy
możliwości przyłączenia i uzyskano wiarygodne informacje o możliwości przyłączenia w związku
z planami budowy dużego GPZ (głównego punktu zasilającego) dla miasta Bydgoszczy w pobliżu
planowanej farmy.
Ogólna ocena stopnia zaawansowania prac projektu: 15% licząc do momentu uzyskania pozwolenia na
budowę.
Szacowany koszt inwestycji: ok. 1,4 mln PLN
Dotychczas poniesione koszty: ok. 40 tys. PLN
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FARMA WIATROWA MINIKOWO
Planowana moc zainstalowana: 50 MW, wytwarzana w 20 siłowniach o mocy 2,5 MW każda.
Aktualny stan realizacji i uwarunkowania:
Badania wietrzności: dokonane.
Parametry wietrzności: 6,0 m/s.
Dostępność terenów: nie występują żadne problemy z lokalizacjami siłowni. Zarówno teren jak
i inicjatywa budowy farmy wiatrowej należą do Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego
w Bydgoszczy, z którym podpisane stosowne porozumienie.
Decyzje administracyjne związane z lokalizacją farmy: zostały skierowane wnioski do władz gminy o
zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego umożliwiające lokalizację farmy
złożone. Obecnie trwają rozmowy z władzami gminy na temat dostosowania dokumentów
planistycznych do lokalizacji farmy wiatrowej.
Stan prac nad warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej: wstępne rozpoznanie wykazało
pewność co do możliwości dokonania przyłączenia. Prace nad otrzymaniem warunków przyłączenia
zostaną rozpoczęte z chwilą uchwalenia planów.
Ogólna ocena stopnia zaawansowania prac projektu: 10% licząc do momentu uzyskania pozwolenia na
budowę.
Szacowany koszt inwestycji: ok. 5,9 mln PLN
Dotychczas poniesione koszty: ok. 42 tys. PLN
FARMA WIATROWA ŚWIETLINO
Planowana moc zainstalowana: 9,2 MW, wytwarzana w 4 siłowniach o mocy 2,3 MW każda.
Aktualny stan realizacji i uwarunkowania:
Badania wietrzności: trwają przygotowania zmierzające do ustawienia masztu pomiarowego.
Pierwotnie ustawienie masztu planowane było na maj 2012 r. Z powodu przedłużających się negocjacji
z zainteresowanymi inwestorami planowane uruchomienie zostało przesunięte na kwartał następujący
po podpisaniu umowy z inwestorem.
Parametry wietrzności: 6,1 m/s do 6,8 m/s.
Dostępność terenów: wszystkie lokalizacje zostały zagwarantowane stosownymi umowami.
Decyzje administracyjne związane z lokalizacją farmy: zostało to uzgodnione z władzami
samorządowymi.
Stan prac nad warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej: wydane zostały warunki
przyłączenia i została podpisana umowa przyłączeniowa.
Ogólna ocena stopnia zaawansowania prac projektu: 65% licząc do momentu uzyskania pozwolenia na
budowę.
Szacowany koszt inwestycji: ok. 2,5 mln PLN
Dotychczas poniesione koszty: ok. 250 tys. PLN
FARMA WIATROWA KASZUBY
Planowana moc zainstalowana: 200 MW, wytwarzana w 80 siłowniach o mocy 2,5 MW każda.
Aktualny stan realizacji i uwarunkowania:
Badania wietrzności: trwają prace zmierzające do ustawienia masztu pomiarowego.
Parametry wietrzności: 5,6 m/s do 7,1 m/s.
Dostępność terenów: rozpoczęto stosowne rozmowy władzami gmin.
Decyzje administracyjne związane z lokalizacją farmy: rozpoczęto prace nad zmianami w studium
zagospodarowania przestrzennego.
Stan prac nad warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej: rozpoczęto rozmowy z PSEOperator S.A. nad możliwością podłączenia farmy do powstającego nowego GPZ w niedalekiej
odległości od farmy.
Ogólna ocena stopnia zaawansowania prac projektu: 10% licząc do momentu uzyskania pozwolenia na
budowę.
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Szacowany koszt projektu: na chwilę obecną nie oszacowano. Projekt ten jest na etapie kwalifikacji do
planów realizacyjnych.
FARMA WIATROWA LUBASZ
Planowana moc zainstalowana: 48 MW, wytwarzana w 24 siłowniach o mocy 2 MW każda.
Aktualny stan realizacji i uwarunkowania:
Badania wietrzności: trwają prace zmierzające do ustawienia masztu pomiarowego.
Parametry wietrzności: 5,8 m/s do 6,4 m/s.
Dostępność terenów: wszystkie przyjęte szczegółowe lokalizacje pod siłownie wiatrowe są
zagwarantowane stosownymi umowami.
Decyzje administracyjne związane z lokalizacją farmy: dziesięć lokalizacji wież siłowni wiatrowych
wchodzących w skład farmy wiatrowej objęta jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dla pozostałej części wydane będą warunki zabudowy, co zostało uzgodnione
z władzami samorządowymi.
Stan prac nad warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej: otrzymano „Wstępną informację
o możliwości przyłączenia farmy do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.” oraz opłacono
kaucję warunkującą otrzymanie warunków przyłączenia w wysokości 1.440 000.PLN. Otrzymanie
ostatecznych warunków przyłączenia miało nastąpić w I kwartale 2012 r., jednakże w związku z
przedłużającą się procedurą administracyjną termin ten został przesunięty na IV kwartał br.
Ogólna ocena stopnia zaawansowania prac projektu: 45% licząc do momentu uzyskania pozwolenia na
budowę.
Szacowany koszt inwestycji: na chwilę obecną nie oszacowano. Projekt ten jest na etapie kwalifikacji do
planów realizacyjnych.
Dotychczas poniesione koszty: na chwilę obecną INVENTI S.A. nie poniosło kosztów związanych z tą
inwestycją.
BIOGAZOWNIA POLANOWO
Planowana moc zainstalowana: 1140 kW energii elektrycznej oraz 1243 kW energii cieplnej.
Aktualny stan realizacji i uwarunkowania:
Dostępność substratów: duża (roślinne, poprodukcyjne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego).
Dostępność terenów: teren przyszłej biogazowi leży na dwóch działkach należących do jednego
właściciela, nie przewiduje się problemów w tym aspekcie.
Decyzje administracyjne związane z lokalizacją farmy: aktualnie projekt poddany jest konsultacjom
władz gminy.
Stan prac nad warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej: wstępne rozpoznanie wykazało
pewność co do możliwości dokonania przyłączenia.
Ogólna ocena stopnia zaawansowania prac projektu: 20% licząc do momentu uzyskania pozwolenia na
budowę.
Szacowany koszt inwestycji: na chwilę obecną nie oszacowano. Projekt ten jest na etapie kwalifikacji do
planów realizacyjnych.
Dotychczas poniesione koszty: ok. 117 tys. PLN
BIOGAZOWNIA BĄDECZ
Planowana moc zainstalowana: 1140 kW energii elektrycznej oraz 1243 kW energii cieplnej.
Aktualny stan realizacji i uwarunkowania:
Dostępność substratów: duża (roślinne, poprodukcyjne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego).
Dostępność terenów: teren przyszłej biogazowi leży na jednej działce, nie przewiduje się problemów
w tym aspekcie.
Decyzje administracyjne związane z lokalizacją farmy: aktualnie projekt poddany jest konsultacjom
władz gminy.
Stan prac nad warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej: uzyskano informacje
o możliwości przyłączenia planowanej inwestycji.
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Ogólna ocena stopnia zaawansowania prac projektu: przedsięwzięcie znajduje się na etapie kwalifikacji
do realizacji.
Szacowany koszt inwestycji: na chwilę obecną nie oszacowano. Projekt ten jest na etapie kwalifikacji do
planów realizacyjnych.
Dotychczas poniesione koszty: ok. 1 tys. PLN
14.7.3.1. Doradztwo i consulting
Doradztwo i consulting prowadzone przez Emitenta są skierowane przede wszystkim do firm z branży
energetycznej, takich jak firmy elektroenergetyczne, elektrociepłownie i firmy gazownicze. Obszar ten ma na
celu rozwój zatrudnionej kadry pracowniczej oraz managerskiej w zakresie stosowania nowych technologii,
procesów prywatyzacyjnych i synergii w zakresie konsolidacji oraz wskazywanie kierunków rozwoju
strategicznego.
Emitent w zakresie doradztwa i konsultingu biznesowego prowadzi następujące działania:
analizy rynku ciepła pod kątem zarówno sieci ciepłowniczych, jak i ewentualnych fuzji przedsiębiorstw
dystrybucyjnych z przedsiębiorstwami wytwarzania,
analizy efektywnościowe przedsiębiorstw energetycznych,
analizy oceniające możliwości przystąpienia firm do prywatyzacji lub zakupów innych podmiotów
branży energetycznej,
analizy programów inwestycyjnych i modernizacyjnych,
analizy rynku klientów i tworzenia strategii rynkowego działania podmiotów branży energetycznej,
analizy funkcjonowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach,
doradztwo w zakresie gospodarki emisjami CO2 wykorzystania „masy zielonej” we współspalaniu,
doradztwo prawne i ekonomiczne.
W przyszłości Emitent zamierza szerzej potraktować usługi w zakresie audytów energetycznych oraz
projektowania małej architektury i instalacji energetycznych. Zamiarem Spółki jest przygotowanie oferty dla
klientów indywidualnych, która pozwoliłaby uniezależnić ich od dotychczasowych dostawców energii.
Oprócz tego w ramach programu edukacyjnego Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, Emitent jest
partnerem w zakresie Europejskiego Programu Zarządzania Logistycznego w sektorze Energii Odnawialnej w
Bydgoskiej Szkole Wyższej. Program szkoleń opracowany został przez nauczycieli akademickich z kierunków
Logistyka i Zarządzanie oraz Inżynieria Produkcji. Kurs składa się z dwóch modułów:
e-learningowego – zaprojektowanego i wykonanego według technologii i metodyki ”Rapid Learning”,
zajęć praktycznych prowadzonych w systemie nauczania tradycyjnego w grupach.
Dodatkowo wprowadzony będzie pilotażowy program ECVET, który pozwoli na porównywanie wyników
nauczania i osiągnięć uczestników szkoleń między krajami partnerskimi. W tym celu opracowane zostaną
odpowiednie narzędzia.
Celem projektu jest analiza i diagnoza różnych kursów przeznaczonych dla pracowników firm związanych
z sektorem OZE w krajach partnerskich. Budżet projektu szacowany jest na 33 588,00 euro.
14.7.3.2. Zarządzanie energią
Obecnie w ofercie INVENTI S.A. oferuje następujące działania w obszarze zarządzania energią:
identyfikacja klienta,
audyty energetyczne,
działania modernizacyjne.
Rozszerzenie portfela usług w tym zakresie jest jednym z podstawowych założeń strategicznych Spółki, co
zostało szerzej opisane w punkcie 14.12 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Docelowe elementy to przede
wszystkim:
zakup energii od wytwórców,
zarządzanie energią w grupach bilansujących.
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Jednym z docelowych obszarów działalności Emitenta jest uczestnictwo w zarządzaniu energią elektryczną.
W chwili obecnej część energii w Polsce może być przedmiotem wolnego handlu. Celem takiego działania jest
zapewnienie wszystkim jej odbiorcom końcowym dobrowolnego wyboru dostawcy energii (wytwórcy lub
pośrednika handlu energią), który zaoferuje im najkorzystniejszą cenę i warunki dostawy. Firmy zajmujące się
handlem energią mogą kupować energię od jej wytwórców i sprzedawać ją klientom finalnym. Ceny i warunki
ustalane są indywidualnie pomiędzy firmą sprzedającą, a kupującą energię.
Emitent posiada koncesję na obrót energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
na okres od 20 marca 2008 r. do 20 marca 2013 r. nr OEE/498/13892/W/2/2008/BT z dnia 14 marca 2008
roku. Dzięki niej Spółka ma prawo sprzedawać Energię w trzech województwach: kujawsko-pomorskim,
zachodnio-pomorskim i pomorskim, natomiast kupno możliwie jest na terenie całej Polski. W perspektywach
rozwojowych Spółki planowane jest rozpoczęcie hurtowego handlu energią elektryczną, następnie stworzenie
grup bilansujących energię konsumentów energii elektrycznej, co zostało szerzej opisane w punkcie 14.7
niniejszego Dokumentu Informacyjnego.
Termin ważności udzielonej INVENTI S.A. koncesji upływa w 2013 roku, w związku z czym Emitent będzie
ubiegał się w Urzędzie Regulacji Energetyki o jej przedłużenie. Emitenta zamierza przedłużyć koncesję na
okres kolejnych 10 lat. Kontrakty długoterminowe na dostawy energii elektrycznej dla potrzeb klientów
skupionych w grupach bilansujących zawarte zostaną po uruchomieniu przez INVENTI S.A. planowanego
obszaru działalności z początkiem 2013r.
Obecnie Emitent prowadzi prace mające na celu identyfikację klientów oraz oferuje przeprowadzenie
wstępnych audytów energetycznych. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, audyt energetyczny to
opracowanie zawierające analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji oraz
wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji,
a także informacje o ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii. Kolejnym
krokiem jest wskazanie rozwiązań modernizacyjnych, które mogą być przeprowadzone wg wytycznych i pod
nadzorem specjalistów zatrudnionych przez Emitenta.
14.8.

Struktura organizacyjna Emitenta

Główna siedziba Spółki INVENTI S.A. zlokalizowana jest w Bydgoszczy, przy ulicy Chołoniewskiego 46. Spółka
dysponuje lokalem o powierzchni użytkowej 144,55 m2. Emitent jest stroną umowy najmu lokalu na czas
nieokreślony.
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Rysunek 3 Struktura funkcjonalna w Spółce INVENTI S. A.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Emitenta

14.8.1.1. Zatrudnienie
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Spółka zatrudnia 11 osób na pełny etat. W
skład zespołu Emitenta wchodzą między innymi:
Tadeusz Kołosowski – Prezes Zarządu
Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Wydziału Zarządzania Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie. Licencjonowany zarządca nieruchomości, prowadzący działalność gospodarczą
w tym obszarze. Zajmuje się wyszukiwaniem i przygotowaniem terenów pod cele inwestycyjne, zarówno
przemysłowe, jak i deweloperskie, od kilku lat zaangażowany w budowę lokalnego rynku energii odnawialnej.
Zdzisław Zachwieja – Wiceprezes Zarządu
Absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy. Najpierw pracownik
naukowo – dydaktyczny, a potem wieloletni Dyrektor tej uczelni. Od 1989 roku współwłaściciel i członek
zarządów prywatnych firm produkcyjnych, usługowych i doradczych, w tym wiele lat pracy konsultingowej,
analitycznej i doradczej dla polskich firm energetycznych. W latach 2002 – 2007 Dyrektor w Gdańskiej Fundacji
Kształcenia Menadżerów i pełnomocnik rektora ds. współpracy z sektorem gospodarczym kraju w Wyższej
Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. Aktualnie uczestniczy w tworzeniu Wydziału
Zarządzania Energią w Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
Barbara Owocka – Turowska – Dyrektor Biura Zarządu – Prokurent
Absolwentka germanistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni pracownik dydaktyczny
uczelni wyższych. Od 1990 roku prywatny przedsiębiorca, członek zarządów spółek produkcyjnych i doradczo
– konsultingowych. Ostatnie kilka lat pracuje w Kancelarii Inwestycyjno - Finansowej świadczącej usługi
głównie dla branży energetycznej.
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Kazimierz Toporek – Dyrektor ds. Finansowych
Absolwent Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie oraz podyplomowych studiów w zakresie
rachunkowości. Po studiach pracował i kierował przedsiębiorstwami z branży rolnej i przetwórstwa rolnego,
w tym Kombinatem Rolnym w Kusowie pod Bydgoszczą. Aktualnie pracuje na kierowniczych stanowiskach
w spółkach branży samochodowej oraz energetycznych.
Ryszard Orłowski – Dyrektor ds. Technicznych
Absolwent Wydziału Budownictwa Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy, ukończył studia
podyplomowe „Zarządzanie finansami” na UMK w Toruniu, „Krajowy przemysł naftowy i gazowniczy” w AGH
Kraków i „Studia menadżerskie” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również MBA Rotterdam
School of Management w 2004 roku. Przez wiele lat prywatny przedsiębiorca i członek zarządów prywatnych
spółek w Polsce. Ostatnie 10 lat Dyrektor, a potem Prezes jednej z największych spółek Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa – Pomorskiej Spółki Gazownictwa. Aktywnie uczestniczy w pracach KujawskoPomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa jako członek jej Rady. Posiada uprawnienia budowlane,
energetyczne i górnicze.
Prof. dr hab. Stanisław Borsuk – Doradca Zarządu Spółki
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Sopocie, doktorat i habilitacja z zakresu ochrony środowiska, wieloletni
pracownik naukowy Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, specjalizujący się w zakresie
źródeł energii odnawialnej. Pracownik dydaktyczny wielu uczelni, promotor prac doktoranckich
i habilitacyjnych oraz autor opracowań naukowych.
Andrzej Borowski – Doradca Zarządu Spółki
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończył studia
podyplomowe w zakresie Zarządzania na UMK i w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem Energetycznym na
Politechnice Warszawskiej. W 2004 roku ukończył MBA Rotterdam School of Management i GFKM. W latach
1983 do 1997 pełnił kierownicze funkcje finansowe w Urzędzie Wojewódzkim i urzędach Miast Bydgoszczy
oraz Torunia. Ostatnie 10 lat członek Zarządu – Dyrektor Finansowy największej firmy energetycznej
w Bydgoszczy. Pełnił rolę członka Rady Nadzorczej Polskich Sieci Energetycznych Północ SA.
14.8.1.2. Docelowa struktura działalności Emitenta
Docelowa Struktura działalności Emitenta (po zrealizowaniu celów emisyjnych) opiera się na czterech
podstawowych działach funkcjonalnych: Usług Inwestycyjnych, Projektów OZE, Zarządzania Energią oraz
Doradztwa i Consultingu. Szczegółowy obraz struktury INVENTI S.A. znajduje się na rysunku 4.
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Rysunek 4 Docelowa struktura działalności Emitenta
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Emitenta

Rozbudowa struktury organizacyjnej Spółki zaplanowana została na lata 2011-2013. Plany poszerzenia
struktury zakładają także utworzenie zespołu do spraw prowadzenia na rzecz inwestora tych inwestycji,
których projekty INVENTI S.A. lub jej Spółki Specjalnego Przeznaczenia będą przygotowywać.
Tabela 9 Planowana przez Emitenta strategia zatrudnienia

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa Pionu
Zarząd oraz biuro zarządu
Pion usług inwestycyjnych
Pion projektów OZE
Pion zarządzania energią
Doradztwo i consulting
RAZEM

Planowane zatrudnienie
(liczba osób)
10
8
19
11
4
52

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Emitenta

14.9.

Struktura sprzedaży Emitenta

Strukturę sprzedaży Emitenta należy podzielić na dwie podstawowe grupy działalności, a mianowicie
wykonywanie analiz ekonomicznych i świadczenie usług doradczych oraz realizację projektów inwestycyjnych
– zakładanie spółek zależnych, a następnie zbywanie w nich udziałów.
W strukturze przychodów wyodrębniona jest również pozycja „pozostałe przychody operacyjne” agregująca te
przychody, które nie są uzyskiwane z podstawowej działalności Spółki.
W latach 2008-2010 procentowy udział w przychodach ogółem poszczególnych obszarów działalności, ulegał
zmianie. W 2008 roku ponad 99% przychodów stanowiły analizy ekonomiczne i usługi doradcze. W kolejnych
latach na przychody Emitenta największy wpływ miała sprzedaż udziałów posiadanych przez INVENTI S.A. w
jej spółce zależnej Kaszubskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. na rzecz akcjonariuszy INVENTI S.A. (59% udziałów)
oraz Grupy Kokoschka Sp. z o.o. (41% udziałów). Sprzedaż udziałów spółki zależnej została dokonana na
podstawie Umowy z dnia 5 sierpnia 2010 roku, a płatności z tytułu zawartej Umowy sprzedaży udziałów KFW
Sp. z o.o. podzielone były na transze. W okresie od 2009 do 2011 roku nabywcy w transzach dokonywali wpłat
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z tytułu wspomnianej Umowy, w wyniku czego w poszczególnych latach Spółka wygenerowała zysk ze zbycia
inwestycji.
Na zmianę struktury sprzedaży Emitenta wpłynęło zwiększenie zaangażowania Spółki w działalność związaną
z realizacją projektów inwestycyjnych z zakresu OZE. Realizacja wspomnianych projektów wiąże się
każdorazowa z powołaniem przez Emitenta spółki celowej (będącej jednocześnie spółką zależną), która jest
wyznaczana do prowadzenia i zarządzania danym przedsięwzięciem. Po zakończeniu realizacji projektu
udziały w spółkach celowych są zbywane przez Emitenta.
Strukturę przychodów ze sprzedaży przedstawia tabela 7 i wykres 1.
Tabela 10 Struktura przychodów Emitenta [w tys. PLN]

Przychody ogółem
1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Analizy ekonomiczne i usługi doradcze
Udział w przychodach ogółem
2. Przychody finansowe
Zysk ze zbycia inwestycji
Udział w przychodach ogółem
3. Pozostałe przychody operacyjne
Udział w przychodach ogółem

2008

2009

2010

2011

161,42
161,00
161,00
99,74%
0,00
0,00
0,00%
0,42
0,26%

753,70
146,10
146,10
19,38%
463,90
463,75
61,53%
143,70
19,07%

2 400,53
11,59
11,59
0,48%
2 388,93
2 388,85
99,51%
0,00
0,00%

569,86
86,20
86,20
15,13%
400,01
400,00
70,20%
83,65
14,68%

Źródło: Emitent
Wykres 1 Struktura przychodów ze sprzedaży w latach 2008-2011
100,0%
14,68%

19,07%

80,0%

Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia inwestycji
Analizy ekonomiczne i usługi doradcze

60,0%
99,74%

61,53%

99,52%

70,20%

40,0%

20,0%
19,39%

15,13%

0,0%
2008

2009

Źródło: Emitent
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14.10.

Wybrane dane finansowe

14.10.1. Dane finansowe w latach 2008-2011
Sprawozdania finansowe INVENTI S.A. są sporządzane i badane stosownie do postanowień przepisów Ustawy
o rachunkowości.
Tabela 11 Wybrane dane finansowe Emitenta w latach 2008-2011 [w tys. PLN]

Wybrane dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i usług

Przychody finansowe
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk na działalności operacyjnej
EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)
Zysk brutto (przed opodatkowaniem)
Zysk netto (po opodatkowaniu)
Aktywa razem
Aktywa trwałe

Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011*

161,00
0,00
0,42

146,10
463,90
143,70

11,59
2 388,93
0,00

86,20
400,01
83,65

-297,84
-289,19
-323,14
-323,14

-231,93
-212,04
228,25
220,44

-1 371,21
-1 371,21
996,30
820,08

-344,88
-342,98
6,63
6,63

1 419,06
254,34
9,45
178,89
57,00
273,64
918,21

2 968,75
1 673,20
409,45
174,65
898,10
761,78
1 138,65

11 119,59
7 695,00
7 120,00
2 115,37
1 217,75
796,89
1 958,74

11 333,71
8 834,95
8 700,00
170,97
778,05
337,84
3 647,82

Źródło: Emitent, *dane zaudytowane

Działalność prowadzona przez Emitenta należy do bardzo specyficznych. Idea działalności opiera się na
inwestowaniu w projekty, gdzie przez określony czas (rok do dwóch lat) Emitent ponosi wysokie nakłady
inwestycyjne na realizację poszczególnych etapów projektów. Dopiero po uzyskaniu przez nie wartości
handlowej sprzedaje udziały w spółkach celowych, co przekłada się na wyniki finansowe odzwierciedlone
w sprawozdaniach INVENTI S.A. Stąd też Emitent jeden rok zamyka stratą, inny zyskiem.
14.10.1.1. Rachunek wyników
Przeprowadzając analizę finansową osiągniętych w okresie od 2009 do 2011 roku wyników Emitenta należy
wziąć pod uwagę specyfikę jego działalności.
W 2009 roku przychody netto ze sprzedaży kształtowały się na poziomie 146,10 tys. zł. Pozycja ta agreguje
przychody pochodzące z działalności Emitenta opartej na analizach ekonomicznych i usługach doradczych
świadczonych przez Emitenta. Największy wpływ na wynik finansowy Spółki mają jednak przychody
finansowe, do których zalicza się przychody uzyskiwane ze sprzedaży posiadanych przez Emitenta udziałów
jego spółek zależnych. Działalność INVENTI SA polega na tworzeniu spółek zależnych, które z kolei tworzone są
w celu realizacji projektów OZE. Po zakończeniu realizacji projektu udziały w spółkach celowych są
sprzedawane najczęściej uprzednio pozyskanym, zainteresowanym branżą inwestorom.
Istotne wpływy ze zbycia inwestycji miały miejsce w 2010 roku i kształtowały się na poziomie 2 388,93 tys. zł.
W 2009 i 2011 roku pozycja ta kształtowała się na podobnym poziom stanowiąc kolejno 61,53% i 70,20%
ogółu przychodów Emitenta.
W 2009 roku wygenerowany przez Spółkę zysk netto wyniósł 220,44 tys. zł. W kolejnym roku Emitent osiągną
wynik finansowy netto na poziomie 820,08 tys. zł, co oznacza, że był on większy od wyników w roku
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poprzednim o 73%. W roku 2011 zysk netto był zdecydowanie niższy niż w latach poprzednich. Wnika to
z faktu, że z w 2011 roku nie miała miejsca sprzedaż udziałów w spółkach celowych, ani praw do projektów
OZE, stanowiących obecnie najważniejsze źródło przychodów Spółki. Ponadto, w 2011 roku Emitenta poniósł
wysokie koszty na rozpoczęcie realizacji obranych celów emisyjnych, natomiast rozpoczęte przedsięwzięcia
będą miały wpływ na wyniki Spółki dopiero w kolejnych latach. Wynika to ze specyfiki działalności Emitenta,
charakteryzującej się czasochłonnością i kapitałochłonnością realizowanych projektów.
14.10.1.2. Bilans
W okresie od 2008 do 2011 roku Spółka odnotowała wzrost aktywów. Największy udział w aktywach ogółem
Emitenta stanowią aktywa trwałe. Podstawą tej pozycji są należności długoterminowe, których łączny udział
w aktywach ogółem w 2011 roku wyniósł 76,76%. Duży wzrost poziomu należności długoterminowych z 9,45
tys. zł w 2008 roku do poziomu 8 700,00 tys. zł w 2011 roku jest związany z rozwojem działalności Emitenta w
zakresie OZE i sprzedażą udziałów w 2010 roku w Spółce Kaszubskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o.
W 2011 roku na poziom kapitałów obcych Emitenta największy wpływ miały rozliczenia międzyokresowe –
przychody przyszłych okresów, których wysoki poziom wynika z zawartej w dniu 05.08.2010r. umowy zakupu
Spółki Specjalnego Przeznaczenia KFW Sp. z o.o. i warunkowego harmonogramu płatności zawartego w tej
Umowie. Wysokość zaciąganych przez Emitenta zobowiązań jest ściśle związana z realizowanymi przez Spółkę
projektami. Wzrost w 2010 roku zobowiązań długoterminowych był spowodowany realizacją zadań
projektowych, wymagających środków w przedmiotowej wysokości i we wspomnianym czasie. Na wartość tej
pozycji największy wpływ miały, zaliczone do innych zobowiązań finansowych zobowiązania umowne,
wynikające z wolumenu prowadzonych projektów.
14.10.2. Dane finansowe za I kwartał 2012 roku
W tabeli 9 i 10 zostały przedstawione wybrane dane finansowe Emitenta za I kwartał 2012 roku wraz z danymi
porównywalnymi.
Tabela 12 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat INVENTI S.A. za I kwartał 2012 r. [w tys. PLN]
wraz z danymi porównywalnymi

Wybrane dane finansowe
Amortyzacja
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto

I kwartał 2012 *
0,00
203,15
2,89
2,89
2,89
2,89

I kwartał 2011
0,00
78,55
- 45,76
- 45,76
- 45,82
- 45,82

Źródło: INVENTI S.A., * dane nieaudytowane
Tabela 13 Wybrane dane finansowe z bilansu INVENTI S.A. na 31.03.2012 r. [w tys. PLN] wraz z danymi
porównywalnymi

Wybrane dane finansowe
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

na dzień
31.03.2012*
3 950,70
8 290,00
537,25
17,53
778,05
447,83

na dzień
31.03.2011
1 912,92
6 744,00
2 193,48
6,55
917,75
983,90

Źródło: INVENTI S.A., * dane nieaudytowane

W I kwartale 2012 roku spółka INVENTI S.A. osiągnęła 203,15 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza
wzrost o ponad 150% w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku. Na wygenerowany poziom
przychodów największy wpływ miała sprzedaż udziałów jednej ze spółek zależnych INVENTI S.A. - Kaszubskie
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Farmy Wiatrowy Sp. z o.o. Transakcja sprzedaży udziałów została zawarta w 2010 roku, jednak płatności
wynikające z podpisanej umowy zostały podzielona na transze. Wpłata kolejnej transzy za udziały KFW Sp. z
o.o. środków dokonane przez nabywców spowodowało wzrost przychodów Emitenta.
W I kwartale 2012 roku Emitent dokonał analizy i obniżenia kosztów swojej działalności. W analizowany
okresie zarówno zobowiązania krótko- jak i długoterminowe uległy znacznemu obniżeniu, zmniejszając w
stosunku do I kwartału 2011 roku poziom kapitałów obcych o ponad 600 tys. zł. W wyniku przeprowadzonych
działań Spółka wygenerowała na koniec kwartału br. zysku netto w wysokości 2,89 tys. zł w stosunku do straty
na poziomie 45,82 tys. zł w I kwartału poprzedniego roku.
Znacząco, bo o ponad 2 mln zł wzrósł kapitał własny w stosunku do jego poziomu na koniec I kwartału roku
ubiegłego. W 2011 roku Spółka przeprowadziła oferty prywatne nowych akcji, które zostały objęte i w pełni
opłacone przez inwestorów, w związku z czym zmiana na pozycji kapitałów własnych była przyczyną
rejestracja nowych serii wyemitowanych przez Spółkę w 2011 roku.
14.11.

Prognozy finansowe

W niniejszym rozdziale została przedstawiona informacja na temat prognoz finansowych opracowanych przez
Zarząd Emitenta. Przychody oraz wynik finansowy zostały zaprognozowane w sposób zapewniający
porównywalność z wynikami z lat ubiegłych oraz zgodnie z powszechnie obowiązującą polityką
rachunkowości. Planowane dane finansowe przedstawia tabela 11.
Tabela 14 Prognoza finansowa INVENTI S.A. na lata 2012-2013 [w tys. PLN]*

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Zysk netto

2012
4 440,0
832,0

2013
8 950,0
1 660,0

Źródło: Emitent

*prognoza uwzględnia wszystkie przychody operacyjne oraz przychody finansowe.

Zarząd Emitenta sporządzając prognozę finansową przyjął następujące założenia:
1. Emitent będzie kontynuował realizację projektów w zakresie alternatywnych źródeł energii (w tym
wymienionych w punkcie 14.12 niniejszego Dokumentu Informacyjnego) zleconych przez inwestorów
zewnętrznych.
W bieżącym roku na wyniki finansowe wpływ będzie miała realizacja I etapu projektu Farma Wiatrowa
„Bytów”. W dniu 17 maja br. roku została zawarta umowa, na mocy której doszło do sprzedaży część
aktywów projektu Farma Wiatrowa „Bytów” należących bezpośrednio do INVENTI S.A. na rzecz kontrahenta
Agrowind Sp. z o.o. Emitent szacuje wartość transakcji na kwotę blisko 4,5 mln zł, z czego w usługach
fakturowanych na kontrahenta Agrowind Sp. z o.o. otrzyma 920 000,00 zł netto, natomiast pozostała część
środków zostanie odebrana w formie udziałów firmy (Agrowind Sp. z o.o.). Do końca 2012 roku udziały te
zostaną zamienione, tj. Emitent obejmie w zamian za udziały w spółce Agrowind Sp. z o.o. certyfikaty
Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego: Plejada Energia Odnawialna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Aktywów Niepublicznych, należącego do EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
zadaniem którego będzie finansowanie dalszej realizacji projektu Farma Wiatrowa Bytów.
2. Emitent zakłada rozpoczęcie inwestycji własnej w postaci farmy wiatrowej o mocy 12,5 MW w 2013 r.
3. W prognozach uwzględniono zakładane przychody i koszty związane z opisaną powyżej działalnością
w zakresie zarządzania energią w grupach bilansujących, w szczególności poprzez uruchomienie w 2013
roku tzw. placu handlowego dla pierwszych 15 podmiotów należących do grupy bilansującej:
500,00 tys. zł kosztów uruchomienia działalności w zakresie zarządzania energią w roku 2013
(obejmujące m.in. zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, wyposażenia oraz zatrudnienia
trzech specjalistów oraz 2 asystentów),
przychody z działalności ustalone jako połowa różnicy między dotychczasowymi wydatkami klienta na
energię elektryczną a kosztem wg taryfy uzyskanej przez grupę bilansującą zarządzaną przez Emitenta,
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w roku 2013 szacowane zużycie energii elektrycznej w grupie to 100-180 GWh, natomiast w 2014 r.
150-230 GWh,
założono rentowność netto opisywanej gałęzi działalności równą 15% przez cały okres prognozy.
4. Konstruując prognozę uwzględniono wzrost kosztów związany z:
zatrudnieniem dodatkowych specjalistów w ramach umów o pracę,
wydatkami na usługi świadczone przez specjalistów branżowych dla wybranych zagadnień,
zakładanym wykorzystaniem kapitału obcego w postaci kredytu bankowego,
koniecznością zapewnienia dodatkowej powierzchni biurowej dla nowozatrudnionych pracowników.
Pozostałe czynniki mające wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta, w tym niezależne od jego działalności,
takie jak: zmiany w regulacjach prawnych, poziom inwestycji w sektorze energetyki alternatywnej,
terminowość odpowiedzi jednostek administracji terenowej, charakterystyka konkurencji w branży, itp.,
przyjęto w okresie prognozy na niezmienionym poziomie w stosunku do stanu na koniec 2011 r.
Zarząd zaznacza, że gwałtowne lub nieoczekiwane zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
w szczególności materializacja czynników ryzyka określonych w Rozdziale 2 niniejszego Dokumentu
Informacyjnego, mogą uniemożliwić realizację prognoz w zakładanej wysokości, mimo dołożenia należytej
staranności ze strony Emitenta.
Wykres 2 Przychody ze sprzedaży w latach 2008 – 2013p [w tys. PLN]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Emitenta, p - prognoza

14.12.

Strategia rozwoju Emitenta

Strategia Spółki INVENTI S.A. zakłada rozwój w trzech podstawowych obszarach:
realizacji projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii,
obrotu i zarządzania energią w ramach grup bilansujących,
doradztwa i consultingu.
14.12.1. Odnawialne Źródła Energii
Realizacja projektów z zakresu energetyki wiatrowej traktowana jest przez Spółkę jako priorytet na lata
2010-2016. Podstawą tej strategii stała się analiza polityki energetycznej kraju na tle zadań i obowiązków
promowanych przez Unię Europejską dla Polski.
Poza kontynuacją działalności w zakresie realizacji projektów zleconych przez inwestorów zewnętrznych,
Emitent zakłada inwestycję własną w postaci farmy wiatrowej o mocy 12,5 MW, składającej się z pięciu siłowni
o mocy 2,5 MW każda. W celu realizacji powyższej inwestycji, poza retencją zysków wypracowanych
w najbliższych latach, Spółka rozważa pozyskanie dodatkowego finansowania, a także wykorzystanie kapitału
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obcego. Szacowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji to 2013 rok, natomiast termin zakończenia 2015
rok.
W zakresie odnawialnych źródeł energii Spółka zamierza także rozwijać swoją działalność w segmencie
biogazowni w obszarze przygotowania i rozbudowy biogazowni rolniczych.
Obecnie działania te skupiają się przede wszystkim na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego. W początkowej fazie przygotowywania projektów Emitent
prowadzi inwentaryzację zasobów substratów rolniczych i zwierzęcych, które mogą być wykorzystywane
w instalacjach biogazowych. Następnym etapem jest wykonanie studiów nad technologiami biogazowni
i sporządzenie studium wykonalności wraz z założeniami do biznes planu. Studium to obejmuje także bilans
substratów i potencjalne zagospodarowanie substratów jako nawozu rolniczego dla rolników, którzy podpiszą
umowy na dostawy substratów rolniczych dla instalacji biogazowi. Spółka zajmuje się także pozyskiwaniem
grup inwestorów zainteresowanych zakupem przygotowanych projektów.
Działania Spółki w segmencie biogazowym mogą zostać znacznie utrudnione w chwili wejścia w życie
obecnych zapisów projektu uchwały resortu gospodarki (ryzyko związane z legalizacją uchwały zostało
przedstawione w pkt. 2.2.2 rozdziału II).
14.12.2. Obrót i zarządzanie energią
Jednym z najważniejszych założeń strategii Emitenta jest rozwój w zakresie zarządzania energią elektryczną,
w szczególności poprzez stworzenie tzw. grup bilansujących. Zgodnie z założeniami Zarządu Spółki ten obszar
działalności ma być jednym z głównych (m.in. na poziomie 30%) źródeł przychodów. Zakładany schemat
funkcjonowania projektów z zakresu zarządzania energią został przedstawiony poniżej.
Rysunek 5 Łańcuch tworzenia projektu systemu zarządzania energią

Identyfikacja Klienta

Kompleksowy audyt
energetyczny Klienta

Stan minimalny
Projektu (1)

Włączenie klienta do Grupy
Bilansującej

Finansowanie inwestycji
modernizacyjnych

Realizacja inwestycji
modernizacyjnych

Stan minimalny
Projektu (2)

Oszczędnościowe i handlowe
zarządzanie energią Klienta
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Emitenta
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INVENTI S.A. w ostatnich dwóch latach opracowała technologię ukierunkowaną na generowanie dla
potencjalnych klientów oszczędności zużycia energii w procesach działalności gospodarczej na poziomie 20%25% rocznie, co pozwoli im obniżać koszty produkcji i spowoduje wzrost ich konkurencyjności na rynku.
Podstawowym założeniem modelu biznesowego jest zakup energii elektrycznej w najtańszej postaci,
czyli w paśmie całodobowym. Jednak część przedsiębiorstw działa tylko w określonych porach dnia lub nocy.
W celu wygenerowania oszczędności, Emitent zamierza stworzyć grupę podmiotów o różnym poziomie zużycia
energii w ciągu doby, a następnie sterować zdalnie przesyłem zakupionej w najtańszej taryfie energii, do
wszystkich klientów. Oszczędność oraz racjonalizacja zużycia polegają na wykorzystywaniu dużo tańszego niż
dotychczas pasma energii. Część różnicy pomiędzy należnością za energię zgodnie z dotychczasową taryfą
członka grupy bilansującej a należnością zgodnie z cennikiem oferowanym przez Emitenta, ustalana będzie
jako wynagrodzenie dla INVENTI S.A.
Proces włączenia do grupy bilansującej rozpoczyna się od identyfikacji klienta zwieńczonej audytem
energetycznym, który pozwala zidentyfikować rzeczywisty potencjał przedsiębiorstwa do generowania
oszczędności. Dzięki audytom można ustalić priorytety w działaniach zmierzających do poprawy efektywności
energetycznej. W przyszłości będzie to element konieczny dla uzyskania świadectw potwierdzających
oszczędności energii, tzw. białych certyfikatów. Po uzyskaniu certyfikaty te będą mogły zostać umorzone bądź
staną się przedmiotem obrotu, dzięki czemu mogą być one źródłem dodatkowego przychodu dla ich
posiadacza.
Zakładany wachlarz usług będzie obejmował m.in.:
analizę kosztów zakupu energii, dobór grup taryfowych, ocenę opłacalności zmiany dostawcy,
opracowanie strategii optymalizacji kosztów uczestnictwa odbiorcy na rynku energii elektrycznej,
reprezentowanie odbiorcy jako samodzielnej jednostki grafikowej na rynku bilansowym energii
elektrycznej,
prowadzenie w imieniu odbiorcy rozliczeń zawartych kontraktów w zakresie obrotu energią
elektryczną,
rozliczanie w imieniu odbiorcy odchyleń od pozycji kontraktowej,
nadzorowanie i prowadzenie w imieniu odbiorcy rozliczeń z lokalnym Operatorem Sieci Rozdzielczej,
zarządzanie portfelem zapotrzebowania i realizację strategii zakupu energii elektrycznej,
racjonalizację wydatków na energię elektryczną poprzez zmniejszenie kosztów związanych
z optymalizacją kupowanego wolumenu energii,
minimalizowanie kosztów związanych z korzystaniem z dostępu do rynku energii (TPA),
formalne przygotowanie odbiorcy do zakupu energii w formule TPA.
Spółka planuje w początkowej fazie realizacji projektu organizowania grup bilansujących skoncentrować się na
terenie czterech województw: Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego, Warmińsko-Mazurskiego i ZachodnioPomorskiego. Potencjalnymi klientami Emitenta będą przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branżach
o dużej energochłonności, dla których udział kosztów energii w ogóle kosztów funkcjonowania jest istotny.
Pierwszą grupą docelową będą podmioty gospodarcze o rocznym zużyciu energii elektrycznej od 5 do 15
GWh/rok, drugą – od 10 do 40 GWh/rok.
14.12.3. Doradztwo i consulting
W przyszłości Emitent zamierza szerzej potraktować usługi w zakresie audytów energetycznych oraz
projektowania małej architektury i instalacji energetycznych. Zamiarem Spółki jest przygotowanie oferty dla
klientów indywidualnych, która pozwoliłaby uniezależnić ich od dotychczasowych dostawców energii.
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14.13.

Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego kształtuje się
jak w tabeli 15 (wartość nominalna 1 akcji wynosi 0,10 zł).
Tabela 15 Struktura właścicielska Spółki INVENTI S.A.
%w
kapitale
zakładowy
m

Liczba i seria akcji (w tys. szt.)
Akcjonariusze

Mirosław Knociński
Wojciech Batusiewicz

A

B

C

D

E

F

530

500

2 450

675

-

G

H

-

-

Liczba
głosów
na WZ

%
ogólnej
liczby
głosów

-

24,47%

4 155

24,47%

3 270

750

-

-

-

-

-

-

23,67%

4 020

23,67%

INVESTcon GROUP

-

-

-

-

-

651

-

400

6,19%

1 051

6,19%

Górnośląski Zakład Obsługi
Gazownictwa Sp. z o.o.

-

1 000

-

-

-

-

-

-

5,89%

1 000

5,89%

1 200

500

300

-

825

1 849

482

1600

39,78%

6 756

39,78%

100,00%

16 982

100,00%

Pozostali
RAZEM

Źródło: Emitent
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15.
15.1.

ZAŁĄCZNIKI
Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru
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15.2.

Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał Walnego
Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd
15.2.1.

Jednolity tekst statutu Emitenta
INVENTI S.A.
w Bydgoszczy
KRS 0000044204
STATUT
tekst jednolity

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.
1. Spółka działa pod firmą INVENTI Spółka Akcyjna w Bydgoszczy.
2. Spółka może używać skrótu INVENTI S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
§2.
1. Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
§3.
1. Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować oddziały, filie, zakłady i inne placówki oraz uczestniczyć w
przedsięwzięciach wspólnych, spółkach i powiązaniach gospodarczych w kraju i za granicą.
2. Oddziały i inne placówki Spółki są tworzone i znoszone przez Zarząd po notyfikacji przez Radę Nadzorczą i
wykonują czynności w ramach zarządzeń i regulaminów ustalonych przez Zarząd.
3. Uczestnictwo Spółki w przedsięwzięciach wspólnych, spółkach i powiązaniach gospodarczych w kraju i za
granicą oraz przystępowanie do innych podmiotów gospodarczych wymaga zgody Rady Nadzorczej.
§4.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
II. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
§5.
Przedmiotem działalności jest:
1. wytwarzanie energii elektrycznej
– PKD 40.11.Z;
2. przesyłanie energii elektrycznej
– PKD 40.12.Z;
3. dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej
– PKD 40.13.Z;
4. produkcja przyrządów pomiarowych do kontroli i pomiaru wielkości elektrycznych– PKD 33.20.A;
5. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji przyrządów
pomiarowych do kontroli i pomiaru wielkości elektrycznych
–PKD 33.20.B;
6. produkcja ciepła
– PKD 40.30.A;
7. dystrybucja ciepła
– PKD 40.30.B;
8. pośrednictwo finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń, funduszy emerytalno- rentowych,
działalności bankowej, leasingu
– PKD 65.23.Z;
9. działalność pomocnicza finansowa w zakresie doradztwa finansowego
– PKD 67.13.Z;
10. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie energetyki
– PKD 73.10.G;
11. działalność rachunkowo- księgowa
– PKD 74.12.Z.
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III. KAPITAŁ I AKCJE
§6.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.698.200 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy
dwieście) i dzieli się na 16.982.000 akcji na okaziciela, w tym:
a)
5.000.000 (pięć milionów) akcji serii „A” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
b)
2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „B”- o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda,
c)
2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „C” - o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda,
d)
675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii „D” - o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda,
e)
825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii „E” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda,
f)
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii „F” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda,
g)
482.000 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji serii „G” - o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda,
h)
2.000.000 (dwa miliony) akcji serii „H” - o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.
§7.
1. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne i odwrotnie jest możliwa za pisemną zgodą Rady
Nadzorczej.
2. Przeniesienie akcji imiennych wymaga zgody Spółki.
3. W wypadku odmowy zgody Spółki na przeniesienie akcji – do obowiązków Spółki należy wskazanie
innego nabywcy, przy czym pierwszeństwo posiadają pozostali akcjonariusze. Termin do wskazania
nabywcy nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji.
4. Cenę przenoszonych akcji określa Zarząd, przy czym nie może być ona niższa od ich wartości
nominalnej.
5. Zapłata ceny za akcje powinna nastąpić w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia zawarcia
pomiędzy zbywcą i wskazanym nabywcą umowy o przeniesieniu akcji.
§8.
1. Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka może nabywać własne akcje wyłącznie w celu ich umorzenia lub w drodze egzekucji przeciwko
akcjonariuszowi.
§9.
Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji.
IV. WŁADZE SPÓŁKI
§10.
Władzami Spółki są:
1) Walne Zgromadzenie
2) Rada Nadzorcza
3) Zarząd.
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Walne Zgromadzenie
§11.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje z własnej inicjatywy Zarząd w razie potrzeby lub Rada
Nadzorcza albo na pisemne żądanie akcjonariuszy, reprezentujących łącznie nie mniej niż jedną dwudziestą
część kapitału zakładowego.
2. Zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu
dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
§12.
Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w przepisowym terminie (§11 ust. 2).
2)j Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za zasadne
§13.
Walne Zgromadzenie zwołuje się na zasadach i w trybie określonych w art. 402 i następnych ksh.
§14.
1. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie
Nadzorczej do rozpatrzenia.
2. Akcjonariusze lub akcjonariusz, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie wnioski w sprawach Spółki
powinny przedłożyć je Zarządowi na piśmie, który – wraz ze swą opinią – przedstawia Radzie Nadzorczej.
Radzie Nadzorczej przysługuje prawo decyzji czy przedłożone wnioski przedstawić Walnemu
Zgromadzeniu. Nie dotyczy to jednak wniosków zgłoszonych przez akcjonariuszy reprezentujących nie
mniej niż dziesiąta część kapitału zakładowego, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
3. Kolejność spraw na Walnym Zgromadzeniu (porządek obrad) ustala Zarząd. Rada Nadzorcza ustala
porządek obrad wówczas, gdy Zgromadzenie zostaje zwołane z jej inicjatywy.
§15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uchwały mogą być powzięte bez względu na ilość akcjonariuszy biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze wymogi.
Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
Prawo głosu przysługuje także akcjom nie w pełni opłaconym.
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach władz Spółki oraz nad wnioskami o
odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów o pociągnięcie ich do odpowiedzialności , jak również
w sprawach osobistych. Głosowanie tajne zarządza się także na wniosek chociażby jednego akcjonariusza.
Uchwały Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał wymagana jest większość ¾ głosów.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez swych przedstawicieli ustawowych bądź pełnomocników.
Zasady zwoływania, uczestnictwa akcjonariuszy, przebiegu i sposobu odbywania Walnego Zgromadzenia
określa regulamin Walnego Zgromadzenia.
§16.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
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2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:
1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
2) zmiana Statutu,
3) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
4) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
5) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
6) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki,
7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
8) łączenie, podział lub likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów,
9) rozpatrywanie spraw wniesionych przez akcjonariuszy, zgłoszonych zgodnie z Kodeksem spółek
handlowych i Statutem.
Rada Nadzorcza
§ 17.
1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 3 do 7 osób, w tym Przewodniczącego. Kadencja Rady
Nadzorczej trwa 3 lata. W przypadku, jeżeli Spółka uzyska status spółki publicznej, Rada Nadzorcza składać
się będzie z od 5 do 7 osób, w tym Przewodniczącego.
2. Członków Rady wybiera Walne Zgromadzenia. Członkowie Rady wybierają spośród siebie,
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady w miejsce członka ustępującego, któremu wygasł
mandat. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć połowy składu Rady. Kooptacja wymaga
zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Mandaty dokooptowanych członków Rady wygasają z
upływem kadencji Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
§ 18.
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy posiedzeniom.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu
Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku.
§ 19.
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków
Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy
składu Rady.
3. Rada Nadzorcza działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady oddając swój głos na piśmie
za pośrednictwem innego członka Rady.
5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowane w tym trybie uchwały są ważne,
gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
§ 20.
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki i Zarządu oraz wykonywanie
uprawnień i obowiązków przewidzianych Kodeksem spółek handlowych i Statutem.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy;
1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
2) badanie sprawozdań Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa w
pkt. 1 i 2.
4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu lub całego Zarządu,
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5) delegowanie członka Rady lub członków Rady do czasowego wykonania czynności Zarządu Spółki w
wypadkach, o których mowa w pkt. 4,
6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
7) akceptowanie ustanowienia prokury,
8) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.
§ 21.
1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do
samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
Zarząd
§ 22.
1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób, w tym prezesa.
2. Kadencja Zarządu trwa kolejne 3 lata.
3. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie, które określa liczba członków
Zarządu.
4. Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przed upływem kadencji.
§ 23.
1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, które nie są zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych
i Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania
Zarządu.
3. Zarząd Spółki działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
§ 24.
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach
umocowania.
§ 25.
W umowie między Spółka a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady
Nadzorczej.
GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI. KAPITAŁY I FUNDUSZE
§ 26.
Organizacje przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i
zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§ 27.
1.

Własnymi środkami finansowymi Spółki są:
kapitał zakładowy,
kapitał zapasowy,
fundusze specjalne.
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2.

3.

Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku z przeznaczeniem za pokrycie strat bilansowych,
jakie mogą wynikać w związku z działalnością Spółki. Odpisy na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż
10% czystego zysku i dokonuje się ich dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału
zakładowego.
Fundusze specjalne mogą być tworzone lub likwidowane – stosownie do potrzeb – uchwałami Walnego
Zgromadzenia. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzone przez
Radę Nadzorczą. Środki poszczególnych funduszy specjalnych mogą być decyzjami Rady Nadzorczej
przemieszczane między sobą.
§ 28.

1. Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na:
1) kapitały i fundusze, o których mowa w § 27 pkt. 2 i 3,
2) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie,
3) inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia,
2. Wypłata dywidendy od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
§ 29.
1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Sprawozdanie finansowe zawierające roczny bilans wraz z rachunkiem zysków i strat oraz roczne
sprawozdanie z działalności Zarządu – Zarząd zobowiązany jest sporządzić najpóźniej do końca miesiąca
marca.
§ 30.
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31.
1. W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki na wniosek Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Akcjonariuszy
wyznacza likwidatora lub likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji.
2. Z chwilą wyznaczenia likwidatora lub likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu.
3. Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje prawa do końca procesu likwidacji.
15.2.2.

Zmiany Statutu niezarejestrowane przez Sąd

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego istnieją zmiany Statutu, które nie zostały
jeszcze zarejestrowane przez sąd.
Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które obyło się w dniu 26 czerwca 2012 roku została
podjęta uchwała nr 3 zmieniająca brzmienie Statutu Emitenta. Poniżej przedstawiona została treść
wspomnianej uchwały.
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15.3.

Definicje i objaśnienia skrótów

ASO, Alternatywny System Obrotu,
NewConnect

Alternatywny system obrotu działający na podstawie Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą NR 147/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca
2007 r. (z późn. zm.)

Autoryzowany Doradca

Blue Tax Group S.A.

Dz.U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Emitent, Spółka, INVENTI S.A.

INVENTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

Umowa EPC

Engineering, Procurement and Construction, to rodzaj umowy
rozpowszechniony w szczególności w sektorze energetycznym, na
podstawie której wykonawca zobowiązuje się do całkowitej realizacji
projektu, który jest przedmiotem umowy, tj. do zaprojektowania,
wykonania i oddania do eksploatacji danego projektu.

Euro

(znak: €, kod ISO 4217: EUR) – waluta wprowadzona w 17 krajach
należących do Unii Europejskiej w miejsce walut narodowych

ECVET

Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu
Zawodowym - system promujący akumulację i transfer punktów
edukacyjnych w kształceniu zawodowym pierwszego stopnia. Obejmuje
on zarówno dokumentowanie nabytych za granicą learning outcomes
(tzn. wiadomości, umiejętności i kompetencji: knowledge, skills and
competence – KSC) jak i dobrowolne porozumienia dotyczące kształcenia
zawodowego.

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

Grupa bilansująca

Zbiór miejsc dostarczania energii elektrycznej do odbiorców, na terenie
jednego OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) dla których
sprzedawca zgłasza jeden łączny grafik handlowy dla odbiorców
grafikowych.

GUS

Główny Urząd Statystyczny

KDPW

Kogeneracja

k.s.h., kodeks spółek handlowych, KSH

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
Proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i
użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze
zużycie paliwa, wdrożenie kogeneracji daje duże oszczędności
ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym w
przeciwieństwie do wytwarzania ciepła w klasycznej ciepłowni i energii
elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr
94, poz. 1037, z późn. zm.)

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

MSR/ MSSF

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej

NBP

Narodowy Bank Polski

NWZ, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVENTI S.A.

Organizator ASO, Organizator
Alternatywnego Systemu Obrotu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
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PSR

Papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania,
niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej,
powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą
zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem
uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego
wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców
Papier wartościowy, z którego wynika przywilej pierwszeństwa przy
zakupie nowych akcji spółki przez jej dotychczasowych akcjonariuszy
proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych. Parytet ustalany jest w
zależności od wielkości nowej emisji w stosunku do już zarejestrowanej
liczby akcji i informuje, ile nowych akcji można nabyć będąc posiadaczem
jednej akcji starej emisji.
Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości

Rada (WE)

Rada Wspólnoty Europejskiej

Rada Giełdy

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Emitenta

Regulamin ASO

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr
147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z
dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)

Rekonwalescencja

Okres powrotu do zdrowia po przebyciu ciężkiej choroby

Statut, Statut Emitenta, Statut Spółki

Statut INVENTI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

TPA

Third Party Access - zasada będąca warunkiem i gwarancją istnienia
wolnego rynku energii, dzięki której odbiorcy końcowi mogą
indywidualnie i swobodnie wybierać sprzedawcę energii (wytwórcę lub
spółkę obrotu), który zaoferuje najkorzystniejsze warunki sprzedaży,
nadal korzystając z sieci energetycznej przedsiębiorstwa sieciowego
(Operatora Systemu Przesyłowego lub Operatorów Systemów
Dystrybucyjnych).

UE

Unia Europejska

Ustawa o KRS

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 17 poz. 209, z późn. zm.)

Ustawa Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z
2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

Ustawa o ofercie publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr
184, poz. 1539, z późn. zm.)

Ustawa o obrocie instrumentami
finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.)

Ustawa o ochronie konkurencji i
konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. z dnia 21.03.2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660 - od
20.06.2007 r., Nr 171, poz. 1206 - od 21.12.2007 r.)

Ustawa o podatku od czynności
cywilnoprawnych
Ustawa o podatku dochodowym od
osób fizycznych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86, poz. 959, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

PDA, Prawa do Akcji

Prawa poboru akcji (PP)
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Ustawa o podatku dochodowym od
osób prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

Ustawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr
121, poz. 591, z późn. zm.)

VAT

Value Added Tax, podatek od wartości dodanej, używany skrót: Podatek
od Towarów i Usług (PTU), wprowadzony w Polsce ustawą z dnia 8
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym
(Dz. U. z 1993 r. Nr. 11, poz. 50 z późn. zm.)

WHO

World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia z siedzibą w
Genewie, której zadaniem jest działanie na rzecz zwiększenia współpracy
między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii
chodów zakaźnych, ustalania norm dotyczących składu lekarstw oraz
jakości żywności.

WZ, Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Spółki INVENTI S.A.

Zarząd

Zarząd Emitenta

Zielony Certyfikat

Złoty, zł

ZWZ, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Wyróżnienie promocyjne zielony certyfikat / eko certyfikat powstało w
celu wspierania i motywowania przedsiębiorców zainteresowanych
dostosowaniem swoich produktów, usług i linii technologicznych do
wysokich standardów ekologicznych obowiązującym w Unii Europejskiej.
Prawny środek płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej, będący w obiegu
publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. Nr 84, poz. 383, z późn. zm.)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVENTI S.A.
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