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Wstę p  

 
Emite nt :  

 

Nazwa (firma): Vakomtek Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: 61-003 Poznań, ul. Chlebowa 22 

Numer KRS:  0000390734 

Oznaczenie Sądu:     
Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 

REGON: 301792620 

NIP:  972-12-32-691 

Telefon:  + 48 61 652 91 89 

Fax:  + 48 61 652 91 88  

Poczta e-mail:  invest@vakomtek.com 

Strona www:  www.vakomtek.com 

 
 
P a p i e r y  w a r t o ś c i o w e  o b j ę t e  o f e r t ą :  
8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąci groszy) każda. 
Nie istnieją ograniczenia przedmiotowe lub podmiotowe oferowania lub zbywania papierów wartościowych. 
Nie występuje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący). 
 
C e n a  e m i s y j n a :  
Cena emisyjna 1 akcji serii E wynosi 0,50  zł (pięćdziesiąt groszy). 
 
Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w 
Memorandum Informacyjnym, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach 
wartościowych, ich ofercie i emitencie. 
Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy o ofercie publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie 
wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny 
sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią mniej niż 2 500 000 euro, jednakże pod warunkiem udostępnienia memorandum 
informacyjnego, o którym mowa w art. 41 ustawy. 
Niniejsze Memorandum nie było zatwierdzane ani weryfikowane w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego ani 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
T r y b  i n f o r m o w a n i a  o  z m i a n a c h  d a n y c h  z w a r t y c h  w  M e m o r a n d u m  w  o k r e s i e  j e g o  w a ż n o ś c i :  
W wypadku zmiany danych zawartych w Memorandum w okresie jego ważności, Emitent sporządzi aneks do Memorandum 
i udostępni go na stronie internetowej: www.vakomtek.com oraz opublikuje w formie raportu bieżącego. 
 
Niniejsze Memorandum zostało sporządzone w Poznaniu, dnia 17 sierpnia 2015 r. i zawiera dane aktualizujące jego treść 
na dzień 17 sierpnia 2015 r. Termin ważności Memorandum upływa po 12 miesiącach od daty jego udostępnienia do 
publicznej wiadomości. 
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I. Czynniki ryzyka 
 
Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, powinni 
przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Memorandum Informacyjnym. 
Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki 
finansowe.  
Emitent zawarł w Memorandum Informacyjnym wszystkie znane mu w dniu sporządzenia Memorandum czynniki ryzyka. 
Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą mieć w przyszłości 
negatywny wpływ na jego działalność. 
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani 
oceną ich ważności. 
 

1. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta 

 
R y z y k o  z w i ą z a n e  z  m a g a z y n o w a n i e m  t o w a r u  
W ramach prowadzonej działalności Spółka wykorzystuje magazyn zlokalizowany w Poznaniu. Utrzymywanie towaru w 
jednym miejscu stwarza ryzyko narażenia go na szkodliwe działanie niektórych zdarzeń losowych (pożar, zalanie, kradzież 
etc.). Wystąpienie tych zdarzeń może przejściowo ograniczyć lub w skrajnym przypadku nawet całkowicie wstrzymać 
działalność Spółki, skutkując utratą źródeł przychodów ze sprzedaży, wzrostem nieplanowanych kosztów i spadkiem wyników 
finansowych.  
 
Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że zarówno majątek Emitenta, jak i potencjalna utrata zysku z tytułu zdarzeń losowych są 
przez Emitenta ubezpieczone (Emitent dokonał ubezpieczenia majątku obrotowego od ognia i innych zdarzeń losowych a 
także od kradzieży).  
 
Istnieje także ryzyko, iż na skutek spadku popytu na towary oferowane przez Emitenta, cześć towaru będzie zalegała na 
magazynie. W przypadku przedłużającego się okresu magazynowania niesprzedanego towaru może dojść do sytuacji, w której 
z uwagi na dynamiczne zmiany technologiczne w zakresie produktów IT, spadkowi ulegnie ich wartość. Emitent stara się 
minimalizować ryzyko wystąpienia zjawiska starzenia się stanów magazynowych poprzez politykę operacyjną Spółki. Sposób 
prowadzenia działalności przez Emitenta zakłada szybki obrót towarami, w związku z czym istotnie minimalizowany jest okres 
przechowywania towarów w magazynie. Jednocześnie Emitent korzysta z magazynu o odpowiednim standardzie i 
wyposażeniu zapewniającym bezpieczeństwo i właściwe warunku dla przechowywania towarów handlowych, co w znacznym 
stopniu ogranicza możliwe wystąpienie niekorzystnych zdarzeń losowych. 
 
Emitent wynajmuje powierzchnię magazynową w nieruchomości przy ul. Chlebowej 22 w Poznaniu od spółki Vadex Sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu. Ryzyko utraty powierzchni magazynowej minimalizowane jest z uwagi na fakt, iż Spółka Vadex Sp. z 
o.o. jest powiązana osobowo z Emitentem (funkcję Członka Zarządu Vadex Sp. z o.o. pełni Pan Chun-Fu Lin, pełniący 
jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Vakomtek S.A.). Ponadto żona Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Chun-Fu Lin, Pani Mei-
Yueh Lin, pełniąca jednocześnie obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, jest udziałowcem w spółce Vadex, 
a dodatkowo jest Dyrektorem Zarządzającym spółki Hanya posiadającej większość udziałów spółki Vadex. Umowa najmu 
zawarta została na warunkach rynkowych i przewiduje trzymiesięczny okres wypowiedzenia.  
 
R y z y k o  z w i ą z a n e  z  w a d l i w o ś c i ą  t o w a r ó w  
Emitent jest dystrybutorem elektroniki użytkowej oraz peryferii komputerowych. Urządzenia elektroniczne cechują się 
ryzykiem występowania wad i usterek. W związku z tym istnieje ryzyko, że pewien odsetek urządzeń oferowanych przez 
Emitenta może posiadać wady produkcyjne lub usterki nabyte w trakcie procesu transportu (średnio usterkę lub wadę 
techniczną posiada 1% dostaw). W przypadku nasilenia się tego zjawiska istnieje ryzyko, że odbiorcy stracą zaufanie do 
asortymentu oferowanego przez Spółkę i ograniczą zamówienia w zakresie wadliwych produktów znajdujących się w ofercie 
Spółki. Ziszczenie się takiego scenariusza mogłoby spowodować pogorszenie wyników finansowych.  
 
Emitent stara się minimalizować wspominane ryzyko poprzez wprowadzenie odpowiednich narzędzi i procedur 
weryfikujących asortyment, które tym samym ograniczają liczbę wadliwych towarów wprowadzanych do obrotu. Do 
zabezpieczeń tych należą m.in. odpowiednie uzgodnienia z dostawcami, które pozwalają Spółce na transfer 
odpowiedzialności za uszkodzone towary na dostawców, a także przeprowadzanie kontroli jakości przez producentów przed 
wysłaniem towarów do Spółki. 
 
R y z y k o  z w i ą z a n e  z  s e z o n o w o ś c i ą  p r z y c h o d ó w  
Wielkość osiąganej przez Emitenta sprzedaży – podobnie jak w przypadku innych podmiotów działających w branży 
dystrybucyjnej w sektorze elektroniki użytkowej – zależy od sezonowych wahań popytu. Nasilenie popytu zazwyczaj następuje 
w okresie IV kwartału roku kalendarzowego. Skutkuje to niemożnością precyzyjnej oceny potencjalnej sytuacji Spółki i 
utrudnia szacowanie wyników za dany rok obrotowy na podstawie wyników kwartalnych. Ponadto w związku ze zwiększoną 
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sprzedażą na początku IV kwartału (nasilenie efektu wiąże się ze wzmożoną aktywnością zakupową odbiorców w związku z 
procesem zatowarowania sieci handlowych przed świętami Bożego Narodzenia) mogą wystąpić trudności związane z 
zapewnieniem odpowiedniej powierzchni magazynowej, obsługą logistyczną sprzedaży oraz zwiększonym zapotrzebowaniem 
na kapitał obrotowy w tym okresie. 
 

 
Źródło: Emitent 

 
W odróżnieniu od innych branż, oferta Emitenta nie ulega istotnym zmianom asortymentowym (tak jak to ma miejsca na 
przykład w branży spożywczej lub odzieżowej) w zależności od sezonu roku. W przypadku Emitenta efekt sezonowości 
odzwierciedla się jedynie w zmianach wolumenu zakupów odbiorców, a nie w zakresie wahań preferencji poszczególnych 
grup asortymentowych. 
 
R y z y k o  u t r a t y  r e p u t a c j i  
Działalność Emitenta, jako dystrybutora urządzeń elektronicznych powszechnego użytku, opiera się w znacznej części na 
wykorzystywaniu dobrego wizerunku Spółki jako dostawcy dobrej jakości sprzętu po konkurencyjnej cenie. Istnieje ryzyko, że 
w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń marki oferowane przez Spółkę utracą dobry wizerunek, co może spowodować spadek 
zaufania odbiorców do asortymentu oferowanego przez Emitenta i bezpośrednio przełożyć się na spadek generowanych 
obrotów.  
 
W celu minimalizacji wymienionego ryzyka Spółka prowadzi rzetelną politykę informacyjną, zarówno wobec swoich 
dostawców, jak i odbiorców – dzięki czemu stworzony został wizerunek Emitenta jako solidnego i elastycznego kontrahenta. 
Podejście Spółki w zakresie współpracy ze swoimi kontrahentami zaowocowało powstaniem pozytywnego wizerunku Spółki, 
które zostaje odzwierciedlone w wielu obszarach – np. poprzez zawarcie długoterminowych umów z odbiorcami, zawarcie 
umów na wyłączność dystrybucji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z wybranymi dostawcami, a także poprzez 
zaoferowanie Spółce atrakcyjnych warunków współpracy, zarówno przez dostawców, jak i odbiorców. Dobry wizerunek Spółki 
jest budowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz relacje biznesowe osób zarządzających Emitentem. 
 
R y z y k o  z w i ą z a n e  z  z a p o t r z e b o w a n i e m  n a  k a p i t a ł  o b r o t o w y  
W procesie dystrybucji towarów do odbiorców Emitent udziela swoim kontrahentom kredytów kupieckich. W związku z 
występowaniem okresu kredytowania odbiorców Emitent jest narażony na ryzyko związane z ewentualną niewypłacalnością 
swoich partnerów handlowych. Należności handlowe stanowią znaczący składnik sumy aktywów Emitenta (na koniec IIQ 2015 
r. stanowiły 29,85% wartości sumy bilansowej), dlatego opóźnienia w regulacji należności przez kontrahentów mogą 
spowodować trudności w utrzymaniu płynności przez Emitenta. Ponadto, ze względu na zamrożenie znacznej części środków 
pieniężnych w postaci należności, Spółka wykazuje rosnące zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Jest to szczególnie istotne 
w fazie rozwoju Spółki, w trakcie której rozszerzana jest ofertę towarowa (co wymaga zaangażowania coraz większej ilość 
środków finansowych).  
Czynnikiem ograniczającym niniejsze ryzyko jest fakt, że Emitent współpracuje ze sprawdzonymi i renomowanymi 
kontrahentami, którzy regulują swoje zobowiązania w terminie oraz utrzymują ciągłość zamówień na towary Emitenta. 
Dodatkowo w zakresie należności zagranicznych Spółka korzysta z zabezpieczeń oferowanych przez firmy ubezpieczające 
należności handlowe. Ponadto Zarząd Emitenta aktywnie monitoruje zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy – 
szczególnie w okresie nadchodzącego oczekiwanego wzrostu skali działalności podmiotu. 
 
 
 
R y z y k o  z w i ą z a n e  z e  s t r a t e g i ą  r o z w o j u  
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Zarząd Emitenta opracował strategię rozwoju, która w jego ocenie pozwoli odnotować wzrost wartości rynkowej 
prowadzonego przedsiębiorstwa. Realizowanie strategii pozwoli na systematyczne zwiększanie udziału w rynku 
dystrybutorów elektroniki użytkowej w Polsce i dalszy wzrost efektywności ekonomiczno – finansowej prowadzonej 
działalności.  
 
Istnieje ryzyko, iż Spółka nie zrealizuje strategii rozwoju przedstawionej w rozdziale IV, pkt 7, ppkt 7.5 niniejszego 
Memorandum Informacyjnego w stopniu pozwalającym odnieść zadowalający sukces rynkowy. Ponadto biorąc pod uwagę 
wysoką dynamikę zmian na rynku dystrybucji urządzeń elektronicznych istnieje ryzyko, że cele strategiczne ulegną zmianie i 
zostaną dostosowane do panującej sytuacji na rynku. Zdaniem Zarządu Emitenta, z uwagi na wysoką elastyczność Spółki, jest 
ona dobrze przygotowana do dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych.  
 
R y z y k o  u t r a t y  k l u c z o w y c h  p r a c o w n i k ó w  
Dla działalności prowadzonej przez Emitenta istotną rolę odgrywają wiedza oraz doświadczenie Prezesa Zarządu Emitenta 
Pana Chun-Fu Lina oraz kadry menedżerskiej. Indywidualne, wypracowane na przestrzeni wielu lat kontakty i relacje z 
dostawcami oraz odbiorcami mają znaczący wpływ na działalność Emitenta i przekładają się na wyniki finansowe 
wypracowywane przez Spółkę, a także na poziom realizowanych marż. Wiedza osób kluczowych ma istotne znacznie dla 
dalszego rozwoju Spółki. Ewentualne odejście któregokolwiek z przedstawicieli kadry menedżerskiej mogłoby skutkować 
pogorszeniem wyników generowanych przez Emitenta. Należy jednak zauważyć, że członkowie kadry menedżerskiej są 
związani ze Spółką od początku jej istnienia, a także, iż Pan Chun-Fu Lin jest zaangażowany kapitałowo w Spółkę. 
Czynnikiem ograniczającym niniejsze ryzyko jest również fakt, że działalność Spółki oparta jest na funkcjonowaniu 
departamentów dedykowanych poszczególnym obszarom działalności (m. in. działu zamówień, czy sprzedaży). Taka struktura 
pozwala do pewnego stopnia uniezależnić procesy w przedsiębiorstwie od bezpośredniej aktywności osób kluczowych. 
 
R y z y k o  z w i ą z a n e  z  i s t n i e n i e m  p o w i ą z a ń  p o m i ę d z y  c z ł o n k a m i  o r g a n ó w  E m i t e n t a  
Pan Chun-Fu Lin pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego jest 
właścicielem 2.400.000 akcji Spółki stanowiących 30,00% w kapitale zakładowym Spółki, oraz dających prawo do 42,86% 
ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
 
Wybrani członkowie Rady Nadzorczej oraz Prokurent są powiązani osobowo z Prezesem Zarządu (i jednocześnie ze znaczącym 
akcjonariuszem Emitenta). Powiązania osobowe Rady Nadzorczej i Prokurenta z akcjonariuszami oraz Zarządem Spółki 
kształtują się w sposób następujący: 

• Pani Mei-Yueh Lin, pełniąca obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, jest żoną Pana Chun-Fu Lin 
(Prezesa Zarządu Spółki). Ponadto Pani Mei-Yueh Lin, na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego jest 
Dyrektorem Zarządzającym spółki Hanya International Corp. będącej właścicielem 4.479.608 akcji Spółki, 
stanowiących 56,00% udział w kapitale zakładowym Spółki, oraz dających prawo do 45,71% ogółu głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

• Pan Ya-Lu Lin pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, jest synem Pani Mei-Yueh Lin i Pana Chun-Fu Lin. 

• Pani Shih-Yun Hsiao pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej, jest synową Pani Mei-Yueh Lin i Pana Chun-Fu Lin. 
Ponadto Pani Shih-Yun Hsiao jest żoną Pana Shang-Ju Lin pełniącego funkcję Prokurenta Spółki 

• Pan Shang-Ju Lin pełniący funkcję Prokurenta, jest synem Pani Mei-Yueh Lin i Pana Chun-Fu Lin. Ponadto Pan Shang-
Ju Lin jest mężem Pani Shih-Yun Hsiao, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. 

 
Szczegółowe informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej przedstawione zostały w punkcie 15 niniejszego Memorandum 
Informacyjnego pt. 15. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta 
 
Inwestorzy nabywający akcje Spółki powinni wziąć pod uwagę fakt, że po przeprowadzeniu oferty dotychczasowi 
akcjonariusze, zachowają decydujący wpływ na jej działalność i będą w posiadaniu wystarczającej ilości akcji, aby mieć 
decydujący wpływ na decyzje biznesowe Spółki. Nie można zagwarantować, że interesy tych akcjonariuszy będą tożsame z 
interesami mniejszościowych akcjonariuszy. Wymienieni główni akcjonariusze mogą przegłosować na Walnym Zgromadzeniu 
uchwały nie zawsze korzystne dla pozostałych akcjonariuszy.  
 
Czynnikiem istotnie ograniczającym niniejsze ryzyko jest fakt, że powiązania osobowe Emitenta mają charakter powiązań 
rodzinnych. Założyciele Spółki (i osoby powiązane rodzinnie z założycielami) zasiadają w organach nadzorczych i zarządczych, 
co może przełożyć się na większą efektywność działania Spółki oraz większą dbałość o realizowanie strategii rozwoju 
przedsiębiorstwa.  
 
R y z y k o  u z a l e ż n i e n i a  o d  o d b i o r c ó w  
Emitent dystrybuuje towary do dużych sieci handlowych oraz kilku wiodących dystrybutorów sprzętu IT w Polsce i w Europie 
(sieci wielkopowierzchniowe, hipermarkety oraz sieci specjalizujące się w elektronice). Niektórzy klienci Spółki mogą dążyć 
do skrócenia długości łańcucha dostaw i pominięcia Spółki jak dystrybutora towarów na rynku poprzez dokonanie zakupów 
bezpośrednio u importerów lub producentów. 
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Odbiorca Udział w przychodach w 2013 r. [%] Udział przychodach w 2014 r. [%] 

Odbiorca 1 24,35% 21,21% 

Odbiorca 2 7,20% 13,39% 

Odbiorca 3 8,93% 11,22% 

Odbiorca 4 8,38% 9,74% 

Odbiorca 5 7,32% 8,37% 

Odbiorca 6 6,55% 6,50% 

Odbiorca 7 7,94% 5,75% 

Odbiorca 8 5,84% 3,66% 

Pozostali 23,49% 20,15% 

Źródło: Emitent 

 
W strukturze przychodów wygenerowanych przez Spółkę w 2014 r. dominuje jeden odbiorca z 21% udziałem (na koniec 2013 
r. udział ten stanowił 24%). Ryzyko utraty wskazanego odbiorcy minimalizowane jest poprzez zawarcie długoterminowej 
umowy o współpracy. Ryzyko uzależnienia od odbiorców jest także minimalizowane dzięki stosunkowo dużemu rozproszeniu 
pozostałych klientów. 
 
Ponadto pośród odbiorców sieciowych może wystąpić zjawisko łączenia się podmiotów oraz wzajemnych przejęć, co 
skutkować może zmianami w zakresie zawartych umów długoterminowych, a także zmianami preferencji zakupowych w 
ramach zaktualizowanych strategii operacyjnych. Istnieje zatem ryzyko utraty części odbiorców, co w konsekwencji może 
negatywnie wpłynąć na poziom realizowanej sprzedaży i osiągane przez Spółkę wyniki finansowe. 
 
Emitent stara się ograniczyć wymienione ryzyko poprzez stosowanie w umowach dystrybucji zapisów ustanawiających dla 
Emitenta preferencyjność w dystrybucji określonych towarów do wybranych sieci handlowych. Ponadto Emitent dąży do 
ciągłej dywersyfikacji odbiorców oferowanych towarów poprzez nawiązywanie kontaktów handlowych z nowymi 
podmiotami. 
 
W celu ograniczenia powyższego ryzyka Zarząd Emitenta prowadzi nieustannie działania, które mają zacieśnić współpracę 
odbiorców z Emitentem. Działania te przejawiają się poprzez współuczestnictwo w akcjach promocyjnych prowadzonych 
przez sieci handlowe oraz elastyczność w zakresie dostaw (zarówno w zakresie ilościowym, jak i cenowym), która pozwala na 
przeprowadzenie niemal każdej akcji promocyjnej przez danego odbiorcę. 
 
R y z y k o  u z a l e ż n i e n i a  o d  d o s t a w c ó w  
Emitent współpracuje z dystrybutorami hurtowymi, będącymi importerami elektroniki użytkowej i peryferii komputerowych 
oraz wyłącznymi przedstawicielami marek produktów elektronicznych oraz bezpośrednio z producentami urządzeń 
elektronicznych. 
 
 

Marka Udział w 2014 r. [%] 

Dostawca 1 47,05% 

Dostawca 2 17,35% 

Dostawca 3 3,53% 

Dostawca 4 2,22% 

Dostawca 5 1,94% 

Pozostali 27,91% 

Źródło: Emitent 

 
W strukturze dostawców z podziałem na marki, dominuje sprzedaż towarów od jednego dostawcy, który odpowiadał w za 
ponad 47% wartości zamówień w 2014 r. Istnieje ryzyko, iż w przypadku utraty jednego z kluczowych dostawców poziom 
przychodów realizowanych przez Emitenta ulegnie spadkowi, co negatywnie wpłynie na generowane przez niego wyniki 
finansowe. 
 
Istnieje także potencjalne ryzyko, że rozpoczynając współpracę z nowymi dostawcami, Emitent uzyska mniej korzystne 
warunki dostaw, co przełoży się na pogorszenie jego średniej rentowności oraz wyników finansowych. Warunki dostaw 
oferowane przez importerów najbardziej znanych marek uzależnione są od wolumenu zamówień – zatem rozpoczęcie 
współpracy z danymi importerami sprzętu wiąże się z rozpoczęciem procesu uzyskiwania coraz bardziej dogodnych warunków 
współpracy. Niemniej jednak w początkowej fazie współpracy należy liczyć się z możliwością realizowania niższej marży. 
 



  Memorandum Informacyjne Vakomtek S.A. 

 

9 
 

Czynnikiem ograniczającym powyższe ryzyko jest fakt, że na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum dla niektórych 
producentów Emitent pełni rolę preferowanego dostawcy produktów do określonej grupy odbiorców (sieci 
wielkopowierzchniowych) oraz świadczy kompleksowe usługi merchandisingu (prezentacji towarów w punktach sprzedaży). 
Ponadto z wieloma podmiotami Emitent nawiązał trwałe relacje handlowe, które przekładają się na stabilność dostaw. 
Dodatkowo powyższe ryzyko minimalizowane jest poprzez zaangażowanie kapitałowe i osobowe Pana Chun-Fu Lin i Pani Mei-
Yueh Lin w spółce Handsfull Technology Corp., która posiada m.in. prawa do marek: Vakoss, Xzero i Msonic. Należy także 
wyraźnie wskazać, że sam fakt zaangażowania kapitałowego i osobowego, o którym mowa powyżej nie stanowi dodatkowego 
ryzyka dla Emitenta - pomiędzy spółką Vakomtek i spółką Handsfull Technology Corp. nie dochodziło w przeszłości do 
transakcji, jak również nie ma zamiaru dokonywania takich transakcji w przyszłości. Z innymi dostawcami, do których należy 
m.in. Verbatim, Spółka posiada bliskie relacje handlowe, a współpraca ma charakter stabilny o długoterminowych 
perspektywach. Ze względu na wypracowane kanały sprzedaży do hipermarketów Emitent jest atrakcyjnym odbiorcą 
towarów dla większości współpracujących z nim dostawców (w tym importerów). W związku z powyższym Spółka uzyskuje 
specjalne przywileje w zakresie cen zakupu towarów, które są atrakcyjniejsze od standardowej oferty tego dostawcy. 
 
Ryzyko utraty kluczowych dostawców jest także minimalizowane dzięki doświadczeniu osób zarządzających Emitentem, 
którzy posiadają wieloletnią historię aktywności gospodarczej na rynku dystrybucji urządzeń elektronicznych, co 
bezpośrednio przekłada się na szerokie kontakty biznesowe oraz dobre relacje z obecnymi partnerami handlowymi. 

 

R y z y k o  z w i ą z a n e  z  j e d n o o s o b o w y m  s k ł a d e m  z a r z ą d u  
Jedyną osobą zasiadającą w Zarządzie Emitenta jest Pan Chun-Fu Lin. Istnieje ryzyko, iż w przypadku nieobecności, choroby 
bądź wystąpienia innych zdarzeń ograniczających możliwość pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Chun-Fu Lina 
bieżące funkcjonowanie Spółki może być utrudnione.  
Powyższe ryzyko zminimalizowane został na skutek udzielenia w dniu 10 października 2013 roku Panu Shang-Ju Lin (synowi 
Pana Chun-Fu Lin) Prokury Samoistnej. Prokurent uprawniony jest do samodzielnego dokonywania wszystkich czynności 
sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem Spółki oraz do składania podpisów w jej imieniu. Oświadczenia 
skierowane do Spółki, jak również doręczenia pism, mogą być dokonywanie skutecznie wobec samego Prokurenta. Prokura 
Samoistna została zarejestrowana w KRS dnia 28 października 2013 r. 
 

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

 
R y z y k o  z w i ą z a n e  z  s y t u a c j ą  m a k r o e k o n o m i c z n ą  
Prowadzona przez Vakomtek S.A. działalność uzależniona jest od bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce, jak i na świecie. 
Wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę mają takie czynniki jak poziom konsumpcji oraz poziom zamożności 
społeczeństwa. 
 
Poziom koniunktury gospodarczej oraz wielkość popytu zgłaszanego przez społeczeństwo uwarunkowane są wieloma 
czynnikami, w tym w szczególności: tempem wzrostu PKB, poziomem inflacji i stóp procentowych, dostępnością i 
oprocentowaniem kredytów. Niekorzystne zmiany czynników makroekonomicznych mogą wpłynąć na spadek popytu na 
usługi oferowane przez Spółkę, co może przełożyć się na pogorszenie jej sytuacji finansowej.  
 
Czynnikiem ograniczającym ryzyko niekorzystnego wpływu zmian wskaźników makroekonomicznych na popyt zgłaszany przez 
konsumentów jest fakt, że towary oferowane przez Emitenta znajdują się w grupie towarów konsumpcyjnych codziennego 
użytku o umiarkowanej jednostkowej wartości, dzięki czemu popyt na te towary nie jest tak wrażliwy na zmiany koniunktury 
jak to ma miejsce w przypadku towarów o wysokiej wartości jednostkowej. Poza tym w Polsce stale umacnia się popyt na 
sprzęt elektroniczny codziennego użytku, stanowiący grupę peryferii innych sprzętów i urządzeń (głównie peryferii 
komputerowych i RTV), z których społeczeństwo korzysta każdego dnia niezależnie od aktualnych warunków gospodarczych. 
 
R y z y k o  z w i ą z a n e  z e  s t a t u s e m  o s ó b  z a r z ą d z a j ą c y c h  i  w i ę k s z o ś c i o w y c h  a k c j o n a r i u s z y  S p ó ł k i  
Vakomtek S.A. jest spółką prawa polskiego, zarejestrowaną i działającą na terytorium Polski. Jednakże Pan Chun-Fu Lin, 
(Prezes Zarządu), jak również Pan Shang-Ju Lin (Prokurent) i część z członków Rady Nadzorczej, nie posiadają obywatelstwa 
polskiego. Pan Chun-Fu Lin jest obywatelem Republiki Chińskiej (Tajwanu), posiada jednakże kartę stałego pobytu na 
terytorium Polski, wydaną przez Wojewodę Wielkopolskiego. W chwili obecnej przepisy prawa nie ograniczają w żaden 
sposób pełnienia funkcji w organach spółek prawa handlowego przez osoby posiadające taki status prawny, jednakże nie 
można wykluczyć ich niekorzystnej zmiany w przyszłości. 
 
R y z y k o  f u n k c j o n o w a n i a  w  n i e s t a b i l n y m  o t o c z e n i u  p r a w n y m   
Przepisy prawa obowiązujące w Polsce, w tym przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej oraz działalności 
handlowej, a także prawa dotyczącego sprzedaży towarów importowanych, ulegają częstym zmianom oraz w wielu 
przypadkach charakteryzują się brakiem jednolitej wykładni. Występujące zmiany przepisów prawa stwarzają ryzyko, że 
konieczność dostosowania się podmiotów do nowych regulacji pociągnie za sobą skutki mogące mieć negatywny wpływ na 
popyt na towary oferowane przez Emitenta. Nieprzewidziane zmiany wykładni przepisów prawa powodują powstanie ryzyka 
związanego z nieprawidłową interpretacją tych przepisów i nałożenia sankcji za uchybienia wynikające z rozbieżnej 
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interpretacji przepisów prawa przez podmioty gospodarcze i ustawodawcę. Istnieje również ryzyko związane ze zmianami 
przepisów i wykładni w kierunku niekorzystnym dla Emitenta – co wiązać się może z dodatkowymi nieoczekiwanymi 
utrudnieniami w prowadzeniu przez Spółkę działalności operacyjnej, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do poniesienia 
dodatkowych znaczących kosztów dostosowawczych i naprawczych z tytułu nieprawidłowego dostosowania się Spółki do 
zmienionych przepisów. 
 
Nie można wykluczyć, że częste nowelizacje i ewentualne zmiany w przepisach prawa mogą mieć wpływ na zakres działalności 
Spółki i jej wyniki finansowe. 
 
Emitent minimalizuje ryzyko funkcjonowania w niestabilnym otoczeniu prawnym, korzystając w razie potrzeby z pomocy 
podmiotów świadczących profesjonalną pomoc prawną. Spółka monitoruje zmiany prawa mając na celu eliminację ryzyka 
niedostosowania swojej działalności do ewentualnych nowych rozwiązań prawnych. 
 
R y z y k o  n i e k o r z y s t n y c h  z m i a n  p r z e p i s ó w  i  i n t e r p r e t a c j i  p o d a t k o w y c h  
Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów i niespójnymi 
interpretacjami prawa podatkowego, nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania 
regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych 
efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów 
podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych.  
 
Biorąc pod uwagę, że Spółka jest dystrybutorem towarów importowanych z poza Unii Europejskiej istnieje ryzyko zmiany 
przepisów podatkowych w zakresie opłat celnych i innych ograniczeń w tym zakresie. Istnieje możliwość zmiany polityki 
handlowej Unii Europejskiej, która doprowadzić może do wprowadzenia we wszystkich Krajach Członkowskich bardziej 
restrykcyjnych instrumentów ochrony tych Krajów Członkowskich wobec importu towarów spoza Unii (w tym również z 
krajów Dalekiego Wschodu). Instrumenty polityki handlowej, w tym instrumenty ochrony rynku, są ustanawiane przez 
Parlament lub Komisję Europejską w drodze decyzji i rozporządzeń stosowanych bezpośrednio. Polski Rząd od maja 2004 r. 
stracił prawo do samodzielnego ustanawiania praw importowych. W ramach tego systemu ustanawiane są w zakresie obszaru 
UE instrumenty ochronne wynikające z przeprowadzonego postępowania antydumpingowego, postępowania 
antysubsydyjnego oraz postępowania ochronnego przed nadmiernym importem. Istnieje ryzyko, że wprowadzenie przez Unię 
Europejską bardziej restrykcyjnych przepisów ochronnych doprowadzi do znaczącego wzrostu wartości zamawianych 
towarów, w wyniku czego spadkowi ulegną marże realizowane przez spółki. Czynnikiem ograniczającym niniejsze ryzyko jest 
fakt, że ograniczenie będzie dotyczyło wszystkich resellerów (odsprzedawców) dóbr elektronicznych na rynku, w związku z 
czym na tle konkurencji pozycja Emitenta nie powinna ulec pogorszeniu. 
 
Niestabilność przepisów podatkowych oraz zmiany w interpretacji dotyczą wszystkich podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie Polski. W związku z tym ziszczenie się niniejszego ryzyka nie powinno w znaczny sposób obniżyć 
przewagi konkurencyjnej. Emitent na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Spółki przepisów 
podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do 
występujących zmian. 
 
R y z y k o  w a l u t o w e  
Emitent narażony jest na ryzyko walutowe, zaś działalność operacyjna Spółki i wyniki Emitenta uzależnione są od zmian 
globalnych cen elektroniki użytkowej. W 2014 r. 6,39% przychodów denominowane było w walutach obcych. Globalne ceny 
denominowane są zazwyczaj w takich walutach jak EUR lub USD. Niemniej biorąc pod uwagę fakt, że Spółka dokonuje zakupu 
urządzeń od pośredników krajowych importujących sprzęt spoza granic kraju, ceny tych dostaw uzależnione są dodatkowo 
od poziomu kursu złotego względem walut, w których denominowane są globalne ceny elektroniki. Zatem, mimo że Spółka 
ponosi w zdecydowanej większości koszy w walucie krajowej, to jednak koszty te są pośrednio uzależnione od kursu waluty 
krajowej względem walut, w których denominowane są ceny urządzeń elektronicznych oferowanych na rynkach 
międzynarodowych. 
 
Dla Emitenta korzystna jest tendencja umacniania się polskiej waluty. Sytuacja taka powoduje, że ceny elektroniki oferowane 
przez importerów (będących dostawcami sprzętu dla Emitenta) ulegają względnemu spadkowi. Natomiast ewentualne 
niekorzystne wahania kursów walutowych (tj. spadek kursu waluty polskiej względem innych walut) może spowodować 
wzrost cen towarów oferowanych przez dostawców, co może skutkować powstaniem dodatkowych kosztów i przełożyć się 
na obniżenie wyniku finansowego Spółki.  
 
Biorąc pod uwagę fakt, że Spółka dokonuje sprzedaży urządzeń również dystrybutorom oferującym te urządzenia na innych 
rynkach sąsiadujących z polskim, nadmierny wzrost wartości waluty krajowej spowoduje, że oferowane przez Emitenta ceny 
produktów mogą okazać się niekorzystne dla tych odbiorców. 
 
W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu tego ryzyka na wyniki, Emitent na bieżąco prowadzi monitoring zmian kursów 
walutowych i stara się szacować tendencje na rynku walutowym. Niemniej jednak z uwagi na fakt, ze waluta polska jest 
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postrzega wciąż jako waluta ryzykowna, istnieje ryzyko częstych fluktuacji jej kursu, co może mieć wpływ na wyniki finansowe 
Spółki. 
 
R y z y k o  k o n k u r e n c j i  
Emitent działa na rynku dystrybucji towarów elektroniki użytkowej i peryferii komputerowych. Podstawową działalnością 
Emitenta jest pośredniczenie między importerami produktów elektronicznych w Polsce i zagranicznymi producentami tych 
wyrobów, a wielkopowierzchniowymi sieciami detalicznymi dostarczającymi produkty do odbiorców finalnych. Rynek ten 
charakteryzuje się względnie wysokim poziomem konkurencji między dystrybutorami urządzeń elektronicznych. Biorąc pod 
uwagę skalę rynku, różnorodność produktów elektronicznych oraz dużą liczbę potencjalnych odbiorców, bariery wejścia na 
ten rynek są stosunkowo niskie. Intensyfikacja konkurencji spowodowana stałym pojawianiem się nowych podmiotów na 
rynku i poszerzeniem ich skali działalności, przejawia się w rosnącym nasyceniu rynku oraz coraz bardziej agresywnej polityce 
cenowej. Nasilenie się walki konkurencyjnej może skutkować obniżeniem realizowanych marż, wzrostem kosztów dotarcia 
do klienta i w konsekwencji pogorszeniem wyników finansowych realizowanych przez Emitenta.  
 
Emitent aktywnie reaguje na ewentualne nasilenie się walki konkurencyjnej, podejmując dodatkowe działania w zakresie 
wsparcia sprzedaży. Istotnym czynnikiem zabezpieczającym Spółkę przed konkurencją jest fakt, że Emitent jest 
wyspecjalizowanym dystrybutorem towarów dla wielkopowierzchniowych sieci detalicznych. Sprzedaż do hipermarketów i 
sieciowych sklepów specjalistycznych generuje dominującą wielkość łącznych obrotów Spółki. Spółka posiada podpisane 
długoterminowe umowy na dostawy towarów do większości sieci handlowych w Polsce. Kanał ten cechuje się znacznie 
wyższymi barierami wejścia, co skutecznie chroni Spółkę przed narażeniem na następstwa walki konkurencyjnej na otwartym 
rynku.  
 
R y z y k o  z w i ą z a n e  z  t e n d e n c j ą  d o  s p a d k u  m a r ż  n a  r y n k u  t o w a r ó w  e l e k t r o n i c z n y c h  
Spółka, będąc dystrybutorem elektroniki użytkowej, narażona jest na ryzyko spadku marż realizowanych na sprzedaży 
oferowanych towarów. Towary z grupy urządzeń elektronicznych w początkowej fazie cyklu życia produktu, ze względu na 
zwiększony popyt (występujący na etapie wzrostu zainteresowania danym produktem i mody) oferowane są z reguły na 
wyższym poziomie cenowym i przy wysokich marżach. Następnie równolegle ze wzrostem dostępności danej grupy 
produktów na rynku (tj. w następstwie wprowadzenia do obrotu podobnych produktów przez inne podmioty konkurencyjne) 
następuje stopniowy spadek realizowanych marż na danej grupie produktów. Ponadto wraz z upływem czasu technologia 
zastosowana w danej grupie produktów ulega upowszechnieniu i zainteresowanie konsumentów przenosi się na nowsze, 
bardziej zaawansowane towary, w związku z czym spada atrakcyjność zakupowa wprowadzonych wcześniej urządzeń. Efekt 
ten jest szczególnie znaczący w sytuacji walki konkurencyjnej o klienta zainteresowanego zakupem danego asortymentu 
towarów. Istnieje zatem ryzyko spadku marż na sprzedaży urządzeń elektronicznych i peryferii komputerowych 
powszechnego użytku.  
 
Zarząd Spółki zaznacza, że w większości przypadków na rynku konsumpcyjnej elektroniki użytkowej w miarę upowszechnienia 
się danego produktu, związany z tym zjawiskiem spadek cen sprzedaży danego towaru powodowany jest w znacznej mierze 
spadkiem kosztów jego produkcji (ze względu na wzrost skali sprzedaży), a nie upowszechnienia się tych lub podobnych 
produktów. W związku z tym Emitent nie notuje znacznych spadów marż jednostkowych ze sprzedaży tych towarów.  
 
Czynnikiem ograniczającym niekorzystny wpływ niniejszego ryzyka jest fakt, że Spółka na bieżąco rozszerza katalog 
oferowanych towarów każdorazowo wprowadzając do niego nowoczesne urządzenia, które dopiero wchodzą na rynek 
konsumpcyjny w Polsce, wycofując przy tym towary oparte na starszych technologiach. Ponadto Spółka zamierza na bieżąco 
monitorować i likwidować z oferty produkty, które charakteryzują się najniższa marżą.  
 
Dodatkowym elementem ograniczającym potencjalnie niekorzystny wpływ tego ryzyka jest fakt, że Spółka w niektórych 
przypadkach jest wyłącznym dystrybutorem danej marki na rynku polskim. W efekcie Emitent może w znacznym zakresie 
kontrolować podaż tych towarów na rynku i mieć wpływ na poziom realizowanych marż. 
 
Zarząd Emitenta zapewnia, że Spółka posiada wdrożone procedury kontroli kosztów i wydatków, które na bieżąco pozwalają 
kontrolować wysokość realizowanych marż i skutecznie planować dalsze działania operacyjne podmiotu. 
 
 
 
R y z y k o  z w i ą z a n e  z e  z m i a n a m i  t e c h n o l o g i c z n y m i  w  s e g m e n c i e  I T  
Na rynku elektroniki użytkowej panuje wysoka dynamika zmian w zakresie technologii stosowanej w urządzeniach 
elektronicznych powszechnego użytku. Zmiany te mają bezpośredni wpływ na zainteresowanie danymi produktami 
elektronicznymi ze strony odbiorców. Tempo tych procesów oraz ich zakres sprawia, że Emitent, aby zachować swoją pozycję 
rynkową, zmuszony jest do stałej obserwacji rynku pod względem aktualnych tendencji w stosowanej technologii. W związku 
z powyższym występuje ryzyko związane z koniecznością ponoszenia nakładów na prowadzenie obserwacji i analiz, a także 
ryzyko związane z wdrażaniem do katalogów nowego asortymentu.  
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Czynnikiem ograniczającym niniejsze ryzyko jest fakt, że Spółka na bieżąco aktualizuje ofertę towarów o produkty nowszej 
generacji. Poza tym Spółka wypracowała mechanizmy stałego aktualizowania oferty o towary podlegające zmianom 
technologicznym. W oparciu o umowy zawarte z dostawcami, Spółka dystrybuuje najbardziej aktualne wersje towarów 
poszczególnych marek. 
 

3. Czynniki ryzyka związane z instrumentami finansowymi 

 
R y z y k o  z w i ą z a n e  z  n o t o w a n i a m i  a k c j i  E m i t e n t a  n a  N e w C o n n e c t  -  k s z t a ł t o w a n i e  s i ę  
p r z y s z ł e g o  k u r s u  a k c j i  i  p ł y n n o ś c i  o b r o t u  
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. 
 
R y z y k o  z w i ą z a n e  z  z a w i e s z e n i e m  o b r o t u  a k c j a m i  
Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO), Giełda jako Organizator ASO może zawiesić obrót 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:  

1) na wniosek emitenta,  
2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.  

W przypadkach określonych przepisami prawa Giełda jako Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na 
okres nie dłuższy niż miesiąc.  
 
Zgodnie z § 17c Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym 
systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, w 
szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17 - 17b Regulaminu ASO, Giełda jako Organizator ASO może, w zależności 
od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:  

1) upomnieć emitenta,  
2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. 

Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. 
 
Giełda, jako organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć 
emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim 
naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub 
informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.  
W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub 
przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 
określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie zaniechał dotychczasowych naruszeń, bądź też nie podjął działań 
mających na celu zapobieżenie naruszeniom zasad obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu w przyszłości, bądź też 
nie opublikował określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie 
obrotu, Giełda jako organizator ASO może:  

1) nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z wcześniej nałożoną karą pieniężną nałożoną za to 
samo naruszenie nie może przekraczać 50.000 zł,  

2) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,  
3) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.  

Giełda, jako organizator ASO może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą zawieszenia obrotu albo karą 
wykluczenia z obrotu. 
 
Stosownie do art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami 
finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania 
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 
naruszenia interesów inwestorów, Giełda jako organizator ASO, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, zawiesza obrót 
tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  
Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko 
to dotyczy wszystkich instrumentów finansowych notowanych na NewConnect. 
 
R y z y k o  z w i ą z a n e  z  w y k l u c z e n i e m  z  o b r o t u  n a  N e w C o n n e c t  
Zgodnie z § 12 Regulaminu ASO, Giełda jako organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  

1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia 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,  
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4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta., 
5) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 
Giełda jako organizator ASO 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 Giełda jako organizator ASO może zawiesić obrót 
tymi instrumentami finansowymi. W tym przypadku do terminu zawieszenia nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1, to jest 
instrumenty finansowe mogą zostać zawieszone na okres dłuższy niż 3 miesiące. 
 
Zgodnie z § 17c Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym 
systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, w 
szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17 - 17b Regulaminu ASO, Giełda jako Organizator ASO może, w zależności 
od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:  

1) upomnieć emitenta,  
2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. 

Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. 
 
Giełda, jako organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć 
emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim 
naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub 
informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.  
W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub 
przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 
określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie zaniechał dotychczasowych naruszeń, bądź też nie podjął działań 
mających na celu zapobieżenie naruszeniom zasad obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu w przyszłości, bądź też 
nie opublikował określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie 
obrotu Giełda, jako organizator ASO może:  

1) nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z wcześniej nałożoną karą pieniężną nałożoną za to 
samo naruszenie nie może przekraczać 50.000 zł,  

2) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,  
3) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.  

Giełda, jako organizator ASO może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą zawieszenia obrotu albo karą 
wykluczenia z obrotu. 
 
Stosownie do art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo 
obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako  organizator ASO, na żądanie 
Komisji Nadzoru Finansowego, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym 
systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  
Z kolei ust. 4 wyżej wymienionego artykułu, stanowi, że w przypadku gdy obrót danymi instrumentami finansowymi zagraża 
w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu 
dokonywanemu w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów, Giełda jako 
organizator ASO, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wyklucza obrót tymi instrumentami finansowymi.  
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. 
 
 
 
 
R y z y k o  z w i ą z a n e  z  d o k o n y w a n i e m  i n w e s t y c j i  w  A k c j e  E m i t e n t a  
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. 
 
R y z y k o  z w i ą z a n e  z  m o ż l i w o ś c i ą  n a ł o ż e n i a  p r z e z  K N F  n a  E m i t e n t a  k a r  a d m i n i s t r a c y j n y c h  z a  
n i e w y k o n y w a n i e  l u b  n i e p r a w i d ł o w e  w y k o n y w a n i e  o b o w i ą z k ó w  w y n i k a j ą c y c h  z  p r z e p i s ó w  
p r a w a  
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Zgodnie z art. 4 pkt 20 Ustawy o ofercie publicznej Emitent posiada status spółki publicznej, w związku z czym KNF może 
nałożyć na niego kary administracyjne wynikające z przepisów prawa, w szczególności z przepisów Ustawy o ofercie publicznej 
oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  
W szczególności: zgodnie z art. 176 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy emitent nie wykonuje 
lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 157, 158 lub 160, w tym w szczególności wynikające z przepisów 
wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 KNF może: 

1. wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo 
2. nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo 
3. wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku 

regulowanym, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w pkt 2.  
Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy emitent lub wprowadzający nie wykonuje 
lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.   
Stosownie do art. 96 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent nie dopełnia obowiązków wymaganych przepisami prawa, 
w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na 
czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych emitenta z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę 
pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo zastosować obie kary łącznie.  
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II. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte 
w Memorandum Informacyjnym 
 

1. Emitent 

 

 

Nazwa (firma): Vakomtek Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: 61-003 Poznań, ul. Chlebowa 22 

Numer KRS:  0000390734 

Oznaczenie Sądu:     
Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 

REGON: 301792620 

NIP:  972-12-32-691 

Telefon:  + 48 61 652 91 89 

Fax:  + 48 61 652 91 88  

Poczta e-mail:  invest@vakomtek.com 

Strona www:  www.vakomtek.com 

 
Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Memorandum. 
 
W imieniu Emitenta działa: 
 

- Chun-Fu Lin – Prezes Zarządu. 
   
Działając w imieniu Emitenta oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by 
zapewnić taki stan, informacje zawarte w Memorandum Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 
faktycznym, i że w Memorandum Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.  
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III. Dane o emisji 
 

1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości papierów wartościowych z 

wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z 

papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

 
I n f o r m a c j a  o  e m i t o w a n y c h  p a p i e r a c h  w a r t o ś c i o w y c h  
Na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego oferuje się do 8.000.000 (osiem milionów) sztuk akcji zwykłych na 
okaziciela serii E spółki Vakomtek S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 
do 4.000.000 zł (czterech milionów złotych). Cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za akcję. 
 
Akcje serii E nie są uprzywilejowane. Nie jest ograniczona zbywalność tych akcji. 
 
Podstawą prawną emisji instrumentów finansowych objętych Memorandum Informacyjnym jest uchwała nr 14 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Vakomtek S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2015 roku. Treść tej uchwały została 
opublikowana w raporcie bieżącym nr 8/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. zamieszczonym na stronie internetowej Emitenta 
(www.vakomtek.com) oraz na stronie www.newconnect.pl. 
 

O p i s  o g r a n i c z e ń  w  s w o b o d z i e  p r z e n o s z e n i a  p a p i e r ó w  w a r t o ś c i o w y c h   

 

O g r a n i c z e n i a  u m o w n e  
Żadne ograniczenia umowne w obrocie akcjami serii E Emitenta nie zostają wprowadzone. 

 

O g r a n i c z e n i a  w y n i k a j ą c e  z e  S t a t u t u  E m i t e n t a  
Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami serii E Emitenta. 

  

O g r a n i c z e n i a  w y n i k a j ą c e  z  U s t a w y  o  o f e r c i e  p u b l i c z n e j  
Zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent jest spółką publiczną. Ustawa o ofercie publicznej nakłada na 
podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce 
publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i 
zdarzeń.  
W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 
50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 
1/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 
5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek 
dokonania 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. Do realizacji obowiązku tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych od 
dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu 
należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. 
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. 
Dodatkowo, w przypadku, o którym mowa w pkt 2 powyżej, 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. 
 
Ustawa stwierdza także, że obowiązki 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. 
Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie 
publicznej. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby 
głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego zamieszczenia informacji dotyczącej zamiarów dalszego 
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zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. Zmiana 
zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, 
poinformowania przez akcjonariusza KNF oraz spółki o przedmiotowej zmianie. 
Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem wykonywania 
przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej obowiązków. Prawo głosu wykonane 
wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia 
 
Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami obciążonymi 
zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych 
akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na 
warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. 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. 
 
O b o w i ą z k i  i  o g r a n i c z e n i a  w y n i k a j ą c e  z  U s t a w y  o  o b r o c i e  i n s t r u m e n t a m i  f i n a n s o w y m i  
Obowiązki i ograniczenia dotyczące obrotu akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej, wynikają z Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi (dalej „Ustawa). 
Art. 156 ust. 1 Ustawy określa, jakie podmioty obowiązane są do niewykorzystywania informacji poufnej. Zgodnie z 
postanowieniami tego artykułu są to m. in. osoby posiadające 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. Są to 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, lub 

- osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa wyżej, w podmiocie zależnym lub dominującym 
wobec emitenta, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 
podobnym charakterze, lub 

- akcjonariusze spółki publicznej, lub 
- maklerzy lub doradcy. 

 
Art. 156 ust. 2 Ustawy 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. 
W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości 
prawnej Ustawa, w art. 156 ust. 3, rozszerza zakaz wykorzystywania informacji poufnej, o którym mowa w art. 156 ust. 1 
Ustawy także na osoby fizyczne, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby 
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 
 
Zgodnie z 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 wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt 3. 

 
Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy, 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 ust. 4 pkt 1 Ustawy; 
2) jednego lub kilku instrumentów finansowych określonych w art. 156 ust. 4 pkt 1 Ustawy; 
3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych określonych w ust. 4 pkt 1 Ustawy. 
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Art. 159 ust. 1 Ustawy stanowi, że osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt.  1 lit., a nie mogą, w czasie trwania okresu 
zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 
Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, 
innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. 
Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy 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, o których mowa w ust. 1, spełniających warunki określone w 
art. 156 ust. 4, 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 sporządzany jest 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 sporządzany jest 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 sporządzany jest dany raport. 

-  
Osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie mogą także, w czasie trwania 
okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do 
nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych 
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności 
powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na 
rachunek własny lub osoby trzeciej. 
 
Przepisów powyższych nie stosuje się do czynności dokonywanych: 
  1)   przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zleciła 
zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej 
rachunek decyzje inwestycyjne albo 
  2)   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 
  3)   w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie 
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 
  4)   w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, wezwania do zapisywania 
się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 
  5)   w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo 
  6)   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. 
Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby: 
 1)  wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami, 
 2)  inne, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji 
poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji 
wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej 
- są obowiązane do przekazywania Komisji oraz emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi 
związane (w rozumieniu 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. 
Zgodnie z art. 161a 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 określonych w art. 39 ust. 4, tj. dotyczą także 
instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zgodnie z art. 78 ust. 2-4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo 
obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego 
system obrotu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu 
w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres 
nie dłuższy niż 10 dni. 
Jednocześnie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach 
wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa 
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obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, 
Giełda jako organizator alternatywnego system obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy 
niż miesiąc. Na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego system obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez 
Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu 
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 
powoduje naruszenie interesów inwestorów. 
 

O b o w i ą z k i  i  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  z w i ą z a n e  z  n a b y w a n i e m  a k c j i  w y n i k a j ą c e  z  U s t a w y  o  
o c h r o n i e  k o n k u r e n c j i  i  k o n s u m e n t ó w  
W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar koncentracji, w 
przypadku gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, 
poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 euro, (1.000.000.000 euro dla łącznego światowego 
obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów. 
Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w 
koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy 
bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość euro podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru 
koncentracji. 
 
Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru: 

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 
2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub 

w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej 
przedsiębiorców 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. 

 
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów): 
 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, 
 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. 
 
Zgłoszenia 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. 
W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach 
koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja 
powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się 
od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 
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Stosownie do art. 18-19 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. 
Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 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 kontrolnego jednego lub kilku 
przedsiębiorców, 

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 
 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek 
składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. 
Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie 
została dokonana. 
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 jego zgody. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną 
w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym 
mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe 
dane. 
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 m.in. 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. 
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w 
decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub 
rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 
lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 
KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w 
podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub 
podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności 
okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

 

R o z p o r z ą d z e n i e  R a d y  W s p ó l n o t  E u r o p e j s k i c h  d o t y c z ą c e  k o n t r o l i  k o n c e n t r a c j i  
p r z e d s i ę b i o r s t w   
W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków wynikających także z 
przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 
(dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji). Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o 
wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi 
obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku 
których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego 
rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym 
dokonaniem, a po:  

1) zawarciu odpowiedniej umowy,  
2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub  
3) przejęciu większościowego udziału.  

 
Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny 
zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania 
zgody na dokonanie takiej koncentracji.  
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:  
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1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej, niż 5 mld EUR,  
2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących 

w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR, 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 EUR,  
2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 

koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR,  
3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 

koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln EUR, oraz  

4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, 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.  

5) Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy:  
6) 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,  

7) 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 zachowań 
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.  

 
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 zachowań 
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.  

 

2. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej 

wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z 

wymienionych celów, oraz wskazanie, czy cele emisji mogą ulec zmianie 

 
Spółka z emisji może pozyskać do 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych). 

 

Wpływy z emisji w wysokości do 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) mają zostać przeznaczone na zasilenie kapitału 

obrotowego netto Spółki, zwiększanie wolumenu sprzedaży, dywersyfikację portfela odbiorców i produktów, wejście w nowe 

kanały dystrybucji oraz zapewnienie konkurencyjności na rynku pracy.   

 

 

 

 

 
Cele emisyjne Przewidywane nakłady [zł] 

Zasilenie kapitału obrotowego netto Spółki, zwiększanie wolumenu sprzedaży, 

dywersyfikację portfela odbiorców i produktów, wejście w nowe kanały dystrybucji 

oraz zapewnienie konkurencyjności na rynku pracy 
Do 4.000.000,00 zł  

Suma Do 4.000.000,00 zł 

Źródło: Emitent 
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3. Łączne określenie kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji, ze wskazaniem 

wysokości kosztów według ich tytułów 

 
Według szacunków Zarządu Emitenta koszt Publicznej Oferty wyniesie szacunkowo 31.000 zł, w tym:  

- przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł 

- wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy 

- sporządzenia publicznego memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 31.000 zł 

- promocji oferty: 0 zł 

 

Koszty emisji zostaną rozliczone zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości. 

 

4. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych ze wskazaniem organu lub osób 

uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych oraz daty i formy podjęcia decyzji 

o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści 

 

Podstawą prawną emisji instrumentów finansowych objętych Memorandum Informacyjnym jest uchwała nr 14 podjęta przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Vakomtek S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2015 roku. Treść tej 

uchwały została opublikowana w raporcie bieżącym EBI nr 8/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. zamieszczonym na stronie 

internetowej Emitenta (www.vakomtek.com) oraz na stronie www.newconnect.pl. 

 
Uchwała nr 14 

Walnego Zgromadzenia Spółki 

Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz 

zmiany Statutu Spółki 

 

 
Walne Zgromadzenie Spółki Vakomtek S.A. uchwala co następuje: 
 

§1 
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 4.000.000 zł (cztery miliony złotych), tj. do kwoty nie 

wyższej niż 8.000.000 zł (osiem milionów złotych). 
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję do 8.000.000 

(osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda (zwanych 
dalej "akcjami serii E"). 

3. Akcje serii E zostaną zaoferowane z zachowaniem praw poboru przysługujących dotychczasowym akcjonariuszom 
Spółki, zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, 
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

4. Dzień prawa poboru ustala się na 20.07.2015 r. 
5. Cena emisyjna akcji serii E będzie równa 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za akcję. 
6. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 

obrotowy kończący się 31.12.2015 r. 
7. Akcje serii E pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w 

drodze emisji akcji serii E. 
8. Akcje serii E zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich 

akcji Spółki. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie prawo do objęcia 
1 (jednej) akcji serii E. 
 

§2 
1. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. Dopuszcza się, aby 
prawa poboru akcji serii E były również przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. 
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2. Akcje serii E i prawa poboru serii E będą miały formę zdematerializowaną. 
3. Zarząd Spółki jest upoważniony 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 E i praw poboru serii E w celu ich dematerializacji. 

4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej 
Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w 
ust. 1, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. pod nazwą NewConnect. 
 

§3 

Upoważnia się Zarząd do: 

− złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych, 

− określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii E, do 
określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii E w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, a także 
do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii E nie objętych niniejszą uchwałą, 

− podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały. 
 

§4 
Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki 
i nadać im następujące brzmienie: 
 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) i nie więcej niż 8.000.000 (osiem 

milionów złotych) i dzieli się na nie mniej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji i nie więcej niż 16.000.000 (szesnaście 
milionów) akcji o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda. 

2. Akcjami Spółki jest: 
a) 250.000 Akcji Serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A 000001 do A 250000, 
b) 1.800.000 Akcji serii B imiennych uprzywilejowanych co do głosu o numerach od B 0000001 do B 1800000, 
c) 4.349.440 Akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C 0000001 do C 4349440, 
d) 1.600.560 Akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 0000001 do 1600560, 
e) Do 8.000.000 Akcji serii E zwykłych na okaziciela.  

 
§5 

Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E 
zostanie dokonane z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy stosowanego postanowienia w przedmiocie wpisu zmiany Statutu 
do rejestru przedsiębiorców.  

 

5. Informacje o prawie pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy 

 

Akcje serii E zostaną zaoferowane z zachowaniem praw poboru przysługujących dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, 
zgodnie z art. 433 §1 Kodeksu spółek handlowych. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru 
przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej) akcji serii E. Akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, zgodnie 
z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
Dzień prawa poboru został ustalony na 20 lipca 2015 r. 
 

6. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

 
Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok 
obrotowy kończący się 31.12.2015 r. 
 
W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji o wypłacie dywidendy, będzie ona wypłacana w polskich złotych. 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 6 z dnia 26 czerwca 2015 r. postanowiło, że zysk netto za okres od dnia 
01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. w kwocie 55.639,85 zł zostanie przeznaczony częściowo na kapitał zapasowy Spółki - 
kwocie 4.451,19 zł, a w pozostałej części w kwocie 51.188,66 zł na kapitał rezerwowy spółki.  
 

7. Informacja o prawach wynikających z emitowanych papierów wartościowych 

 
P r a w a  p o b o r u  a k c j i  s e r i i  E   
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Prawa poboru akcji serii E, zgodnie z art. 433 k.s.h., inkorporują w sobie uprawnienie dotychczasowych akcjonariuszy do 
pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji. Zgodnie z § 128 Szczegółowych Zasad Działania KDPW przez dotychczasowego 
akcjonariusza rozumie się osobę, która z upływem dnia ustalenia prawa poboru była właścicielem akcji dających prawo 
poboru. Zgodnie z uchwałą numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 czerwca 2015 r. dzień prawa 
poboru przypadać będzie na 20.07.2015 r. A zatem uprawnionymi z praw poboru, ich posiadaczami, są osoby, które z 
upływem 20.07.2015 r. były właścicielami dotychczas wyemitowanych akcji Emitenta. Przy określaniu kręgu osób będących 
właścicielami akcji należy mieć na uwadze art. 7 ust. 2 i 4 Ustawy o obrocie, które stanowią, że nabywca papierów 
wartościowych staje się ich właścicielem z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych, 
ten zaś może nastąpić dopiero po dokonaniu zarejestrowania papierów wartościowych pomiędzy odpowiednimi kontami 
depozytowymi. Oznacza to konieczność uwzględnienia przez nabywców akcji Emitenta przed dniem prawa poboru czasu 
koniecznego do rozliczenia transakcji dokonywanego przez KDPW. Na rachunku osoby, która na koniec dnia 20.07.2015 r. 
była właścicielem dotychczas wyemitowanych przez Emitenta akcji (akcji serii A, serii B, akcji serii C, akcji serii D), zostaną 
zapisane jednostkowe prawa poboru akcji serii E. Uwzględniając tryb rozliczeń transakcji przez KDPW oznacza to, że prawo 
poboru przysługiwać będzie osobom, które dokonają transakcji nabycia akcji najpóźniej w dniu 16.07.2015 r. Prawo poboru 
jest papierem wartościowym zbywalnym, co oznacza, że można nim swobodnie rozporządzać. Prawa poboru akcji serii E 
Emitenta nie będą jednak przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.  

 
P r a w a  d o  a k c j i  s e r i i  E  
Prawa do akcji serii E, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 29 Ustawy o obrocie, powstaną po złożeniu zapisów na Akcje 
serii E, w momencie przydziału tych akcji inwestorom przez Zarząd Emitenta. Prawa do Akcji serii E inkorporować będą 
uprawnienie do otrzymania zdematerializowanych akcji serii E i wygasną z chwilą rejestracji akcji serii E przez KDPW. W 
przypadku niezarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału wynikającego z emisji akcji serii E, prawa do akcji 
serii E wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału 
do rejestru. 
 

A k c j e  
Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą: 

- prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych). Statut Spółki nie przewiduje 
ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne 
Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw 
w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.  

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych): w 
przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszom Emitenta 
przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo 
poboru). 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 KSH 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 (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych – powyższy 

przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku spółki wykazanym w jej sprawozdaniu 
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 
akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji 
posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, 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 Kodeksu Spółek Handlowych). Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu 
terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o 
podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które 
powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem 
obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do 
końca czerwca. 

Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej. 
 
U p r a w n i e n i a  o  c h a r a k t e r z e  k o r p o r a c y j n y m  

Kodeks Spółek Handlowych  
Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników (akcjonariuszy) kilka kategorii 
uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach spółek czy też z posiadaniem akcji. Uprawnienia 
przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze majątkowym i korporacyjnym.  
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Emitent wskazuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych (ustawa z dnia 5 
grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), 
rozszerzająca uprawnienia akcjonariuszy, w szczególności zmieniająca zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach. 
Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:  

− prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu spółek 
handlowych),  

− prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z 
odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 Kodeksu spółek handlowych),  

− prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część kapitału 
zakładowego: na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz umieszczenia określonych spraw 
w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego. Wyżej wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu Emitenta. 
Stosownie do art.  400 § 3 KSH w przypadku, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania 
Zarządowi NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, 
upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy występujących z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia. 
Jednocześnie, Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę 
ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają 
przewodniczącego tego zgromadzenia. 

− prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH). Akcjonariusz lub akcjonariusze 
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw 
w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż 
na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie 
lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci 
elektronicznej. 
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem 
walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie 
następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. 

− Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH). Spółka 
niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego 
zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

− Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego 
zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które 
mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego (art. 401 § 6 KSH). 

− prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 4061 Kodeksu spółek handlowych). Z przepisów KSH wynika, że 
Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz 
w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. 
przez system ESPI. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem 
walnego zgromadzenia. Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. Prawo 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 
szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień 
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji 
imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do 
księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać 
dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną 
złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed 
zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u 
notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub 
państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu 
walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji 
nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego 
ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu 
walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym 
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zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce oraz wykazu sporządzonego 
przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 
finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów 
przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione 
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych 
podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa 
w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. 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. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w 
okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego 
zgromadzenia. Statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej. 

− stosownie do art. 412 § 1 KSH 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 nieważności 
lub w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis elektroniczny nie jest wymagany, 

− prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy 
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania nieodpłatnie listy pocztą 
elektroniczną (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych), 

− prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 
2 Kodeksu spółek handlowych); żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno 
nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym Zgromadzeniem, 

− prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na 
Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia (art. 410 Kodeksu spółek handlowych); 
Stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie 
sporządza się listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby 
akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany 
jest podpisać listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub 
akcjonariuszy, o których mowa powyżej 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 głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli Statut Emitenta lub ustawa nie 
stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut Spółki nie przewiduje 
ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne 
Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze  uchwał, decyzji dotyczących spraw 
w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki, 

− prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Art. 385 § 3 KSH 
przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego 
Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 
Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji 
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielna 
grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków 
Rady Nadzorczej. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednia grupę akcjonariuszy, utworzoną 
zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy 
akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w 
drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 
jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny sposób powoływania Rady Nadzorczej nie maja 
zastosowania w odniesieniu do takiego wybory Rady Nadzorczej,  

− prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez 
Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),  

− prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej 
w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko Emitentowi 
powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek handlowych); w takich przypadkach akcjonariusz może 
wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do 
wystąpienia z powództwem uprawniony jest akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie 
niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub 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. Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej 
powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania 
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przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia 
uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu 
rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość 
przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia 
jego powództwa,  

− prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia 
sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych), przysługuje akcjonariuszom uprawnionym do 
wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 
3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia 
ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez 
Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, 
podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia 
argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego 
powództwa,  

− prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji dotyczących Emitenta, 
jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 1 Kodeksu 
spółek handlowych). Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże 
zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji, gdy:  

− mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nią powiązana, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w 
szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, lub  

− mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 
administracyjnej,  

Ponadto zgodnie z art. 428 § 3 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki żądanej 
przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. 
Przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH dotyczących odmowy udzielenia informacji, Zarząd może 
udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Emitenta poza Walnym Zgromadzeniem. Informacje podawane poza 
Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać 
ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach przekładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, 
ze materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego 
Zgromadzenia, 

− prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa 
w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych) lub o zobowiązanie Emitenta 
do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 
§ 4 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu spółek handlowych), Wniosek do sądu rejestrowego, należy 
złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono 
udzielenia żądanych informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie 
Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem, 

− prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę 
Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),  

− prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 
505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych). 

Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania 
udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będąca również akcjonariuszem Emitenta w przedmiocie pozostawania 
przez nią w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych wobec innej 
określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do 
złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie 
porozumień z innymi osobami. 
 

 

 

U s t a w a  o  o f e r c i e  p u b l i c z n e j  i  U s t a w a  o  o b r o c i e   
Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień inkorporowanych w 
zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może być wystawione przez podmiot 
prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o obrocie instrumentami 
finansowymi. W takich przypadkach akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje 
roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Zyskują oni natomiast (zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych) 
uprawnienie do uzyskania imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych. Natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający 
akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane.  
Należy dodać, że do zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4063 § 2 ustawy z 
dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przepis art. 10 ust. 2 ustawy o obrocie stosuje się odpowiednio. 
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W art. 84 Ustawy o ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym przynajmniej 5% 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zbadania 
przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw 
szczególnych). Wedle dyspozycji art. 85 powoływanej ustawy, wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w 
przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o 
wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały. 
 

U p r a w n i e n i a  o  c h a r a k t e r z e  m a j ą t k o w y m  
Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:  

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych – powyższy 
przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku spółki wykazanym w jej sprawozdaniu 
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 
akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji 
posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, 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 Kodeksu Spółek Handlowych). Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu 
terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o 
podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które 
powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem 
obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do 
końca czerwca. 
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących. 
Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w szczególności 
nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym samym stosuje się zasady ogólne 
opisane powyżej. 
Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię odbioru 
dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu Spółek Handlowych i regulacji KDPW, w związku z czym 
w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone zgodnie z zasadami 
znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych: 
Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia 
dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dniu dywidendy” zgodnie z określeniem zawartym w 
przepisach Kodeksu Spółek Handlowych) oraz o terminie wypłaty dywidendy (§106 Szczegółowych Zasad Działania 
KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 106 pkt.  2 
Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po 
dniu dywidendy. 
Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej 
następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW 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 papierów wartościowych osób uprawnionych do 
dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie. 
Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku 
dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. 
Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy akcji 
będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi, mogą, pod warunkiem przedstawienia 
stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, 
skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta, podatku od dywidendy.  
Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, 
uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają opodatkowaniu 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, chyba że umowa w sprawie 
zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem miejsca zamieszkania akcjonariusza 
będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi 
inaczej. 
Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z 
zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 
Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu 
opodatkowaniu lub nie pobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem udokumentowania miejsca 
zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby zarządu do celów podatkowych, 
uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji 
podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez płatnika (Emitenta) czy ma on prawo zastosować 
stawkę ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości 
określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 
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Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia 
właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które przewidywały redukcję krajowej 
stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, 
bezpośrednio od urzędu skarbowego.     

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych): w przypadku 
nowej emisji, stosownie do art. 433§1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo 
pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). 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 KSH oraz 
- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia 

prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia.  
- prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463§1 KSH, o ile inaczej nieuregulowana 

tego uchwała Walne Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, likwidatorami spółki akcyjnej są członkowie 
zarządu. Natomiast Kodeks Spółek Handlowych przewiduje możliwość wnioskowania  
do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 
jedną dziesiąta kapitału zakładowego spółki o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub 
dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH), 

- prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu Spółek Handlowych): 
w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej 
wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki, o czym mowa w art. 468 § 1 KSH. 
W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki może nastąpić podział pomiędzy 
akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po 
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy 
spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat 
na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez 
niego akcji. 

- prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których 
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub 
w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 
340 § 3 KSH).   
 

8. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

  

Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie WZA. Emitent wskazuje, że w roku 2016 r. Zarząd może rekomendować 
wypłatę dywidendy. 
 

9. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami 

wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku 

 
P o d a t e k  d o c h o d o w y  o d  d o c h o d u  u z y s k a n e g o  z  d y w i d e n d y  
Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia podatku dochodowego(w 
wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP również 
podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka podatku jest taka sama (19%), chyba że umowa w sprawie 
zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej. 
 
P o d a t e k  o d  d o c h o d ó w  z  t y t u ł u  d y w i d e n d  i  i n n y c h  u d z i a ł ó w  w  z y s k a c h  E m i t e n t a  o d  o s ó b  
p r a w n y c h  
Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat należności z tytułów 
udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w dniu dokonania wypłaty 
zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez płatnika w terminie do 
7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. 
Zgodnie z art. 22 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: 
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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 ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z 
tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały 
(akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa powyżej w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch 
lat. 
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w 
wysokości określonej powyżej w pkt. 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej 
mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). 
W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w powyżej w pkt. 3, nieprzerwanie 
przez okres dwóch lat spółka, o której mowa powyżej w pkt. 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za 
zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend 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. 
 
P o d a t e k  o d  d o c h o d ó w  z  t y t u ł u  d y w i d e n d  i  i n n y c h  u d z i a ł ó w  w  z y s k a c h  E m i t e n t a  o d  o s ó b  
f i z y c z n y c h  
Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału  
w zyskach osób prawnych na rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest jako płatnik pobierać w dniu 
dokonania wypłaty zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro maklerskie na 
rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania podatku. Dochodów 
(przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami 
opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 
P o d a t e k  d o c h o d o w y  o d  d o c h o d u  u z y s k a n e g o  z e  s p r z e d a ż y  a k c j i  
 
P o d a t e k  d o c h o d o w y  o d  d o c h o d ó w  u z y s k i w a n y c h  p r z e z  o s o b y  p r a w n e  
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze 
sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze 
sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 
Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane są 
do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub 
straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki 
od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych  
od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako 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. 6-7 ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych. 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z 
umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem 
przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów 
podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej. 
 

P o d a t e k  d o c h o d o w y  o d  d o c h o d ó w  u z y s k i w a n y c h  p r z e z  o s o b y  f i z y c z n e  
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub 
pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 
mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. 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: 
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- 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 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, 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, określonymi 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 przedsiębiorstwo lub jego 
zorganizowana część, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku 
podatkowym.  

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. 
 
P o d a t e k  o d  c z y n n o ś c i  c y w i l n o p r a w n y c h  
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).  

Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww. warunków, stawka 
podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku 
podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności 
cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie 
sprzedaży ciąży na kupującym. 
 
U m o w y  o  s u b m i s j ę  
Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową ani inwestycyjną. Emitent nie zamierza zawrzeć takich umów. 
 
 
 
 
 

10. Zasady dystrybucji papierów wartościowych 

 
a) Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta 

 
Zgodnie z Uchwałą nr 14 ZWZA z dnia 26 czerwca 2015 r. Akcje Serii E oferowane są do objęcia dotychczasowym 
akcjonariuszom na zasadzie prawa poboru (subskrypcja zamknięta, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek 
handlowych). 
 
Osobami uprawnionymi do wykonania prawa poboru Akcji Serii E są wszyscy posiadający prawo poboru w chwili składania 
zapisu: 

- osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 20 lipca 2015 roku, którzy 
nie zbyli tego prawa do momentu złożenia zapisu na Akcje Serii E, 

- osoby, które nabyły prawo poboru Akcji Serii E i nie dokonały jego zbycia do dnia złożenia zapisu. 
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Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych osoby będące akcjonariuszami spółki publicznej na koniec 
dnia ustalenia prawa poboru mogą, w terminie wykonania prawa poboru, złożyć jednocześnie zapis dodatkowy na akcje, w 
liczbie nie większej niż liczba akcji oferowanych. W związku z powyższym osobami uprawnionymi do złożenia zapisu 
dodatkowego na Akcje Serii E są także osoby będące właścicielami akcji Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, 
które w chwili składania zapisu nie posiadają prawa poboru.  
W przypadku zbycia prawa poboru po dniu ustalenia prawa poboru, w rezultacie którego dana osoba nie będzie posiadać 
praw poboru, zachowuje ona prawo do złożenia wyłącznie zapisu dodatkowego na Akcje Serii E. 
Osoby, które nabyły prawo poboru po dniu ustalenia prawa poboru, a nie były właścicielami akcji na koniec dnia ustalenia 
prawa poboru mogą jedynie złożyć zapis na Akcje Serii E w liczbie wynikającej z posiadanych jednostkowych praw poboru 
(zapis podstawowy). Nie mogą one złożyć zapisu dodatkowego. 
Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcje, które nie zostały objęte w trybie realizacji prawa 
poboru i składania zapisów dodatkowych, zarząd ich emitenta przydziela według własnego uznania, jednak po cenie nie 
niższej niż cena emisyjna. W związku z powyższym, jeżeli nie wszystkie Akcje Serii E zostaną objęte w trybie realizacji prawa 
poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do wytypowanych według własnego uznania inwestorów 
z propozycją złożenia zapisu na nie objęte Akcje Serii E. 
Inwestorzy, będący nierezydentami, w rozumieniu Prawa Dewizowego, zamierzający nabyć Akcje Oferowane, winni zapoznać 
się z odpowiednimi postanowieniami prawa, obowiązującymi w kraju pochodzenia. 
 

b) Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży 
 
Dniem ustalenia prawa poboru jest był dzień 20 lipca 2015 roku. Ostatnim dniem w którym można było nabyć akcje na sesji 
GPW wraz z przysługującym im prawem poboru był dzień 16 lipca 2015 roku. Oznacza to, że osoby które nabyły akcje Emitenta 
na sesji GPW po dniu 16 lipca 2015 roku nie będą uprawnione do wykonywania prawa poboru z tych akcji. 
 
Prawa poboru nie będą notowane w zorganizowanym systemie obrotu. 
 
Zapisy na Akcje Serii E w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 19.08.2015 roku i 
przyjmowane będą do dnia 30.09.2015 roku. 
 
W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii E w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów 
dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii E, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd 
przyjmowane będą w dniach 7.10.2015 - 14.10.2015 roku. Zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcje serii E 
zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej. 
 
Przydział Akcji Serii E nastąpi 14.10.2015 roku. 
 
Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z wyżej podanych terminów z tym, że Emitent nie przewiduje 
skrócenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje serii E po rozpoczęciu subskrypcji. 
 
W przypadku zmiany tych terminów, właściwa informacja zostanie podana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu 
aktualizującego do Memorandum oraz w formie raportu bieżącego. 
 
Emitent udostępnia do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia 
zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu do memorandum informacyjnego oraz w sposób, w jaki zostało 
udostępnione memorandum informacyjne, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub 
znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia 
memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość po tym 
udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności memorandum.  
W przypadku gdy aneks jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która 
złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu.  
Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi 
klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na określone papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia 
udostępnienia aneksu.  
Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje, jeżeli aneks jest udostępniany w związku z istotnymi 
błędami lub niedokładnościami w treści memorandum, o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość przed 
dokonaniem przydziału papierów wartościowych, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których emitent lub 
sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych. Aneks powinien zawierać informację 
o dacie, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu.  
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Gdy aneks zostanie opublikowany w terminie krótszym niż 2 dni przed planowanym przydziałem Akcji Oferowanych, aby 
Inwestorzy, którzy złożyli zapisy przed udostępnieniem tego aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożenia tych 
zapisów, zostanie dokonana odpowiednia zmiana terminu przydziału Akcji Oferowanych. 
 

c) Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów oraz terminu związania zapisem 
 
Osobami uprawnionymi do wykonania prawa poboru Akcji Serii E są wszyscy posiadający prawo poboru w chwili składania 
zapisu: 

- osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 20 lipca 2015 roku, którzy 
nie zbyli tego prawa do momentu złożenia zapisu na Akcje serii E, 

- osoby, które nabyły prawo poboru Akcji Serii E i nie dokonały jego zbycia do dnia złożenia zapisu. 
 
Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych osoby będące akcjonariuszami spółki publicznej na koniec 
dnia ustalenia prawa poboru mogą, w terminie wykonania prawa poboru, złożyć jednocześnie zapis dodatkowy na akcje, w 
liczbie nie większej niż liczba akcji oferowanych. W związku z powyższym osobami uprawnionymi do złożenia zapisu 
dodatkowego na Akcje Serii E są także osoby będące właścicielami akcji Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, 
które w chwili składania zapisu nie posiadają prawa poboru. 
 
Na każdą jedną dotychczasową akcję Emitenta, posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 20 lipca 2015 roku, 
przypada jedno prawo poboru. Jedno prawo poboru uprawnia do jednej akcji serii E. 
W przypadku zbycia prawa poboru po dniu ustalenia prawa poboru, w rezultacie którego dana osoba nie będzie posiadać 
praw poboru, osoba taka zachowuje prawo do złożenia wyłącznie zapisu dodatkowego na Akcje Serii E. 
 
Osoby, które nabyły prawo poboru po dniu ustalenia prawa poboru, a nie były właścicielami akcji na koniec dnia ustalenia 
prawa poboru mogą jedynie złożyć zapis na Akcje Serii E w liczbie wynikającej z posiadanych jednostkowych praw poboru 
(zapis podstawowy). Nie mogą one złożyć zapisu dodatkowego.  
 
Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcje, które nie zostały objęte w trybie realizacji prawa 
poboru i składania zapisów dodatkowych, zarząd ich Emitenta przydziela według własnego uznania, jednak po cenie nie 
niższej niż cena emisyjna. W związku z powyższym, jeżeli nie wszystkie Akcje serii E zostaną objęte w trybie realizacji prawa 
poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do wytypowanych według własnego uznania inwestorów 
z propozycją złożenia zapisu na nie objęte Akcje Serii E. 
 
Zapisy składane w wykonaniu prawa poboru i zapisy dodatkowe będą przyjmowane w okresie 19.08.2015 r. - 30.09.2015 r. 
 
Osoby uprawnione do złożenia zapisu dodatkowego na Akcje serii E, tj. osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec 
dnia ustalenia prawa poboru, składają zapis na Akcje serii E w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów 
wartościowych, na którym prawa poboru zostały zapisane na koniec dnia jego ustalenia. 
 
W przypadku osób posiadających prawa poboru zapisane na rachunkach papierów wartościowych w bankach-
depozytariuszach, lub w przypadku osób uprawnionych do złożenia zapisu dodatkowego, którym prawo poboru w dniu jego 
ustalenia zapisano na rachunku w banku-depozytariuszu, zapisy na Akcje serii E składane są w firmach inwestycyjnych 
wskazanych przez te banki-depozytariuszy.  
 
Osoba składająca zapis powinna wypełnić i podpisać formularz zapisu na Akcje serii E w trzech egzemplarzach. Jeden 
egzemplarz formularza zapisu, jako poświadczenie złożonego zapisu na Akcje serii E otrzymuje inwestor lub jego pełnomocnik. 
 
Inwestorzy składający zapisy podstawowe i dodatkowe okazują w firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis odpowiednie 
dokumenty, zgodne z wymogami identyfikacji inwestorów obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej. 
Zapisy mogą być składane za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji, o ile taką formę dopuszcza firma inwestycyjna 
przyjmująca zapis. 
 

d) Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w 
oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 

 
W przypadku inwestorów, którzy składają zapisy na akcje w związku z prawami poboru zapisanymi na rachunku papierów 
wartościowych w chwili składania zapisu (zapisy podstawowe) lub inwestorów, którzy mieli prawa poboru zapisane na tym 
rachunku w dniu prawa poboru (zapisy dodatkowe) wymaga się, aby środki na opłacenie akcji znalazły się na właściwym 
rachunku danej firmy inwestycyjnej najpóźniej w chwili składania zapisu.  
 
Wpłaty na Akcje Serii E nie podlegają oprocentowaniu. 
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Zwraca się uwagę inwestorów, że wpłaty na Akcje Serii E dokonywane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą 
powinny być zgodne z zasadami określonymi w art. 22 Ustawy z dn. 2 lipca 2004 roku – o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. Nr  173, poz. 1807). 
 
Dopuszcza się następujące formy opłacenia akcji: wpłata gotówkowa lub przelew, w trybie i na zasadach określonych 
właściwymi procedurami danej firmy inwestycyjnej, w drodze umownego potrącenia wzajemnych wymagalnych 
wierzytelności pieniężnych subskrybenta i Spółki, powyższymi sposobami łącznie. 
 

e) Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu wraz 
z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne 

 
Emitent udostępnia do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia 
zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu do memorandum informacyjnego oraz w sposób, w jaki zostało 
udostępnione memorandum informacyjne, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub 
znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia 
memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości lub o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość po tym 
udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności memorandum.  
W przypadku gdy aneks jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji lub sprzedaży, osoba, która 
złożyła zapis przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu.  
Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi 
klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na określone papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia 
udostępnienia aneksu.  
Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje, jeżeli aneks jest udostępniany w związku z istotnymi 
błędami lub niedokładnościami w treści memorandum, o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość przed 
dokonaniem przydziału papierów wartościowych, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których emitent lub 
sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych. Aneks powinien zawierać informację 
o dacie, do której przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu.  
Gdy aneks zostanie opublikowany w terminie krótszym niż 2 dni przed planowanym przydziałem Akcji Oferowanych, aby 
Inwestorzy, którzy złożyli zapisy przed udostępnieniem tego aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożenia tych 
zapisów, zostanie dokonana odpowiednia zmiana terminu przydziału Akcji Oferowanych. 
 

f) Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych 
 
Każdy inwestor wykonujący prawo poboru może złożyć dowolną liczbę zapisów na Akcje Serii E, jednak łączna liczba Akcji Serii 
E, na która opiewają zapisy nie może być większa, niż wynikająca z posiadanych praw poboru. 
Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych osoby będące akcjonariuszami spółki publicznej na koniec 
dnia ustalenia prawa poboru mogą, w terminie wykonania prawa poboru, złożyć jednocześnie zapis dodatkowy na akcje, w 
liczbie nie większej niż liczba akcji oferowanych.  
Inwestor wytypowany do złożenia zapisu przez Zarząd, w wypadku nie subskrybowania w wykonaniu prawa poboru i zapisów 
dodatkowych wszystkich oferowanych akcji, zapisuje się na akcje w sposób wynikający ustaleń z Zarządem. 
 
Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany w dniu 14.10.2015 roku. 
 

g) Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 
 
Zarząd Emitenta dokona przydziału Akcji Serii E w dniu 14.10.2015 roku. 
Inwestorom, którzy złożyli zapisy wynikające z realizacji prawa poboru, Akcje serii E zostaną przydzielone w ilości 
zadeklarowanej w zapisie zgodnie z zasadami emisji tzn. jedna Akcja Serii E przypada na każde posiadane prawo poboru. 
W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii E przez osoby uprawnione do realizacji prawa poboru, nieobjęte Akcje Serii E 
zostaną przeznaczone na realizację zapisów dodatkowych złożonych przez osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec 
dnia ustalenia prawa poboru. 
 
Podmiotem obsługującym przydział będzie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami 
Działania KDPW przydział akcji przez emitenta dokonywany jest według następujących zasad: 
1) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji nie  przewyższającą liczby akcji 

oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, przydział akcji nastąpi w liczbie określonej dodatkowymi zapisami, 
2) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji przewyższającą liczbę akcji 

oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, dokonana zostaje alokacja akcji oparta na następujących zasadach: 
a) wielkość zapisu dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich akcji oferowanych w ramach 

emisji pomija się, 
b) przydział zostaje dokonany proporcjonalnie do wielkości złożonych zapisów dodatkowych, z uwzględnieniem zasady 

wskazanej w lit. a), 
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c) ułamkowe części akcji nie są przydzielane, 
3) akcje nie przydzielone w wyniku alokacji przeprowadzonej zgodnie z pkt 2 zostają przydzielone osobom, które złożyły 

zapisy dodatkowe opiewające na największą liczbę akcji; akcje są przydzielane uprawnionym kolejno, począwszy od 
uprawnionych, których zapisy  opiewają na największą liczbę akcji, po jednej akcji, aż do przydzielenia wszystkich akcji  
pozostałych w wyniku nie przydzielenia ułamkowych części akcji; w razie niemożności zastosowania powyższych 
kryteriów, w szczególności, gdy zapisy dodatkowe opiewają na tę samą liczbę akcji, wówczas akcje są przydzielane 
losowo. 

 
W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii E w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów 
dodatkowych na Akcje Serii E, Zarząd Emitenta zwróci się do wytypowanych według własnego uznania inwestorów z 
propozycją złożenia zapisu na nie objęte Akcje Serii E. W takim przypadku pozostałe do objęcia Akcje serii E zostaną 
przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej. 
 
Przydzielenie Akcji Serii E w mniejszej liczbie niż zadeklarowana w zapisie nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu. 
 
Kierując się zapisem art. 439 §3 KSH zwrot środków pieniężnych osobom, którym nie przydzielono Akcji Serii E, lub których 
zapisy na Akcje serii E zostały zredukowane, nastąpi w terminie dwóch tygodni od dnia przydziału Akcji Serii E.  
 
Zwrot środków pieniężnych osobom, które dokonały wpłat na większą, niż przydzieloną liczbę Akcji Serii E będzie dokonywany 
na rachunki inwestycyjne prowadzone przez instytucje finansowe, w których poszczególni inwestorzy złożyli zapisy na Akcje 
serii E. W przypadku zapisów składanych przez osoby uprawnione do złożenia zapisu dodatkowego, którym prawo poboru w 
dniu jego ustalenia zapisano na rachunku w banku-depozytariuszu środki są następnie przekazywane na rachunki w bankach-
depozytariuszach, z zachowaniem terminu dwóch tygodni, o którym mowa w akapicie powyżej. 
Wszelkie konsekwencje z tytułu podania niewłaściwego numeru rachunku, na który ma zostać dokonany zwrot środków, 
ponosi składający zapis. 
 
Zwrot wpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 
 
W przypadku nie dojścia emisji Akcji Serii E do skutku z powodu nie objęcia przez Inwestorów przynajmniej 1 Akcji Serii E, 
zwrot wpłaconych przez inwestorów środków pieniężnych zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści 
złożonego formularzu zapisu. Zwrot środków pieniężnych nastąpi bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań, w terminie 
5 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o nie dojściu do skutku emisji Akcji 
Oferowanych. 
 

h) Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej 
przeprowadzenia 

 
Odwołanie lub odstąpienie od Publicznej oferty może nastąpić z ważnych powodów wyłącznie przed rozpoczęciem 
przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Subskrypcji Otwartej.  
Do ważnych powodów należy między innymi zaliczyć:  
- nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą mieć istotny 
negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Emitenta,  
- nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta. 
 
Emisja Akcji Serii E nie dojdzie do skutku, jeżeli: 
 
1) do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Oferowanych nie zostaną właściwie złożone i prawidłowo opłacone zapisy na co 

najmniej 1 Akcję Serii E 
lub 
 
2) w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały o emisji, Zarząd Emitenta nie zgłosi do Sadu Rejestrowego wniosku o 

zarejestrowanie emisji Akcji Oferowanych 
lub 
 
3) uprawomocni się postanowienie Sadu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego 

Emitenta z tytułu emisji Akcji Oferowanych. 
 

i) Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu 
zwrotu wpłaconych kwot 

 
Informacja o dojściu bądź nie dojściu emisji Akcji Serii E do skutku zostanie podana do publicznej wiadomości w formie raportu 
bieżącego oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki.  
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W przypadku nie dojścia emisji Akcji Serii E do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów środków pieniężnych zostanie 
dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści złożonego formularzu zapisu. Zwrot środków pieniężnych nastąpi bez 
jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości przez 
Emitenta informacji o nie dojściu do skutku emisji Akcji Oferowanych. 
 

j) Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu 
 
Fakt dotyczący odwołania lub odstąpienia od przeprowadzenia oferty zostanie podany do publicznej wiadomości nie później 
niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje w formie aneksu do Memorandum. 
Uzasadnienie decyzji nie musi być przekazane do publicznej wiadomości. 
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IV. Dane o Emitencie i jego działalności 
 

1. Podstawowe dane o Emitencie 

 

1.1. Dane teleadresowe 

 

 

Nazwa (firma): Vakomtek Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: 61-003 Poznań, ul. Chlebowa 22 

Numer KRS:  0000390734 

Oznaczenie Sądu:     
Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 

REGON: 301792620 

NIP:  972-12-32-691 

Telefon:  + 48 61 652 91 89 

Fax:  + 48 61 652 91 88  

Poczta e-mail:  invest@vakomtek.com 

Strona www:  www.vakomtek.com 

 
1.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta 

 
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 
 

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

 
Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, poprzez zawiązanie spółki akcyjnej na podstawie przepisów Kodeksu 
spółek handlowych.  

 
W dniu 22 grudnia 2010 r. zawiązana została spółka Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Akt Notarialny, 
repertorium A nr 13.178/2010 sporządziła Notariusz Izabela Podsiadłowska - Skąpska. Vakomtek S.A. została zarejestrowana 
w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod 
numerem KRS 0000390734 w dniu 6 lipca 2011 r. 

 
1.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru 

   
W dniu 6 lipca 2011 r. Sąd rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego wydał decyzję o wpisie Emitenta do właściwego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000390734. 

 
2. Krótki opis historii Emitenta 

 
Utworzenie Emitenta 
Spółka została zawiązana w dniu 22 grudnia 2010 r. Aktem notarialnym (Rep. A 13.178/2010) sporządzonym w Kancelarii 
Notarialnej Paulina Jabłońska, Izabela Podsiadłowska – Skąpska Spółka Cywilna z siedzibą w Poznaniu, ul. Fredry 1/14 – przed 
Notriuszem Izabelą Podsiadłowską – Skąpską.  
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W dniu 20 maja 2011 r., w w/w Kancelarii Notarialnej dokonano zmian §6 statutu (zmiana dotyczyła wysokości kapitału 
zakładowego). W tym samym dniu przyjęto również jednolity tekst statutu (Akt notarialny Rep. A 4967/2011). 
 
Następnie w dniu 6 lipca 2011 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego wydał decyzję o wpisie Emitenta do właściwego rejestru sądowego pod numerem KRS 
0000390734. 
 
Następnie do końca 2011 r. Spółka przygotowywała się do uruchomienia działalności operacyjnej. Do działań Spółki należało 
wówczas przygotowywanie umów z kontrahentami oraz opracowywanie szczegółów modelu biznesowego.  
 
Rozwój działalności 
Emitent prowadzi działalność w oparciu o umowy z dostawcami oraz odbiorcami przejęte od innego podmiotu 
gospodarczego. W styczniu 2012 r. nastąpiło podpisanie umowy ze spółką Vako Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której 
przedmiotem było przeniesienie na Emitenta praw i obowiązków wynikających z umów handlowych z klientami tej spółki. 
Działalność firmy Vako Sp. z o.o. była tożsama z działalnością firmy Vakomtek S.A. Spółka ta w toku swojej wieloletniej 
działalności na rynku akcesoriów elektronicznych i peryferii komputerowych nawiązała kontakty z wieloma hurtowniami oraz 
sieciami hipermarketów. Spółka Vako Sp. z o.o.  prowadziła działalność przez okres około 10 lat. 
 
Po podpisaniu umów Emitent stopniowo rozpoczął obsługę klientów i rozpoczął bezpośrednią sprzedaż towarów do swoich 
odbiorców. 
 
Poniżej zaprezentowano proces rozpoczynania współpracy z poszczególnymi kontrahentami: 

1) z Neo Digit LTD rozpoczęto współpracę w styczniu 2012, 
2) z Selgros Sp. z o.o. rozpoczęto współpracę w styczniu 2012, 
3) z Schiever Polska Sp. z o.o. rozpoczęto współpracę w styczniu 2012, 
4) z ELEA Polska Sp. z o.o. rozpoczęto współpracę w styczniu 2012, 
5) z Auchan Polska Sp. z o.o. rozpoczęto współpracę w styczniu 2012, 
6) z Galec Sp. z o.o. rozpoczęto współpracę w lutym 2012, 
7) z Carrefour Polska rozpoczęto współpracę w lutym 2012, 
8) z Terg Sp. z o.o. rozpoczęto współpracę w lutym 2012, 
9) z Euro-net Sp. z o. o rozpoczęto współpracę w lutym 2012, 
10) z ABC Data S.A. rozpoczęto współpracę w lutym 2012, 
11) z ”real,- Sp. z o.o. i Spółka” spółka komandytowa rozpoczęto współpracę w kwietniu 2012, 
12) z Makro Cash and Carry Polska S.A. rozpoczęto współpracę w maju 2012, 
13) z Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. rozpoczął współprace we wrześniu 2014 r. 

 
W sierpniu 2012 r. Spółka dokonała podwyższenia kapitału zakładowego o łączną kwotę 2.375.000 zł, co nastąpiło w drodze 
emisji Akcji serii B i C. Akcje te zostały objęte przez trzech inwestorów – Prezesa Zarządu Spółki (będącego również jej 
głównym akcjonariuszem) Pana Chun-Fu Lin, Panią Mei-Yueh Lin oraz osobę prawną Hanya International Corp. 
 
W październiku 2012 r. NWZ Emitenta podjęło uchwałę wprowadzeniu Akcji serii A i C do obrotu na rynku NewConnect 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 
 
W roku 2013 Spółka uczestniczyła w targach CEBIT (marzec) oraz BALTTECHNIKA (maj), co poskutkowało nawiązaniem relacji 
z klientami zagranicznymi i przyczyniło się do stworzenia działu eksportu. 
 
W maju 2013 r. Spółka dokonała podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 4.000.000 zł co nastąpiło w drodze emisji akcji 
serii D. W maju 2013 r. podjęta została także uchwała w zakresie wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 
 
W sierpniu 2013 r. spółka była zaangażowana w promocję wydarzenia w dziedzinie sportów ekstremalnych Baltic Games 
2013. 
 
W 2013 r. Spółka dokonała zmiany struktur działu handlowego, które obecnie poprzez rozdział zadań mogą sprawniej 
podejmować działania handlowe. Dodatkowo stworzony został nowy dział B2B, który działa we współpracy z działem 
hurtowym, dzięki czemu możliwe jest dotarcie do większej liczby klientów. 
Ponadto w 2013 r. Spółka uzyskała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok 2013, który jest przyznawany przez Bisnode. 
 
W roku 2013 Emitent uzyskał status autoryzowanego dystrybutora Sennheiser. 
 
W roku 2014 Spółka uczestniczyła w międzynarodowych targach IFA w Berlinie, RIGACOMM w Rydze oraz Green Power w 
Poznaniu.  
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W roku 2014 do oferty Spółki zostały wprowadzone nowe grupy produkty m.in. drobne AGD oraz źródła światła LED.  
 
We wrześniu 2014 r. Spółka zawarła umowę z Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.  
 
W lutym 2015 Spółka wzięła udział w prestiżowych targach branżowych DISTREE w Monako. 

 

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

 

3.1. Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

 
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały własne składają się: 

a) kapitał zakładowy, 
b) kapitał zapasowy, 
c) kapitał rezerwowy, 
d) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. 

 
Kap it a ł  z ak ła d owy   
Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 4.000.000,00 zł (cztery 
miliony złotych) i dzieli się na: 

a. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt 
groszy) każda, 

b. 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, tak że każdej akcji przysługują 
dwa głosy na walnym zgromadzeniu, serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 

c. 4.349.440 (cztery miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela 
serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, 

d. 1.600.560 (milion sześćset tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 
0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. 

 
Kapitał zakładowy został opłacony w pełni. 
 
Kap it a ł  z ap as owy  
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 31.12.2014 r. wysokość kapitału zapasowego wynosiła 152 844,50 zł. 
 
Inn e  k ap it a ły  
Na dzień 31.12.2014 r. Emitent nie posiadał innych kapitałów. 
 
Zasa dy  tw orze n ia  ka pi ta ł ów  
Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem spółek handlowych, na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% zysku za 
dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego 
przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu 
kosztów emisji akcji. 
 

3.2. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

 
Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 
 

3.3. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy 

uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości 

nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze 

wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia 

praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji 

 
Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa. 
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3.4. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego 

upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - 

może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o 

które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

 
Zgodnie z treścią pkt 6a Statutu Spółki Zarząd Emitenta jest uprawniony w terminie do dnia 16 października 2015 r. do 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 KSH o kwotę nie większą niż 
1.875.000,00 zł (słownie jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na 
okaziciela. 
 

„STATUT VAKOMTEK SPÓŁKA AKCYJNA  
(…) 

 
6a 

1. Zarząd jest uprawniony, w terminie do dnia 16 października 2015 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na 
zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 1.875.000,00 zł (słownie: 
jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy). 
2. Zarząd może wykonywać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 
3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne. 
4. Cena emisyjna akcji wydawanych ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o 
podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.  
5. Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje Uchwałę Walnego Zgromadzenia 
o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 
6. Za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie spółki 
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach 
podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do 
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 
 

(…)” 
 
Na podstawie upoważnienia zawartego w §6a Statutu, Zarząd Spółki w dniu 19 lutego 2013 r. podjął uchwałę nr 1 o emisji w 
ramach kapitału docelowego 6.997.200 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł. Akcje zostały zarejestrowane w KRS dnia 
26 kwietnia 2013 r. 
  
Kapitał zakładowy w granicach kapitału docelowego może zostać jeszcze podwyższony o 1.175.280,00 zł. 

 

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

finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe 

 
Papiery wartościowe Emitenta, to jest akcje serii A, serii C i serii D są notowane w alternatywnym systemie obrotu 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. Na rynku NewConnect 
notowanych jest 6.200.000 akcji Emitenta, w tym:  

1) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, 
2) 4.349.440 (cztery miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii C, 
3) 1.600.560 (jeden milion sześćset tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji serii D. 

 
Inne papiery wartościowe Emitenta lub związane z nimi kwity depozytowe nie są notowane na żadnym rynku instrumentów 
finansowych. 

 

5. Informacje o ratingu przyznanym emitentowi lub emitowanym przez niego papierom wartościowym  

 

Emitentowi ani jego papierom wartościowym nie został nadany rating. 
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6. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub 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 

 

6.1. Powiązania kapitałowe 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Spółkę 
przepisów o rachunkowości. 
 

6.2. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:  

 
a) pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

emitenta,  
 
Emitenta wskazuje, że: 

• Pan Chun-Fu Lin pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego 
jest właścicielem 2.400.000 akcji Spółki stanowiących 30,00% udział w kapitale zakładowym Spółki, oraz dających 
prawo do 42,86% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

 

b) pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 
nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,  

 
Emitenta wskazuje, że:  

• Pani Mei-Yueh Lin, pełniąca obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, jest żoną Pana Chun-Fu Lin 
(Prezesa Zarządu Spółki). Ponadto Pani Mei-Yueh Lin, na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego jest 
Dyrektorem Zarządzającym spółki Hanya International Corp. będącej właścicielem 4.479.608 akcji Spółki, 
stanowiących 56,00% udział w kapitale zakładowym Spółki, oraz dających prawo do 45,71% ogółu głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Hanya International Corp. jest spółką zależną od Pani Mei-Yueh Lin i Pana 
Chun-Fu Lin. 

• Pan Ya-Lu Lin pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, jest synem Pani Mei-Yueh Lin i Pana Chun-Fu Lin. 

• Pani Shih-Yun Hsiao pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej, jest synową Pani Mei-Yueh Lin i Pana Chun-Fu Lin. 
Ponadto Pani Shih-Yun Hsiao jest żoną Pana Shang-Ju Lin pełniącego funkcję Prokurenta Spółki 

• Pan Shang-Ju Lin pełniący funkcję Prokurenta, jest synem Pani Mei-Yueh Lin i Pana Chun-Fu Lin. Ponadto Pan Shang-
Ju Lin jest mężem Pani Shih-Yun Hsiao, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. 

 

 
7. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem 

wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, 

jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem 

dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności 

 

7.1. Opis działalności Emitenta 

 
Podstawowa działalność Spółki 
Firma Vakomtek S.A. została założona w 2011 roku, jako nowa spółka, która przejęła kanały dystrybucji (poprzez zawarcie w 
dniu 11.01.2012 r. umowy przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umów handlowych zawartych przez Vako Sp. z 
o.o. na Vakomtek S.A.) oraz kadrę zarządzającą ze spółki Vako Sp. z o.o. Osoby kierujące Emitentem posiadają ponad 
osiemnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności na krajowym rynku dystrybucji urządzeń elektronicznych oraz 
peryferii komputerowych. Celem działalności Spółki jest umocnienie swojej pozycji na rynku polskim oraz innych krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozwój struktur sprzedaży Spółki oraz zacieśnienie relacji 
z odbiorcami oferowanych przez Spółkę towarów. 
 
Podstawowym obszarem działalności Spółki jest dystrybucja produktów z segmentu IT (tj. elektronika użytkowa oraz peryferia 
komputerowe), w tym w szczególności akcesoriów komputerowych marki Vakoss, Verbatim, Xzero i Msonic. Emitent 
dystrybuuje towary elektroniczne do innych stacjonarnych wielkopowierzchniowych sklepów detalicznych w ilościach 
hurtowych. Do podstawowych towarów znajdujących się w ofercie Emitenta należą: akcesoria komputerowe, konsole do gier, 
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słuchawki, głośniki, sprzęt sieciowy oraz inne drobne urządzenia elektroniczne o charakterze konsumenckim, akcesoria GSM, 
drobne AGD, źródła światła LED. Towary oferowane przez Emitenta nabywane są u dystrybutorów krajowych (jedynie 
znikoma część nabywana jest bezpośrednio od producentów zagranicznych). Referencje przyznane przez światowych 
producentów potwierdzają wysoką jakość i profesjonalizm w działaniu Emitenta. Spółka systematycznie poszerza swoją ofertę 
o nowe produkty jak i nowe grupy produktowe. 
 
Spółka oferuje produkty renomowanych marek, w tym na przykład: Vakoss, Verbatim, Logitech, Sennheiser, Energizer, 
Tucano, Msonic czy Xzero.  
 
Zgodnie ze statutem Emitenta najważniejszymi rodzajami działalności Spółki są: 

1. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1), 
2. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4), 
3. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5), 
4. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6), 
5. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach  (PKD 47.4), 
6. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  (PKD 47.5), 
7. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  (PKD 

47.6), 
8. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1), 
9. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali 

internetowych (PKD 63.1), 
10. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z.). 

 
Model biznesu Emitenta 
Spółka jest dystrybutorem urządzeń elektronicznych (tj. elektroniki użytkowej oraz peryferii komputerowych) na rynku 
polskim. Vakomtek S.A. dostarcza towary do resellerów końcowych (podmiotów zajmujących się bezpośrednią sprzedażą do 
konsumenta) i sieci detalicznych (głównie wielkopowierzchniowych sklepów, tj. supermarketów i innych specjalistycznych 
sieci handlowych) w ilościach hurtowych i w oparciu o długoterminowe umowy handlowe. Model biznesowy Spółki opiera się 
na dokonywaniu zakupów towarów u producentów, przedstawicieli poszczególnych marek sprzętów elektronicznych i 
peryferii komputerowych, a także innych dystrybutorów oferujących swoje towary na rynku krajowym, a następnie dalszej 
ich odsprzedaży do wybranych dystrybutorów detalicznych.  
 
Polityka zakupowa Spółki prowadzona jest w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez jej odbiorców na poszczególne grupy 
towarów. Zakupione towary wprowadzane są do magazynu zlokalizowanego w Poznaniu, a następnie dystrybuowane do 
poszczególnych kontrahentów na terenie kraju. Ze względu na specyfikę branży, w większości przypadków Vakomtek S.A. nie 
jest zobowiązany do zawierania bezpośrednich umów handlowych ze swoimi dostawcami, które określałyby szczegółowo 
parametry zamówień. Spółka składa zamówienia na bieżąco w oparciu o zapotrzebowanie swoich odbiorców. Natomiast 
Spółka posiada zawarte umowy handlowe ze swoimi odbiorcami, które mają charakter długoterminowy. 
 
Większa część zamówień realizowana jest u dystrybutorów krajowych. Udział kosztów poniesionych w walutach obcych w 
łącznej wielkości kosztów ukształtował się na poziomie poniżej 10%, co odzwierciedla poziom zamówień dokonywanych u 
podmiotów międzynarodowych. 
 
Zarówno zamówienia towarów, jak i proces ich dalszej odsprzedaży realizowane są głównie w oparciu o bieżące 
zapotrzebowanie odbiorców finalnych na poszczególne grupy towarów elektronicznych oferowanych przez poszczególnych 
importerów działających na rynku polskim.  
 
Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum dla niektórych producentów i operatorów danych marek w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej Emitent pełni rolę preferowanego dostawcy produktów do określonej grupy odbiorców oraz świadczy 
kompleksowe usługi merchandisingu. Ponadto z wieloma podmiotami Emitent nawiązał trwałe relacje handlowe, które 
przekładają się na stabilność dostaw. Ze względu na wypracowane kanały sprzedaży do hipermarketów Emitent jest 
atrakcyjnym odbiorcą towarów dla większości współpracujących z nim dostawców (w tym importerów). W związku z 
powyższym Spółka uzyskuje specjalne przywileje w zakresie cen zakupu towarów, które są atrakcyjniejsze od standardowej 
oferty tego producenta. 
 
Wskazane wyżej marki są podstawowymi towarami Emitenta i głównie w oparciu o dystrybucję tych marek Spółka prowadzi 
działalność. 
 
Na rysunku poniżej zaprezentowany został schemat modelu biznesowego Emitenta. Opisuje on ścieżkę towaru zamawianego 
i następnie dystrybuowanego przez Emitenta (tj. przepływ towarów od producentów, poprzez sieć hurtowych dystrybutorów, 
magazyn Emitenta do finalnych odbiorców). 
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Schemat modelu biznesowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Emitent 

 
Podstawową funkcją Emitenta w przyjętym modelu biznesowym jest pośredniczenie oraz zapewnienie resellerom i 
wielkopowierzchniowym sieciom detalicznym stałej dostępności produktów, na które zgłaszają największy popyt ich klienci 
detaliczni. Jednocześnie Emitent dokłada należytej staranności, aby zapewniać dystrybutorom, od których nabywa towary 
możliwie jak najbardziej efektywne usługi dystrybucji produktów do resellerów detalicznych na danym rynku.  
 
Polityka operacyjna Emitenta opiera się na zasadzie zapewnienia dystrybutorom poszczególnych marek oraz ich producentom 
efektywnej pod względem kosztowym usługi dystrybucji przy jednoczesnym maksymalnym zdywersyfikowaniu spektrum 
odbiorców, do których kierowane są sprzedawane towary. 
 
Towary oferowane przez Spółkę 
Do podstawowych towarów znajdujących się w ofercie spółki Vakomtek S.A. należą: akcesoria komputerowe, akcesoria do 
tabletów, akcesoria multimedialne, akcesoria gamingowe, sprzęt sieciowy, sprzęt RTV, nośniki pamięci, torby, etui pokrowce, 
drobne AGD, instrumenty muzyczne i akcesoria, źródła światła LED. 
 
Poniżej zaprezentowano podział asortymentu na podstawowe grupy produktowe:  

 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Emitent 

 
 
 
 
 
 

Vakoss       Sennheiser       Verbatim       Asus      Tucano       Logitech   Energizer  i inni 

Netto  RTVEuroAGD   Auchan   Carrefour   Selgros   mediaexpert   NEONET   E.Leclerc   real   Makro   ABC Data  Saturn Media Markt Empik i inni 

Akcesoria do PC 

(myszki klawiatury, słuchawki, 

głośniki, podkładki do laptopów 

i inne) 

Akcesoria do tabletów 

(ładowarki, pokrowce, 

obudowy, rysiki i inne) 

Akcesoria multimedialne 

(sprzęt fotograficzny i 

peryferia multimedialne i 

inne) 

Akcesoria gamingowe 

(konsole, kontrolery do gier i 

inne) 

Sprzęt sieciowy 
(karty sieciowe,  routery) 

 
 

Sprzęt RTV 
 

 (anteny, kable, piloty, i inne) 

Nośniki pamięci 

(CD, DVD, microSD, SD, 

pendrivy, dyski HDD i inne) 

 

Torby, etui, pokrowce  

(do laptopów, telefonów, 

aparatów, tabletów  

i inne) 

SPECJALISTYCZNE SIECI 

HANDLOWE 
HIPERMARKETY SUPERMARKETY 

 
HURTOWNIE KANAŁY 

ZAGRANICZNE 

DYSTRYBUTOR / IMPORTER 

PRODUCENT 1 PRODUCENT 2 PRODUCENT 3 PRODUCENT 4 

Drobne AGD  

(czajniki elektryczne, tostery, 

opiekacze, blendery, i inne 

Instrumenty muzyczne i 

akcesoria  

Źródła Światła LED 

(żarówki, taśmy i inne) 
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Opis łańcucha wartości modelu biznesowego Spółki 
Poniżej zaprezentowany został tzw. łańcuch wartości funkcjonujący w modelu biznesowym Emitenta (od zamówienia, przez 
sprzedaż, dostawę towaru i rozliczenie transakcji). 
 
Dostawcy 

Emitent jest dystrybutorem towarów elektronicznych i peryferii komputerowych zakupywanych od producentów i 
dystrybutorów marek najbardziej znanych sprzętów elektronicznych. Głównym źródłem zaopatrzenia Spółki w 
redystrybuowany przez nią sprzęt elektroniczny stanowią dystrybutorzy polscy oraz producenci zagraniczni. 
  
Ze względu na specyfikę branży, Spółka na bieżąco współpracuje z wieloma różnymi dostawcami. Współpraca ta nie opiera 
się jednak na długoterminowych umowach, określających stałe parametry współpracy, lecz polega na składaniu na bieżąco 
przez Emitenta zamówień na towary, na które w danym momencie zgłaszają zapotrzebowanie odbiorcy. Polityka Spółki oparta 
na otwartej współpracy z dostawcami umożliwia Emitentowi dokonywanie płynnego wyboru dostawcy sprzętu w oparciu o 
ocenę atrakcyjności oferty dostaw oraz efektywność finansową. W sektorze, w którym Emitent prowadzi działalność, biorąc 
pod uwagę dynamikę koniunktury na rynku dystrybucji towarów elektronicznych, współpraca z dostawcami z reguły nie jest 
oparta na sztywnych ustaleniach, które z góry zobowiązywałyby którąkolwiek ze stron do niezmiennych warunków dostaw 
lub odbioru towarów. Zazwyczaj zamówienia są składane w momencie zidentyfikowania możliwego zapotrzebowania na dany 
rodzaj towarów, a warunki dostaw uzależnione są od zakresu oraz wielkości zamówień, w związku z czym ustalane są 
niezależnie przy każdym zamówieniu.  
 
Proces zamówień  

W przypadku Spółki proces zamówień towarów jest uproszczony - nie wymaga żadnych złożonych procesów decyzyjnych, lecz 
opiera się na długoterminowej współpracy z daną grupą dostawców. Proces ten rozpoczyna się na poziomie działu zakupów, 
który na bieżąco monitoruje stan zapasów konfrontując go z poziomem zapotrzebowania na daną grupę asortymentową. 
Informacje o zapotrzebowaniu na produkty przedstawiane są (za pośrednictwem systemu SAP) w formie formularza 
zamówień, który następnie jest weryfikowany i zatwierdzany przez osoby kierownicze oraz przekazywany do magazynu. 
Formularz zamówień zawiera szczegółowe parametry dotyczące zamawianego towaru (np.: nazwę, ilość, cenę, wartość, datę 
i nazwę dostawcy oraz sposób płatności). W oparciu o formularze zamówień sporządzane są zamówienia, które przekazywane 
są do właściwych dostawców.  
 
Informacje zwrotne od dostawców wprowadzane są do systemu wspomagania zamówień i sprzedaży (SAP), w ramach którego 
przekazywane są zarówno do działu zamówień jak i do magazynu. Po otrzymaniu towarów – dział zakupów weryfikuje 
zgodność zakupionego towaru ze specyfiką określoną w formularzu zamówień oraz z danymi zawartymi w wystawionych 
przez dostawców fakturach. Końcowa akceptacja przyjęcia zamówienia dokonywana jest przez Prezesa Zarządu. Następnie 
towar zostaje przyjęty do magazynu, a dokumenty księgowe związane z danym zamówieniem przekazane są do księgowości, 
w celu rozliczenia zakupu zgodnie z ustalonymi warunkami współpracy. Jednocześnie informacje o zmianie stanu magazynu 
wprowadzane są na bieżąco do systemu wspomagania zakupów i sprzedaży podlegają bieżącej analizie działu zakupów.  
 
Proces sprzedaży 

Sprzedaż towarów Emitenta opiera się na bieżących dostawach do odbiorców towarów z kategorii elektroniki użytkowej, na 
które sieci handlowe składają zamówienia. Wielkość zamówień przygotowywana jest w oparciu o bieżący monitoring popytu 
na poszczególne grupy asortymentowe, a także stałą analizę oczekiwań klientów w zakresie ewentualnych aktualizacji 
katalogu towarów. Dział sprzedaży Emitenta na bieżąco kontaktuje się z odbiorcami, przedstawiając nowe linie produktów 
oraz ustala niezbędne korekty w wolumenie dostarczanych urządzeń. Na terenie całego kraju operuje ponadto sieć 
przedstawicieli handlowych, których celem jest pozyskiwanie i opieka nad klientami Spółki. Zamówienia klientów są składane 
przede wszystkim poprzez przedstawicieli handlowych Emitenta, ale dostępne są również alternatywne sposoby zamawiania. 
W wielu przypadkach odbiorcy kontaktują się ze Spółką bezpośrednio przez Dział sprzedaży za pośrednictwem call center, a 
kilku kontrahentom Spółka udostępnia możliwość elektronicznej wymiany dokumentów. Poza tym zamówienia mogą składać 
kierownicy poszczególnych sklepów oraz centrala – w zależności od zawartej umowy.  
 
Po weryfikacji poprawności zamówienia jest ono przygotowywane do wysyłki, a następnie wysyłane za pośrednictwem 
zewnętrznych firm kurierskich. Spółka gwarantuje swoim klientom dostarczenie zamówionych towarów w przeciągu kilku 
godzin od złożenia zamówienia.  
 
Na dzień sporządzenia Memorandum obsługa zamówień i sprzedaż prowadzona jest przez dział sprzedaży, który 
bezpośrednio podlega Zarządowi Spółki. Zarząd określa ogólną politykę handlową Spółki (negocjuje warunki współpracy z 
odbiorcami, określa szczegóły współpracy oraz zarządza zasobami oferowanych towarów). Natomiast dział sprzedaży 
realizuje przyjętą politykę handlową oraz wdraża plan sprzedaży określony przez Zarząd.  
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W procesie sprzedażowym Emitenta każde zamówienie traktowane jest priorytetowo. Sprawność logistyczna dystrybutora, 
gdzie wymogiem jest dostarczenie resellerowi lub sieci detalicznej zamówionego z magazynu towaru za pośrednictwem firmy 
kurierskiej, postrzegana jest jako istotny czynnik określający jakość usług oferowanych przez dystrybutora. 
 
Poszczególne funkcje w ramach Działu Sprzedaży 

Dział Sprzedaży Emitenta składa się z zespołu handlowców zajmujących się odrębnymi regionami. Asystentki handlowe 
podlegają Regionalnym Kierownikom Sprzedaży, którzy odpowiedzialni są za sprzedaż i działania marketingowe w danym 
regionie.  
 
W kompetencji Regionalnych Kierowników Sprzedaży znajduje się: 

1) Utrzymywanie relacji biznesowych z odbiorcami (codzienne wizyty prowadzone zgodnie z ustalonym wcześniej 
harmonogramem). 

2) Zbieranie informacji analitycznych i przekazywanie do Działu Sprzedaży raportów podsumowujących wolumenu 
zamówień klientów. 

 
Ponadto Regionalny Kierownik Sprzedaży przygotowuje oferty na spotkania z klientami oraz ustala promocje lokalne, a także 
określa szczegóły dotyczące ekspozycji produktów na półkach u klientów.  
 
Regionalny Kierownik Sprzedaży codziennie raportuje również poziom realizowanej sprzedaży oraz podsumowuje 
tygodniową aktywność handlową kontrahentów w danym regionie. Poza tym Kierownik ten analizuje efektywność sprzedaży 
w czasie realizacji ewentualnych planów promocji. 
 
Ponadto w strukturze sprzedaży znajduje się również funkcja Merchandisera (osoba odpowiedzialna za prawidłową 
ekspozycję towarów), który wykłada towar na półkach u klientów, co ma na celu zapewnienie zgodności ekspozycji z 
poczynionymi wcześniej ustaleniami. Merchandiser na bieżąco kontroluje i uzupełnia towary na półkach oraz dba o 
aktualizację cen.  
 
Spółka stosuje narzędzia motywacyjne wobec pracowników – w tym celu wdrożona została tzw. „premia za pozyskanie 
nowych klientów”. Ma ona na celu zachęcenie zespołów sprzedażowych do znalezienia i nawiązania relacji z nowymi 
klientami. 
 
Aktywność marketingowa Spółki 

Istotnym elementem polityki sprzedaży jest utrzymywanie bliskich relacji z klientami. Wraz ze wzrostem znaczenia sieci 
handlowych coraz bardziej istotne staje się korzystanie z umiejętności bieżącej obsługi tej grupy klientów. Oprócz bieżących 
relacji handlowych (codzienne dostawy towarów), sprzedaż i współpraca marketingowa z odbiorcami polega również na 
regularnym współuczestniczeniu w organizowaniu akcji promocyjnych przez resellerów. Emitent jest w stanie dostarczyć 
wybrane przez resellerów towary w celu realizacji planowanych akcji promocyjnych w z góry określonych ilościach 
przekraczających standardowe wolumeny zamówień. Niektóre promocje wymagają zapewnienia dużej ilości produktów w 
ograniczonym czasie realizacji zamówienia (np. z okazji jubileuszów obchodzonych przez klientów) – w związku czym 
niezwykle istotna jest możliwości sprostania wymogom resellerów w zakresie dostaw w wielkościach niestandardowych oraz 
w modelu ad hoc. 
Promocje rocznicowe obejmują nieraz sprzedaż produktów oznakowanych własnym logo klientów. Emitent jest jednym z 
niewielu dystrybutorów, którzy mogą zapewnić brandowanie (oznaczanie własną marką) większości oferowanych przez siebie 
towarów marką finalnego dystrybutora detalicznego (danej sieci handlowej). 
 
Gotowość Emitenta do aktywnego uczestniczenia w akcjach promocyjnych i marketingowych organizowanych przez 
odbiorców stanowi istotną przewagę konkurencyjną Spółki i jest działaniem zacieśniającym bliskie relacje z kontrahentami. 
Wymierną korzyścią Emitenta wynikająca w zaangażowania się w akcje promocyjne odbiorców jest znaczny wzrost zaufania i 
utrzymywanie dobrego wizerunku Spółki jako odpowiedzialnego dystrybutora sprzętu elektronicznego. Na bazie tych relacji 
budowana jest długoterminowa współpraca z sieciami handlowymi. 
 
Odbiorcy 

Głównymi odbiorcami towarów dystrybuowanych przez Emitenta są sieci handlowe działające na rynku polskim. Zdaniem 
Spółki nawiązanie i bieżące utrzymywanie współpracy z największymi sieci handlowymi w Polsce jest wynikiem zaoferowania 
przez Spółkę najbardziej atrakcyjnych warunków współpracy (możliwość dostarczania produktów znanych marek przy 
korzystnej ofercie cenowej i możliwości bieżącej aktualizacji dostarczanego asortymentu).  
 
Emitent opiera współpracę z odbiorcami na podstawie długoterminowych umów handlowych, w których resellerzy sprzętu 
elektronicznego i sieci handlowe wyrażają wolę ciągłej współpracy z Emitentem w zakresie dostaw określonych grup towarów.  
Klienci Spółki dzielą się na następujące grupy odbiorców: 

1) sieci handlowe zajmujące się profesjonalnym sprzętem elektronicznym (specjalizujące się w elektronice), 
2) wielobranżowe sieci handlowe zajmujące się produktami / towarami konsumenckimi (hipermarkety), 
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3) krajowe hurtownie i sklepy, 
4) klienci eksportowi – tzw. eksport regionalny 

 
Do odbiorców Emitenta należą: 

 Nazwa kontrahenta Ilość punktów handlowych 

1 CARREFOUR 93 

2 REAL 58 

3 AUCHAN 48 

4 MEDIAMARKT 45 

5 MAKRO 32 

6 MEDIA EXPERT 27 

7 LECLERC 24 

8 ELEA 23 

9 SATURN 21 

10 SELGROS 16 

11 NEONET 9 

12 SKLEPY INTERNETOWE, HURTOWNIE I INNE   

Źródło: Emitent 

 
Wszystkie sieci handlowe (specjalizujące się w elektronice oraz hipermarkety), z którymi współpracuje Spółka są jej stałymi 
partnerami biznesowymi. W branży dystrybucyjnej relacje z sieciami hipermarketów są trwałe i długoterminowe. W 
przypadku Spółki współpraca z odbiorcami w żadnym wypadku nie uległa zmianie ani też nie została zerwana. Dlatego też 
Emitent przewiduje, iż współpraca z aktualnymi kontrahentami będzie miała charakter wieloletni.  
 
Należy również podkreślić, że Spółka nie jest silnie uzależniona od dostaw do jednego odbiorcy (nie występuje ani jeden klient, 
który generuje więcej niż 30% obrotów). Grupa odbiorców Emitenta ulega stałemu rozszerzaniu i postępującej dywersyfikacji. 
W przyszłości, wraz z dalszym rozwojem skali działalności Spółki, uzależnienie od poszczególnych odbiorców będzie zatem 
jeszcze bardziej ograniczone. 
 
Obszar geograficzny sprzedaży 

Głównym obszarem działalności Spółki jest rynek polski. Biorąc pod uwagę fakt współpracy z czołowymi sieciami 
hipermarketów oraz marketów specjalizujących się w elektronice, obszar aktywności sprzedażowej Spółki pokrywa cały kraj.  
 
Niemniej jednak na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Spółka jest w trakcie rozszerzania swojej działalności na 
rynki zagraniczne. Dostarcza swoje towary do dystrybutorów w Krajach Nadbałkańskich, w Grecji, w Niemczech, na Węgrzech, 
na Białorusi, na Ukrainie oraz w Rosji. 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum obroty denominowane w walucie obcej mają jednak charakter ograniczony. 
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. przychody Spółki denominowane w walutach obcych nie przekroczyły 7% 
łącznych obrotów Emitenta. 
 
Magazynowanie i logistyka dostaw 

Emitent dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym i powierzchnią magazynową ulokowaną w atrakcyjnej lokalizacji. 
Główna siedziba, a także centrum magazynowe Spółki, zlokalizowane są w Poznaniu (ul. Chlebowa 22). W magazynach, które 
należą do powierzchni wysokiego składowania, znajduje się zasadnicza część zapasów towarów znajdujących się w ofercie 
Spółki.  
 
Ze względu na postępujący wzrost obrotów Emitenta oraz zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową, od 15.08.2013 r. 
Spółka zmieniła siedzibę i adres działalności poprzez wynajem 600 m2 powierzchni biurowo-usługowej, 1.230 m2 powierzchni 
magazynu, oraz 3.071 m2 powierzchni parkingowo-składowej. Budynek ten jest wynajmowany od firmy Vadex Sp. z o.o. 
Remont i przebudowa obiektu zostały wykonane wedle wskazań Emitenta. Nieruchomość posiada wysoki standard 
powierzchni socjalno-biurowych, jak i magazynu, który jest magazynem wysokiego składowania. 
 
Ze względu na znaczne rozproszenie odbiorców Emitenta, optymalnym rozwiązaniem dla dostaw towarów Spółki jest 
korzystanie z usług kurierskich. Formuła taka zapewnia Spółce dużą elastyczność oraz możliwość jednoczesnego wysłania 
przesyłek np. do 100 - 200 miejsc w ciągu 1 dnia. Przy wykorzystaniu własnego transportu byłoby to niemożliwe lub 
nieopłacalne. Korzystanie z firm kurierskich zapewnia Spółce również możliwość szybkiego zwiększania lub zmniejszania ilości 
wysyłanego towaru ponosząc wyłącznie koszty zmienne związane z dostarczeniem danej ilości produktów. Koszty usług 
kurierskich dla dostawców hurtowych są negocjowane indywidualnie dzięki czemu wzrost wielkości wysyłek towarów nie 
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przekłada się na liniowy wzrost kosztów usług kurierskich. Do części odbiorców towar dostarczany jest z wykorzystaniem 
transportu zlecanego przez klientów Spółki (sieci Makro, Real, Selgros, i wielu innych) którzy również korzystają z firm 
kurierskich współpracujących z Emitentem. 
 
W niektórych sytuacjach, kiedy dostarczana jest szczególnie duża partia towaru, Emitent korzysta z transportu 
dedykowanego, wynajmowanego w celu realizacji danego zlecenia. 
 
Podstawowe przewagi konkurencyjne Emitenta 
Spółka posiada przewagi konkurencyjne względem innych podmiotów z branży. Do podstawowych przewag należą: 
 
1. Dobrze ugruntowane kanały sprzedaży 

W branży dystrybucji elektroniki użytkowej do wielkopowierzchniowych sieci detalicznych występują duże bariery wejścia. Ze 
względu na wymogi resellerów nawiązanie współpracy z sieciami handlowymi wiąże się z koniecznością zapewnienia tym 
odbiorcom niezwykle konkurencyjnej oferty towarów. Elementami składowymi takiej oferty są (obok szerokiego katalogu 
towarów wpisujących się w profil danej sieci) również atrakcyjne warunki finansowe współpracy. Niemniej jednak w oparciu 
o wieloletnie doświadczenie w branży dystrybucyjnej Prezesa Zarządu Spółki (kilkanaście lat aktywności zawodowej w tej 
branży na rynku polskim) Spółka posiada dobre relacje z resellerami, co zaowocowało możliwością zawarcia umów na 
hurtowe dostawy sprzętu elektronicznego. 
 
2. Bogate doświadczenie osób zarządzających i kierujących Spółką 

Doświadczenie osób kierujących Spółką jest znaczącą przewagą konkurencyjną Emitenta. Wypracowany know-how jest 
kluczowym elementem sukcesu na wymagającym rynku. Osoby kierujące Spółką prowadzą działalność w tym sektorze 
gospodarki od wielu lat. Ponadto Prezes Zarządu posiada wiedzę z obszaru rynku dystrybucji elektroniki użytkowej z wiedzą 
techniczną w zakresie specyfikacji oferowanych towarów. 
 
Prezes Zarządu – Chun-Fu Lin posiada ponad osiemnastoletnie doświadczenie w branży dystrybucyjnej w Polsce. Uczestniczył 
we wszystkich poważnych zmianach na rynku dystrybucyjnym w Polsce i stale budował relacje w kanałach dystrybucyjnych i 
rozszerzał linie oferowanych produktów. Ponadto ze względu na jego wykształcenie techniczne, ma szeroką wiedzę na temat 
charakterystyki produktów i sytuacji producentów. 
 
Dyrektor Sprzedaży – Shang-Ju Lin posiada bogate doświadczenie w sprzedaży i współpracy na międzynarodowym rynku 
handlowym. Jest absolwentem University of Ontario (Kanada), a także posiada praktykę w międzynarodowych korporacjach, 
w których zajmował się procesami sprzedaży. W 2015 roku uzyskał dyplom Tsinghya-INSEAD Executive MBA Programm. 
  
3. Szeroki asortyment towarów 

Emitent oferuje odbiorcom kompletną ofertę elektroniki użytkowej i peryferii komputerowych. Tak szeroki katalog 
produktów jest wynikiem wypracowania relacji ze znaczącymi importerami sprzętu IT. Relacje te pozwalają Spółce zapewniać 
stałe dostawy towarów każdego rodzaju w ramach określonej grupy w ilościach odpowiadających potrzebom klientów. 
 

7.2. Organizacja Spółki 

 

Liczba osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty: 
 

Źródło: Emitent 
 
 
 
 
 

7.3. Rynek działania Emitenta 

 

Dział 31.12.2013 31.12.2014 30.06.2015 

Zarząd 1 1 2 

Dział Handlowy 16 23 28 

Dział Logistyki i Magazynowania 8 12 13 

Dział Serwisu 2 2 2 

Dział Księgowości 4 4 4 

Dział Administracji 5 5 7 

SUMA 37 47 56 
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Rynek działalności Emitenta 
Spółka działa w branży IT jako dystrybutor urządzeń elektronicznych. Vakomtek S.A. dostarcza towary do resellerów 
końcowych oraz dużych sieci handlowych. Spółka dokonuje zakupów towarów u producentów i importerów, a następnie 
dokonuje ich odsprzedaży do wybranych dystrybutorów detalicznych. 
 
Rynek IT w Polsce 
Sektor technologii informatycznych składa się z trzech silnie powiązanych ze sobą segmentów: sprzętu komputerowego, 
oprogramowania oraz usług informatycznych. Łączna wartość przychodów sektora w roku 2014 wyniosła 57 mld zł i jest to 
wzrost o 12,8% w porównaniu z rokiem poprzednim, czterokrotnie wyższy niż wzrost polskiego PKB – 3,3%. W 2013 r. 
przychody wyniosły 50,5 mld zł, przy 17% wzroście w stosunku do 2012 r. Według PAIiIZ, polski rynek IT jest drugim 
największym w Europie Środkowo-Wschodniej, po Rosji. 
Polski rynek IT stale rośnie w tempie szybszym niż rynek globalny. Jak twierdzi Future Market Insights, do 2020 ma 
średnioroczne tempo wzrostu przychodów branży w kraju powinno wynieść około 6%. Szybki rozwój branży IT w Polsce 
tłumaczy niższy w porównaniu z Europą Zachodnią poziom nasycenia komputerami osobistymi, ale też inne czynniki, takie jak 
rosnąca siła nabywcza Polaków, czy relatywnie niewielki poziom informatyzacji przedsiębiorstw. Popularne w Europie 
Zachodniej i Ameryce Północnej informatyczne rozwiązania biznesowe, takie jak systemy ERP, CRM czy firmowe aplikacje 
mobilne są w Polsce dopiero wdrażane. Przy czym zainteresowanie informatyzacją ze strony polskich przedsiębiorstw stale 
rośnie.  

 
Źródło: Computerworld 

 
Analiza zmian w strukturze sektora pozwala wyodrębnić wyraźne trendy dotyczące poszczególnych segmentów rynku. W 
ciągu ostatnich lat wyraźnie rosła sprzedaż usług oraz oprogramowania. Jeszcze w 2012 r. największy udział w rynku miała 
sprzedaż sprzętu (57%), usługi (28%), oraz oprogramowanie (15%). Obecnie 50% branży to sprzedaż sprzętu, 29% kreują 
usługi, 21% - segment oprogramowania. Według Future Market Insights, do 2020 roku dominującym segmentem w ramach 
branży będzie oprogramowanie. Szerokie perspektywy rozwoju ma przed sobą także segment chmur obliczeniowych, którego 
globalna wartość w 2017 r. ma osiągnąć 235 mld USD. Autorzy raportu „The cloud grows up” SAP oraz Oxford Economics 
zwracają uwagę, iż zaledwie 1% badanych przedstawicieli przedsiębiorstw nie uwzględnia chmury obliczeniowej w swojej 
strategii biznesowej. Kolejną technologią w obszarze IT, której znaczący rozwój prognozuje się w najbliższym czasie jest  
Internet Rzeczy (IoT). Przewiduje się, że adaptacja tego rozwiązania może przynieść globalnej ekonomii 15 bln USD do 2030 
r. Ankietowani uczestnicy branżowego Cisco Forum 2015 w 2/3 twierdzili, że w ciągu 3 lat Internet Rzeczy wywrze wpływ na 
strategię biznesową polskich przedsiębiorstw. 
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Struktura rynku IT w Polsce w 2014 r.

 
Źródło: Computerworld 

 
Począwszy od 2012 r. można obserwować dynamiczny wzrost przychodów dystrybutorów sprzętu IT. Ta grupa firm stale 
podnosi efektywność, ale również zyskuje na tym, że wielu rynkowych graczy oszczędza i optymalizuje koszty sprzedaży, 
rezygnuje z wydajnych, ale drogich własnych kanałów sprzedaży na rzecz dystrybucji zewnętrznej. Duży udział we wzroście 
dystrybutorów mają także coraz bardziej udane próby ekspansji na rynki zagraniczne. Wielu dystrybutorów z eksportu osiąga 
25-30% przychodów, co świadczy o tym, że firmy z Polski systematycznie budują swoją pozycję solidnego dostawcy. Według 
raportu DiS ze 100 firm IT, aż 80 sprzedawało swoje produkty za granicę, przeciętnie do pięciu krajów. Najpopularniejsze rynki 
to Niemcy, USA, Czechy oraz Francja. Zarówno analitycy, jak uczestnicy rynku są zgodni, że w najbliższych latach wzrost w 
sektorze będzie napędzała innowacja. Z badań zleconych przez Kapsch BusinessCom, wynika, że Polska znajduje się w 
czołówce Europy Środkowo-Wschodniej jeśli chodzi o skalę prognozowanych na najbliższe trzy lata inwestycji w rozwiązania 
IT. Wskazuje się w szczególności inwestycje w cloud computing, technologie mobilne, outsourcing oraz  systemy klasy UC. W 
badaniu DiS ankietowani wskazywali produkty i zjawiska, które w przyszłości powinny w największym stopniu zyskiwać na 
znaczeniu. Wskazane zostały: rozwiązania cloud computing (32% odpowiedzi), technologie mobline (29%), Big Data (16%), 
zagadnienia związane z bezpieczeństwem (15%) oraz BYOD, czyli wykorzystywanie przez pracowników firm w pracy 
prywatnych urządzeń (8%). 
 

Najważniejsze trendy rynkowe  
 

 
 
Źródło: Computerworld 

 
Największym odbiorcą usług sektora IT w Polsce jest administracja. Według raportu Computerworld Top 200 w 2014 roku, 
podobnie jak w poprzednich latach, administracja publiczna była największym rynkiem zbytu dla dostawców rozwiązań IT. 
Sprzedaż do tego sektora wyniosła w 2014 r. 3,1 mld złotych w porównaniu do 2,58 mld zł w roku poprzedzającym, 2 mld w 
2012 r. i 2,4 mld zł w roku poprzednim. Główną siłą napędową inwestycji realizowanych przez instytucje centralne i 
samorządowe są środki unijne. Dostępność funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014–2020 pozwala oczekiwać 
dalszego, niezagrożonego wzrostu wydatków administracji. Dzięki skutecznej determinacji w pozyskaniu funduszy oraz 
dużemu zainteresowaniu, Polska oceniana jest jako kraj najlepiej wykorzystujący środki unijne do realizacji projektów 
informatycznych. Jak podaje raport Pressinfo.pl, w 2014 r. wartość wszystkich zamówień publicznych na usługi, wykonanie i 
dostawy związane z branżą IT wyniosła prawie 7 mld zł. Najwięcej, 6835 –  co stanowi 32% łącznej liczby zamówień publicznych 
związanych z IT – dotyczyło dostawy lub dzierżawy komputerów i serwerów. Drugą najliczniejszą grupę stanowiły zamówienia 
na dostawy urządzeń, akcesoriów biurowych i komputerowych, których rozstrzygnięto  w ubiegłym roku 4355 (20% ogółu 
przetargów związanych z branżą IT). 
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Drugą po administracji perspektywiczną grupą odbiorców jest sektor usług publicznych. Wydatki tego sektora w roku 2011 
wzrosły o 247 mln zł, czyli o 44%. Szczególnie sektor energetyczny wiąże się ze znacznymi inwestycjami w produkty i usługi 
IT. Pierwszym jest proces transformacji oraz liberalizacji rynku energetycznego, nakazujący poszukiwanie rozwiązań 
zwiększających efektywność. Poszukiwane będą systemy monitorowania sieci i analizy baz danych, systemy billingowe, 
rozwiązania wspomagające optymalizację kosztową i poprawiającą jakość. Drugim z wyzwań jest poszukiwanie inteligentnych 
sieci energetycznych, które pozwolą na nowe metody pomiaru zużycia energii przez sieci domowe oraz miejskie systemy 
zarządzania efektywności energetyczną.  
 
Tradycyjnym dużym odbiorcą produktów i usług IT jest sektor bankowy oraz telekomunikacyjny (banki, parabanki, 
towarzystwa ubezpieczeniowe, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz firmy świadczące usługi 
leasingowe). W polskiej bankowości zauważalne jest dążenie do centralizacji rozliczeń, w celu standaryzacji procesów 
komunikacyjnych oraz redukcji kosztów obsługi kanałów rozliczeniowych. W 2012 roku wydatki sektora przemysłowego, 
telekomunikacyjnego oraz bankowego ukształtowały się na poziomie 46% wartości rynki IT dla segmentu biznesowego oraz 
prawie jedną trzecią wartości rynku IT ogólnie w Polsce.  
Według szacunków PAlilZ, około 70% spośród największych firm IT w Polsce należy do kapitału zagranicznego. W Polsce 
obecne są największe globalne koncerny, takie jak Microsoft, HP, Google, Oracle, IBM czy SAP, potwierdzając znaczenie Polski 
zarówno, jako miejsca sprzedaży, jak i wytworzenia produktów i usług IT.  Jednym z czynników przyciągających do Polski 
międzynarodowe firmy IT jest dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników. Poziom zatrudnienia w sektorze 
informatycznym w Polsce wynosi ponad 100 tys. pracowników, a w związku z gwałtownym wzrostem outsourcingu 
świadczonego dla przedsiębiorstw spoza sektora IT należy spodziewać się dalszego dynamicznego wzrostu zatrudnienia. 
Przedsiębiorstwa zagraniczne obecnie są praktycznie we wszystkich dużych miastach, szczególną popularnością cieszą się 
miasta o szerokiej ofercie edukacyjnej, mogące zapewnić dużą liczbę młodych, dobrze wykszatłconych pracowników 
(Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław).   
 
Rynek sprzętu komputerowego i elektronicznego 
Emitent dystrybuuje towary do dużych sieci handlowych oraz kilku innych wiodących dystrybutorów sprzętu IT w Polsce. 
Według GUS w 2013 roku liczba przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą hurtową sprzętu elektronicznego w Polsce, jak i 
wysokość przychodów ze sprzedaży stale rosła. W 2013 roku liczba przedsiębiorstw była równa 210 i jest to wzrost o 17% w 
porównaniu z rokiem 2011. Natomiast przychody ze sprzedaży wzrosły o około 111%, z 11 192,7 mln zł w 2010 roku, do 
23 679,9 mln zł w 2013 roku. Sprzedaż sprzętu elektronicznego była także w 2013 r. najszybciej rosnącym segmentem  
sprzedaży IT – dynamika wyniosła wedug DiS 31%. Jak zauważają autorzy raportu Computerworld 2015, w ramach branży IT, 
w ostatnich latach jest dostrzegalny w Polsce stopniowy wzrost roli dystrybutorów. Wpływ na to miał kryzys ekonomiczny, 
podczas którego dystrybutorzy przejęli część sieci sprzedaży dostawców IT. Współpracę z dystrybutorami zaczęły 
podejmować nawet firmy opierające się niegdyś jedynie na własnych kanałach sprzedaży. W CW TOP200 ad 2014 po raz 
pierwszy na czele tabeli głównej pojawił się dystrybutor. 
 

 
Źródło: GUS 

 
Kolejną dostrzegalną tendencją jest wyraźne przyspieszenie ekspansji zagranicznej. W roku 2013 r. przychody wygenerowane 
przez branżę z eksportu rozwiązań IT wyniosły 3,94 mld, podczas gdy poprzednich latach wynosiły 892,3 mln zł i 645,2 mln zł.  
Aktualnie wartość eksportu ICT to 34 mld euro, co stanowi 6,2% całego polskiego eksportu. Większą część z tego stanowi 
sprzedaż za granicę urządzeń elektronicznych. W Polsce znajduje się kilka fabryk należących do takich firm jak Sharp, LG, 
Toshiba czy Dell. Funkcjonują także polskie firmy produkujące komponenty elektroniczne (m.in. Fideltronik i Wilk Elektronik), 
a także komputery i tablety (NTT System) oraz kasy fiskalne (Elzab). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce 
w 2011 roku wyprodukowano prawie 5 mln komputerów i urządzeń peryferyjnych. Według Ministerstwa Gospodarki, udział 
sektora ICT w polskim PKB wynosi 7,9%. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Polsce działa 1540 firm 
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z sektora ICT, z czego 218 zajmuje się produkcją, a 1322 usługami. Łącznie w sektorze tym pracuje 174 tys. osób. W ciągu 
dziesięciu lat, spodziewany jest wzrost do 15%. Audytel prognozuje, że w 2017 r. wartość sektora przekroczy 100 mld zł. 
 

Zarządzający Emitentem w tracie wielu lat swojej aktywności gospodarczej na rynku dystrybucji urządzeń elektronicznych 
wypracowali trwałe relacje z dostawcami (importerami) takiego sprzętu. Doświadczenie osób zarządzających Emitentem oraz 
ich kontakty biznesowe i dobre relacje z importerami spowodowały, że produkty Emitenta oferowane są po bardzo 
korzystnych cenach. Według raportu elektronikaB2B.pl w ofertach handlowych liczy się najbardziej cena (96% 
respondentów), następnie na jakość i pewność komponentów (72%) oraz termin i logistyka dostawy (71%).   
 

 
Na co najczęściej zwracają uwagę odbiorcy sprzętu elektronicznego w Polsce 

 
Źródło: elektronikab2b.pl 

 
Emitent w swojej ofercie posiada głównie sprzęt komputerowy, podzespoły komputerowe, tablety oraz nośniki pamięci. 
Największy udział w strukturze rynku elektronicznego w Polsce w roku 2014 (pod względem wartości) miał segment sprzętu 
telekomunikacyjnego (34%), sprzętu komputerowego (28%), komponentów i części elektronicznych (21%) oraz wyrobów 
powszechnego użytku (17%). 
 
Struktura rynku elektronicznego  
 

 
Źródło: Instytut Rynku Elektronicznego - Sektor elektroniczny w Polsce 

 
 
Odbiorcami produktów Emitenta są głównie osoby fizyczne robiące zakupy w hipermarketach. Według GUS w 2014 r. prawie 
8 na 10 gospodarstw domowych miało w domu przynajmniej jeden komputer. Odsetek gospodarstw wyposażonych w 
komputery systematycznie wzrastał na przestrzeni badanego okresu i w porównaniu z 2008 r. wzrósł o 18,2 p. proc. 
Największy odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu jest w Luksemburgu i 
Holandii (96%). Odsetek polskich gospodarstw domowych posiadających komputer, w tym z dostępem do Internetu (74,8%), 
jest nadal niższy niż średnia europejska. Daje to pole do dalszego rozwoju. W różnych typach gospodarstw domowych 
wyposażenie w komputery jest dość zróżnicowane. Największe zróżnicowanie występuje pomiędzy gospodarstwami 
domowymi z dziećmi i bez dzieci. Podczas gdy gospodarstwa domowe z dziećmi osiągają wskaźniki komputeryzacji na 
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poziomie europejskich liderów (94,8% w 2014 r.), komputer występuje w zaledwie nieco ponad 2/3 gospodarstw domowych 
bez dzieci. Występują również różnice pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi, o wysokiej i niskiej urbanizacji. Na obszarach 
miejskich więcej gospodarstw było wyposażonych w komputery w porównaniu do gospodarstw z terenów miejskich. Na 
obszarach wysoce zurbanizowanych znacznie więcej gospodarstw domowych posiadało komputery niż na obszarach o niskim 
stopniu urbanizacji. Na przestrzeni ostatnich lat dysproporcje te zmniejszają się. Najbardziej widoczna jest konwergencja w 
ujęciu regionalnym – znacznemu zmniejszeniu uległy różnice pomiędzy Polską centralną, zachodnią i wschodnią. Obecnie 
rozpiętość wyników wynosi 1,2 p. proc., wobec 6 p.proc. w 2011 r.   
 
Wyposażenie polskich gospodarstw domowych w komputery 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Wyposażenia gospodarstw 

domowych w komputery  
58,9% 66,1% 69% 71,3% 73,4% 74,7% 77,1% 

Źródło: GUS 
 

7.4. Struktura przychodów Emitenta oraz wybrane dane finansowe 

 

 Udział w 2013 r.  Udział w 2014 r. 

Myszki komputerowe 14,55% Myszki komputerowe 11,51% 

HDD, Flash 10,59% HDD, Flash 10,82% 

Płyty CD, DVD, Blu-Ray 10,50% Słuchawki, audio 7,86% 

Słuchawki, audio 9,09% Płyty CD, DVD, Blu-Ray 7,85% 

Akcesoria IT 8,96% Kamery, rejestratory 7,40% 

Kamery, rejestratory 8,41% Klawiatury 6,76% 

Klawiatury 7,82% Akcesoria IT 6,58% 

Etui, torby, plecaki 7,14% Etui, torby, plecaki 4,90% 

RTV 3,63% Laptopy 3,96% 

Konsole gier 3,61% Żarówki 3,61% 

Pozostałe grupy 15,70% Pozostałe grupy 28,75% 

Źródło: Emitent 

 

 
 
 
Źródło: Emitent 

 
 
 

11,51%

10,82%

7,86%

7,85%

7,40%
6,76%6,58%

4,90%

3,96%

3,61%

28,75%

Struktura przychodów według grup asortymentowych Emitenta 
za 2014 r.

Myszki komputerowe

Hdd, flash

Słuchawki, audio

Płyty cd, dvd, blu-ray

Kamery, rejestratory

Klawiatury

Akcesoria it

Etui, torby, plecaki

Laptopy

Żarówki

Pozostałe grupy



  Memorandum Informacyjne Vakomtek S.A. 

 

53 
 

 2013 2014 

Vakoss 54,69% 46,72% 

Verbatim 20,86% 19,02% 

Msonic 12,98% 12,36% 

Pozostali 11,47% 21,90% 

Razem 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 

 

 
Źródło: Emitent 

 
 
 
 
 
Sezonowość sprzedaży 
Ze względu na specyfikę branży dystrybutorów elektroniki użytkowej wielkość osiąganej przez Emitenta sprzedaży zależy od 
sezonowych wahań popytu. Nasilenie popytu zazwyczaj następuje w ostatnich dwóch kwartałach roku kalendarzowego.  
 
Skutkuje to niemożnością precyzyjnej oceny potencjalnej sytuacji Spółki i utrudnia szacowanie wyników za dany rok obrotowy 
na podstawie wyników kwartalnych. Ponadto w związku ze zwiększoną sprzedażą w IV kwartale (nasilenie efektu wiąże się ze 
wzmożoną aktywnością zakupową klientów w związku ze Świętami Bożego Narodzenia) mogą wystąpić trudności związane z 
zapewnieniem odpowiedniej powierzchni magazynowej, obsługą logistyczną sprzedaży oraz zwiększonym zapotrzebowaniem 
na kapitał obrotowy w tym okresie. 
 
W odróżnieniu od innych branż asortyment Emitenta nie ulega istotnym zmianom (tak jak to ma miejsce na przykład w branży 
spożywczej lub odzieżowej). W przypadku Emitenta efekt sezonowości odzwierciedla się jedynie w zmianach wolumenu 
zakupów odbiorców, a nie w zakresie wahań preferencji w zakresie poszczególnych grup asortymentowych. 
 
Wybrane dane finansowe: 

Wyszczególnienie [PLN] 2013 2014 II kw. 2014 II kw. 2015 

Aktywa trwałe 1 042 698,02 1 556 710,44 1 146 232,11 1 526 481,24 

Wartości niematerialne i prawne 677 424,80 509 312,40 597 008,10 416 336,70 

Rzeczowe aktywa trwałe 292 642,22 804 559,04 476 593,01 867 305,54 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 72 631,00 242 839,00 72 631,00 242 839,00 

Aktywa obrotowe 10 359 654,43 14 067 427,29 9 969 033,59 15 534 673,08 

Zapasy 6013 111,03 6 989 484,99 6 131 321,89 10 292 039,81 

Należności krótkoterminowe, w tym: 4 133 447,13 7 012 245,34 3 752 683,20 4 979 332,11 
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- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 172 130,88 23 965,28 57 716,36 125 284,38 

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

- w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 

- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 172 130,88 23 965,28 57 716,36 125 284,38 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40 965,39 41 731,68 27 312,14 138 016,78 

Kapitał własny 5 079 508,59 5 135 148,44 5 725 387,33 5 240 019,17 

Kapitał podstawowy 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 

Rezerwy na zobowiązania 28 657,00 38 509,34 5 875 246,53 11 335 766,99 

Zobowiązania długoterminowe 50 104,24 312 467,67 94 748,61 440 876,67 

Zobowiązania krótkoterminowe 6 244 082,62 10 138 012,28 5 762 724,05 10 856 380,98 

Suma bilansowa 11 402 352,45 15 624 137,73 17 061 154,32 11 115 265,70 

Źródło: Emitent 

 

Wyszczególnienie [PLN] 2013 2014 II kw. 2014 II kw. 2015 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym: 24 709 498,15 29 238 338,34 12 026 044,85 19 942 830,02 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Koszty działalności operacyjnej 23 415 982,82 28 709 920,94 11 689 750,20 19 180 495,78 

Zysk (strata) ze sprzedaży  1 293 515,33 528 417,40 336 294,66 762 334,24 

Pozostałe przychody operacyjne 165 059,30 206 909,97 22 692,79 135 014,57 

Pozostałe koszty operacyjne 262 878,73 285 141,47 88 644,28 86 002,89 

EBIT [Zysk (strata) z działalności operacyjnej] 1 195 695,90 450 185,90 270 343,17 811 345,92 

Amortyzacja 310 345,98 392 397,77 180 656,25 233 576,50 

EBITDA [Zysk (strata) z działalności operacyjnej + 

amortyzacja] 
1 506 041,88 842 583,67 450 999,42 1 044 922,42 

Przychody finansowe 84 279,60 605,38 64 406,38 0,25 

Koszty finansowe 137 727,19 282 332,43 96 470,97 208 889,28 

Zysk (strata) brutto 1 142 248,31 168 458,85 238 278,58 602 456,89 

Zysk (strata) netto 891 727,31 55 639,85 160 510,58 590 2380,89 

Źródło: Emitent 
 

7.5. Strategia rozwoju Emitenta 

 
Strategia rozwoju Vakomtek S.A. ukierunkowana jest przede wszystkim na znaczne wzmocnienie pozycji konkurencyjnej 

Emitenta jako dystrybutora urządzeń elektroniki użytkowej oraz peryferii komputerowych na rynkach Europy 

Środowo – Wschodniej, w szczególności w Polsce. Cel ten Spółka zamierza osiągnąć poprzez zwiększanie wolumenu 

sprzedaży, a także rozwijanie potencjału sprzedażowego (tj. zacieśnienie relacji z odbiorcami towarów oferowanych przez 

Spółkę oraz ustanawianie relacji handlowych z nowymi potencjalnymi kontrahentami). 

 

Strategiczne obszary rozwoju Spółki to: 

 

Optymalizacja działalności w oparciu o systemy komputerowe wspomagający proces wewnętrzne  

Spółka planuje w dalszym ciągu rozbudowywać funkcjonalność systemu SAP Business One oraz dedykowanego dla celów 

analitycznych i raportowych systemu CMS. W bieżącym roku zaplanowano inwestycję w aktualizację systemu SAP SBO do 

nowej, wyższej wersji wraz z wymianą i ulepszeniem infrastruktury sprzętowej systemu. Dodatkowo planowana jest 

rozbudowa wewnętrznego działu IT by sprawnie przeprowadzić powyższe działania oraz by w przyszłości móc szybciej i 

dokładniej dostosowywać system do zmieniających się warunków w relacji z klientami i dostawcami. Podsumowując, celem 

Spółki jest kontynuacja prac nad optymalizacją procesów sprzedaży, zamówień, procesów magazynowych oraz księgowych, 

przy wykorzystaniu posiadanych systemów. 
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W celu efektywniejszej i szybszej wymiany danych, Vakomtek S.A. prowadzi również prace nad połączeniem systemów 

komputerowych z wybranymi klientami i dostawcami. Umożliwi to działanie w oparciu o bieżące dane, a pozwoli na 

dokładniejsze analizowanie zapasów, zamówień i dostaw. 

 

Rozwój e-sprzedaży 

W związku z rosnącą popularnością e-sprzedaży w Polsce oraz w pozostałych europejskich krajach spółka Vakomtek S.A 

zamierza wykorzystać ten trend i permanentnie rozwijać współpracę z największymi sklepami internetowymi na świecie. Do 

końca 2015 r. Vakomtek S.A. zamierza rozwinąć sprzedaż internetową poprzez wprowadzenie nowego asortymentu na 

rodzimym i niemieckim rynku, oraz otworzyć nowe kanały sprzedażowe w takich krajach jak Francja, Hiszpania, Włochy czy 

Wielka Brytania. 

 

Optymalizacja i dalszy rozwój katalogu towarów  

Spółka prowadzi nieustanne prace nad rozwojem produktowym w dziedzinie nowoczesnych akcesoriów do telefonów 

komórkowych zwiększeniem asortymentu tych akcesoriów. Vakomtek S.A. zamierza w dalszym ciągu pozyskiwać dystrybucje 

kolejnych znanych marek, co powinno przyczynić się do dalszego wzrostu sprzedaży. W planach jest również kontynuacja 

zwiększenia oferty produktów AGD oraz rozpropagowanie produktów z grupy źródeł światła LED Filament.  

 

Przygotowanie nowej koncepcji logistycznej 

W planach na rok 2015 jest nawiązanie współpracy z firmą będącą liderem w dziedzinie rozwiązań i procesów logistycznych. 

Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie nowej, kompleksowej koncepcji procesów magazynowych i logistycznych, 

dopasowanych do potrzeb i specyfiki Spółki. Koncepcja w swych założeniach ma wspomagać intensywnie wzrastającą 

sprzedaż , gwarantować wyższą wydajność przygotowania wysyłek oraz wzrost jakość obsługi klientów. 

 

Wzrost sprzedaży oraz liczby oferowanych produktów w sieciach specjalistycznych 

W ramach współpracy z nowymi partnerami z grupy sieci specjalistycznych branży elektromedia, Vakomtek S.A. planuje w 

latach 2015-2016 dalsze intensywne działania w kierunku zwiększenia sprzedaży do sklepów stacjonarnych tych sieci poprzez 

wprowadzanie swoich produktów do kolejnych hal oraz na kolejne działy takie jak GSM, komputery, foto czy akcesoria. Spółka 

zamierza również rozwijać ofertę produktową prezentowaną w sklepach internetowych tych sieci. Dzięki 

dwupłaszczyznowym działaniom Vakomtek będzie miał szanse zdobyć większą grupę wymagających klientów.  

 

8. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych 

 
Głównymi kierunkami inwestycji zrealizowanymi przez Emitenta były: 
- Inwestycje w rozbudowę sieci sprzedaży (środki transportu, wyposażenie i stanowiska komputerowe), 
- inwestycje w optymalizację przestrzeni magazynowej, 
- inwestycje w zakup i rozwój oprogramowania do zarządzania firmą, 
- inwestycje w udział w targach branżowych. 
 
W celu rozwoju działalności Emitent ponosi znaczące nakłady kapitałowe na kapitał obrotowy – tj. wzrost zapasów. 
 

9. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub 

likwidacyjnym 

 

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie o charakterze 
upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym. 
 

10. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub 

egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności 

Emitenta 

 
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie ugodowe, arbitrażowe 
ani egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

 
11. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań 

sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co 
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najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to 

postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na 

sytuację finansową Emitenta 

 
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta ani też z jego wniosku nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie 
przed organami rządowymi, postępowanie sądowe, ani arbitrażowe, które miało lub będzie mieć istotny wpływ na sytuację 
finansową Emitenta. 
 

12. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy 

instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji 

ekonomicznej i finansowej 

 
Nie istnieją zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów 
finansowych. 
 

13. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności 

gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w memorandum 

informacyjnym 

 
Za okres objęty sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Memorandum Informacyjnym nie wystąpiły żadne 
nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności gospodarczej Emitenta. 
 

14. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz 

innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o 

których mowa w Rozdziale V 

 

Po sporządzaniu danych finansowych o których mowa w Rozdziale V nie wystąpiły żadne istotne zamiany w sytuacji 
gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny. 
 

15. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta  

 
Zgodnie z § 9 Statutu spółki pod firmą Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu organami Spółki są: 

a) Zarząd, 
b) Rada Nadzorcza, 
c) Walne Zgromadzenie. 

 
Da ne o Cz ł on ka ch  Zarz ąd u  Emi ten ta  
Zarząd został powołany Aktem zawiązania spółki Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Akt Notarialny z dnia 
22.12.2010 r., Repertorium A numer 13.178/2010) zmienionym 20.05.2011 roku (Akt Notarialny z dnia 20.05.2011 r., 
Repertorium A numer 4967/2011) na okres kadencji, która trwa 5 lat. Mandat Zarządu wygasa po odbyciu Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015. 
 
W dniu 10 października 2013 roku Pan Chun-Fu Lin działając jako jedyny Członek Zarządu Spółki udzielił prokury samoistnej 
Panu Shang-Ju Lin. Prokurent uprawniony jest do samodzielnego dokonywania wszystkich czynności sądowych i 
pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem Spółki oraz do składania podpisów w jej imieniu. Oświadczenia skierowane 
do Spółki, jak również doręczenia pism, mogą być dokonywanie skutecznie wobec samego Prokurenta. Prokura Samoistna 
została zarejestrowana w KRS dnia 28 października 2013 r. 

 
Chun-Fu Lin  –  P r eze s  Zarz ąd u  
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana 
osoba została powołana, 
 
Chun-Fu Lin – Prezes Zarządu, kadencja członka Zarządu upływa 22.12.2015 r., mandat wygasa po odbyciu Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok. 
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b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 
 
Chun-Fu Lin posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w branży dystrybucyjnej w Polsce. Uczestniczył we wszystkich 
poważnych zmianach na krajowym rynku dystrybucyjnym, nieustannie budując sieć kontaktów oraz działając się w wielu 
kanałach sprzedażowych. Ze względu na wykształcenie techniczne, ma szeroką wiedzę na temat charakterystyki produktów 
oferowanych przez Vakomtek S.A. Bezpośrednio przed objęciem funkcji Prezesa Zarządu Vakomtek S.A. zarządzał przez 5 lat 
spółką Vako Sp. z o.o.  
 
2003 r. – 2012 r.  Vako Sp. z o.o. – Wiceprezes Spółki; Wspólnik 
2010 r. – nadal  Vadex Sp. z o.o. – Prezes Zarządu 
1990 r. – nadal  Handsfull Technology Corp. – Prezes Zarządu; Wspólnik 
 
c) wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: 
 
Wskazana osoba nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w 
okresie jej kadencji znalazłyby się w stanie upadłości. 

 
d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na 
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

 
Wskazane przypadki nie wystąpiły.  
 
e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 
Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa 
innego niż Rzeczpospolita Polska: 
 

Wskazane przypadki nie wystąpiły. 
 
f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, 
administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych 
postpowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 
 
W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły ani nie zakończyły postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe 
dotyczące osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, których wynik ma lub mógłby mieć istotne znaczenie dla 
działalności Emitenta. 
 
S ha ng- Ju  L i n  –  Pro ku r en t  
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana 
osoba została powołana, 
 
Shang-Ju Lin – Prokurent. Zgodnie z art. 371 § 5 KSH prokurę może odwołać każdy członek zarządu. 
 
b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 
 
Ukończył University of Western Ontario w Kanadzie z dyplomem Licencjata Inżynierii Elektrycznej. W Polsce pracuje od 2006 r. 
W okresie 2006 – 2011 pracował w firmie Vako Sp. z o.o. gdzie jego rolą była współpraca i nawiązywanie relacji z sieciami 
handlowymi w obszarze dostaw elektroniki użytkowej. W 2015 roku Pan Shang-Ju Lin uzyskał dyplom Tsinghya-INSEAD 
Executive MBA Programm. 
W Spółce Vakomtek S.A. pełni funkcję Dyrektora Działu Sprzedaży. Jego rolą jest przede wszystkim nawiązywanie 
i utrzymywanie współpracy z sieciami handlowymi w obszarze akcesoriów komputerowych oraz szeroko rozumianej 
elektroniki.  
W ramach rozwoju zawodowego pracował jako Lokalny Handlowiec, a następnie Koordynator Działu Sprzedaży, Key Account 
Manager oraz Dyrektor Działu Sprzedaży. 
W czasie aktywności zawodowej nabył liczne umiejętności oraz wypracował istotne kontakty biznesowe z podmiotami 
będącymi odbiorcami oraz potencjalnymi odbiorcami towarów oferowanych przez Spółkę. Posiada szerokie kompetencje 
w zakresie sprzedaży, marketingu oraz utrzymywania relacji z klientami. 
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2011 r. – 2012 r.  Vakomtek S.A. – Członek Rady Nadzorczej 
2007 r. – nadal   Handsfull Technology Corp. – Członek Rady Nadzorczej 
 
c) wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: 
 
Wskazana osoba nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w 
okresie jej kadencji znalazłyby się w stanie upadłości. 

 
d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na 
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

 
Wskazane przypadki nie wystąpiły.  
 
e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 
Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa 
innego niż Rzeczpospolita Polska: 
 

Wskazane przypadki nie wystąpiły. 
 
f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, 
administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych 
postpowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 
 
W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły ani nie zakończyły postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe 
dotyczące osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, których wynik ma lub mógłby mieć istotne znaczenie dla 
działalności Emitenta. 
 
Skład osobowy Rady Nadzorczej Emitenta: 
 
Mei-Yueh Lin –  Prze wo d ni cz ący  Ra dy  N adz orc ze j  
 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana 
osoba została powołana, 
 
Mei-Yueh Lin – Przewodniczący Rady Nadzorczej, kadencja członków Rady Nadzorczej upływa 31.06.2016 r., mandat wygasa 
po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016. 
 
b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 
 
Mei-Yueh Lin posiada wykształcenie w zakresie finansów i rachunkowości. Przez ostatnie 20 lat zajmowała się handlem 
hurtowym, zdobywając znaczącą wiedzę i praktykę w niemalże każdym aspekcie dotyczącym sprzedaży. Jej doświadczenie 
rozwijało się wraz z gospodarczymi przemianami zachodzącymi w kraju, począwszy od czasów gdy handel hurtowy wiódł prym 
na runku zakupów konsumenckich do czasów narastającej dominacji sieci hipermarketów. Dzięki wieloletniej pracy w 
sektorze handlowym, Pani Lin posiadła rozległą wiedzę w ramach wszelkich sfer działalności gospodarczej w Polsce. W 
Vakomtek S.A. Pani Mei-Yueh Lin zatrudniona jest na stanowisku Specjalisty ds. Importu. 
 
2008 r. – 2012 r.  Vako Sp. z o.o. – Prokurent 
2012 r. – nadal  Hanya International Corp. – Dyrektor Zarządzający  
2008 r. – nadal  Handsfull Technology Corp. – Członek Zarządu; Wspólnik 
 
c) wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: 
 
Wskazana osoba nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w 
okresie jej kadencji znalazłyby się w stanie upadłości. 
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d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na 
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

 
Wskazane przypadki nie wystąpiły.  
 
e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 
Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa 
innego niż Rzeczpospolita Polska: 
 

Wskazane przypadki nie wystąpiły. 
 
f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, 
administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych 
postpowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 
 
W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły ani nie zakończyły postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe 
dotyczące osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, których wynik ma lub mógłby mieć istotne znaczenie dla 
działalności Emitenta. 
 
Ya-Lu Lin –  Cz ł o nek Ra dy  Na dzor cze j  

 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana 
osoba została powołana, 
 
Ya-Lu Lin – Członek Rady Nadzorczej, kadencja członków Rady Nadzorczej upływa 31.06.2016 r., mandat wygasa po odbyciu 
Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016. 
 
b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 
 
Ya-Lu Lin ukończył Imperial College w Londynie. Zdobywanie doświadczenia zawodowego z zakresu sprzedaży i marketingu 
rozpoczął w USA oraz Kanadzie. Jego pierwszym sukcesem było wprowadzenie produktów do dużych sklepów detalicznych, 
takich jak Staples oraz Best Buy w ciągu pierwszych 3 miesięcy pracy. Po pięciu latach aktywności zawodowej w Ameryce 
Północnej, postanowił przenieść się do Azji by zająć się zarządzaniem i rozwojem produktów. Obecnie pracuje jako konsultant 
i doradca wielu producentów. 
 
2002 r. – 2012 r.  Vako Sp. z o.o – Prezes Zarządu Spółki; Wspólnik 
1990 r. – nadal  Handsfull Technology Corp. – Członek Zarządu; Wspólnik 
 
c) wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: 
 
Wskazana osoba nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w 
okresie jej kadencji znalazłyby się w stanie upadłości. 

 
d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na 
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

 
Wskazane przypadki nie wystąpiły.  
 
e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 
Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa 
innego niż Rzeczpospolita Polska: 
 

Wskazane przypadki nie wystąpiły. 
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f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, 
administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych 
postpowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 
 
W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły ani nie zakończyły postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe 
dotyczące osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, których wynik ma lub mógłby mieć istotne znaczenie dla 
działalności Emitenta. 

 
Wen-Hsueh Lee –  Cz ł o nek Ra dy  Na dzor cze j  

 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana 
osoba została powołana, 
 
Wen-Hsueh Lee – Członek Rady Nadzorczej, kadencja członków Rady Nadzorczej upływa 31.06.2016 r., mandat wygasa po 
odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016. 
 
b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 
 
Wen-Hsueh Lee ukończył w 1990 roku studia na National Cheng Kung University na Tajwanie, ze specjalizacją w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. W okresie od 1992 do 2003 roku pracował jako Audytor w Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
międzynarodowej firmie zajmującej się doradztwem rachunkowo-finansowym oraz usługami z zakresu zarządzania dla firm. 
W 2003 roku Pan Lee otworzył własną firmę księgową, specjalizującą się w podatkach, audycie, analizie finansowej oraz 
budowie systemów finansowych dla przedsiębiorstw. 
 
2003 r. – nadal  Hanwei Accounting Firm – Dyrektor Zarządzający, Właściciel 100% akcji spółki 
 
c) wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: 
 
Wskazana osoba nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w 
okresie jej kadencji znalazłyby się w stanie upadłości. 

 
d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na 
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

 
Wskazane przypadki nie wystąpiły.  
 
e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 
Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa 
innego niż Rzeczpospolita Polska: 
 

Wskazane przypadki nie wystąpiły. 
 
f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, 
administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych 
postpowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 
 
W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły ani nie zakończyły postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe 
dotyczące osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, których wynik ma lub mógłby mieć istotne znaczenie dla 
działalności Emitenta. 
 
Tomasz Filipowski –  Cz ł o nek Ra dy  Na dzor cze j  

 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana 
osoba została powołana, 
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Tomasz Filipowski – Członek Rady Nadzorczej, kadencja członków Rady Nadzorczej upływa 31.06.2016 r., mandat wygasa po 
odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016. 
 
b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 
 
Radca prawny, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 1997 roku. Od roku 1999 roku 
członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Stażysta l'Université Catholique de Louvain Louvain-La-Neuve (Belgia).  
Od 2003 r. Założyciel i wspólnik Kancelarii Siuda, Filipowski i Partnerzy.  
 
2003 r. – nadal  Siuda, Filipowski i Partnerzy Spółka Adwokatów i Radców Prawnych - Wspólnik 
 
c) wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: 
 
Wskazana osoba nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w 
okresie jej kadencji znalazłyby się w stanie upadłości. 

 
e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 
Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa 
innego niż Rzeczpospolita Polska: 
 

Wskazane przypadki nie wystąpiły. 
 
d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na 
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

 
Wskazane przypadki nie wystąpiły.  
 
f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, 
administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych 
postpowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 
 
W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły ani nie zakończyły postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe 
dotyczące osób zarządzających 

 
Shih-Yun Hsiao –  Cz ł o nek Ra dy  Na dzor cze j  

 
a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana 
osoba została powołana, 
 
Shih-Yun Hsiao – Członek Rady Nadzorczej, kadencja członków Rady Nadzorczej upływa 31.06.2016 r., mandat wygasa po 
odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016. 
 
b) istotne informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach: 
 
Shih-Yun Hsiao ukończyła w 2005 roku studia na University of Western Ontario, uzyskując tytuł licencjata. Następnie podjęła 
pracę w firmie Cintas, uznawanej za wiodącego specjalistę w sektorze usług BHP oraz szeroko pojętej odzieży roboczej w 
Ameryce Północnej. W firmie tej zajmowała stanowiska Kontrolera Zapasów oraz Kupca, odpowiadając za właściwe 
zarządzanie zasobami, pozwalające zapewnić firmie odpowiedni poziom zapasów, umożliwiający zaspokojenie 
zapotrzebowania klientów w każdym momencie. Po odejściu z firmy Cintas, rozpoczęła prace w sektorze bankowym. 
Pracowała w Banku HSBC, na stanowiskach: Specjalisty ds. Factoringu oraz Kierownika ds. Analizy Portfela. Jej zadaniem było 
analizowanie danych finansowych i sporządzanie tygodniowych/miesięcznych raportów. 
 
W okresie ostatnich trzech lat wskazana osoba nie była członkiem organów zarządzających  lub nadzorczych albo wspólnikiem 
w spółkach prawa handlowego (za wyjątkiem Emitenta). 
 
c) wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które 
w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: 
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Wskazana osoba nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w 
okresie jej kadencji znalazłyby się w stanie upadłości. 

 
d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na 
podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: 

 
Wskazane przypadki nie wystąpiły.  
e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 
Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa 
innego niż Rzeczpospolita Polska: 
 

Wskazane przypadki nie wystąpiły. 
 
f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, 
administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych 
postpowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: 
 
W okresie ostatnich 2 lat nie toczyły ani nie zakończyły postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe 
dotyczące osób zarządzających 
 

16. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 

głosów na walnym zgromadzeniu 

 
Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego z wyszczególnieniem akcjonariuszy 
posiadających ponad 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA: 
 

Akcjonariat 
Akcje Akcje Akcje Akcje 

Razem akcji 
Udział w 
kapitale 

Liczba głosów 
Udział w 
głosach Seria A Seria B Seria C Seria D 

Hanya International 
Corp.* 

130 168 - 4 349 440 - 4 479 608 56,00% 4 479 608 45,71% 

Chun-Fu Lin 119 832 1 800 000 - 480 168 2 400 000 30,00% 4 200 000 42,86% 

Pozostali - - - 1 120 392 1 120 392 14,00% 1 120 392 11,43% 

Razem 250 000 1 800 000 4 349 440 1 600 560 8 000 000 100,00% 9 800 000 100,00% 

Źródło: Emitent 
 
* Na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego Dyrektorem Zarządzającym (jedynym członkiem Zarządu) spółki Hanya International 
Corp. jest Pani Mei-Yueh Lin. Hanya International Corp. jest spółką zależną od Pani Mei-Yueh Lin i Pana Chun-Fu Lin. Pani Mei-Yueh Lin, 
pełniąca obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, jest żoną Pana Chun-Fu Lin (Prezesa Zarządu Spółki). 
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V. Sprawozdania finansowe 
 

 

1) Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 
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2) Opinia biegłego rewidenta wraz z raportem z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 

za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 
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VI. Załączniki 
 

1) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
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2) Statut Emitenta 

 

STATUT VAKOMTEK SPÓŁKA AKCYJNA 

I. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 
1. Spółka prowadzi działalność pod firmą VAKOMTEK spółka akcyjna. 
2. Spółka może używać nazwy skróconej VAKOMTEK S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 
3. Założycielami Spółki są: 

a) Pan Lin Chun –Fu, 
b) Pani Lin Mei – Yueh.   

 
§ 2 

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. 
 

§ 3 
1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także 

uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. 
 

§ 4 
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  

1) Produkcja wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.2), 
2) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1), 
3) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.2.), 
4) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.2), 
5) Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3), 
6) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1.), 
7) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9), 
8) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1.), 
9) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2.), 

10) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4), 
11) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.8), 
12) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9), 
13) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia  (PKD 28.1), 
14) Produkcja mebli (PKD 31.0.), 
15) Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9), 
16) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.4), 
17) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1), 
18) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2), 
19) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1), 
20) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych  

i niemieszkalnych (PKD 41.2), 
21) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1), 
22) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2), 
23) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9), 
24) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1), 
25) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2), 
26) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3), 
27) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9), 
28) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.1), 
29) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.2), 
30) Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

(PKD 45.3), 
31) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja  oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części 

i akcesoriów do nich (PKD 45.4), 
32) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1), 
33) Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (PKD 46.2), 
34) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3), 
35) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4), 
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36) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5), 
37) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6), 
38) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 46.9), 
39) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach  (PKD 47.4.), 
40) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5), 
41) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6), 
42) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7), 
43) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9), 
44) Transport kolejowy towarów (PKD 49.2), 
45) Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3), 
46) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4), 
47) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1), 
48) Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2), 
49) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1), 
50) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność 

usługowa (PKD 56.2), 
51) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie 

oprogramowania (PKD 58.1), 
52) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.0), 
53) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali 

internetowych (PKD 63.1), 
54) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2), 
55) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9), 
56) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1), 
57) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2), 
58) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3), 
59) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2), 
60) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.2), 
61) Reklama (PKD 73.1), 
62) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2), 
63) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1), 
64) Działalność fotograficzna (PKD 74.2), 
65) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3), 
66) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9), 
67) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1), 
68) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2), 
69) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3), 
70) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem 

autorskim (PKD 77.4), 
71) Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 79.1), 
72) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9), 
73) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1.), 
74) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3),  
75) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.1), 
76) Sprzątanie obiektów (PKD 81.2), 
77) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z), 
78) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1), 
79) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3), 
80) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9), 
81) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), 
82) Działalność twórcza związana z kultura i rozrywką (PKD 90.0), 
83) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.0), 
84) Działalność związana ze sportem (PKD 93.1), 
85) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2), 
86) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2), 
87) Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96.0), 
88) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z). 

2. Działalność wymagającą koncesji lub pozwoleń Spółka podejmie dopiero po ich uzyskaniu. 
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3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy 
nie wyrażają zgody na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 
(dwóch trzecich) głosów oddanych w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego. 

 
§5 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
 

II. 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE I PRAWA AKCJONARIUSZY 

 
§6 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) i dzieli się na 8.000.000 (osiem 
milionów) akcji o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda. 

2. Akcjami Spółki jest: 
a) 250.000 Akcji Serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A 000001 do A 250000, 
b) 1.800.000 Akcji serii B imiennych uprzywilejowanych co do głosu o numerach od B 0000001 do B 1800000, 
c) 4.349.440 Akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C 0000001 do C 4349440, 
d) 1.600.560 Akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 0000001 do 1600560. 

3. Każdej Akcji imiennej uprzywilejowanej co do głosu przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.  
 

6a 
1. Zarząd jest uprawniony, w terminie do dnia 16 października 2015 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na 

zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 1.875.000,00 zł (słownie: 
jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela (kapitał 
docelowy). 

2. Zarząd może wykonywać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 
3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne. 
4. Cena emisyjna akcji wydawanych ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o 

podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.  
5. Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje Uchwałę Walnego Zgromadzenia 

o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 
6. Za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie spółki 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach 
podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia 
do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 

 
§ 7 

Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 
 

§ 8 
Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach, o których mowa w art. 362 Kodeksu spółek handlowych. 

 
§ 9 

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. 
2. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne 

jest niedopuszczalna. 
3. Zamiany akcji dokonuje Zarząd na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego Akcjonariusza, w terminie jednego 

miesiąca od dnia złożenia takiego wniosku. 
 

§ 10 
1. Akcje Spółki mogą być umarzane z zachowaniem właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych. 
2. Tryb i warunki umorzenia akcji, a w szczególności :wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego 
akcjonariuszowi z tytułu umorzenia akcji, podstawna prawna umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 11 

1. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne). 
2. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest, co najmniej według wartości bilansowej obliczonej w 

oparciu o ostatni bilans roczny, chyba że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia umorzenie akcji następuje bez 
wynagrodzenia. 

 
§ 12 

1. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. 
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2. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzenie, na którym powzięto 
uchwałę o umorzeniu akcji. 

 
§ 13 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia poprzez emisję nowych akcji albo poprzez 
podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 

2. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej (tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez 
oznaczonego adresata), subskrypcji zamkniętej (tj. zaoferowania akcji wyłącznie Akcjonariuszom, którym służy prawo 
poboru) oraz subskrypcji otwartej (tj. zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru), jak również w drodze oferty publicznej na 
warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

3. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych pokrycie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez 
przeniesienie do niego środków z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli 
mogą one być użyte na ten cel. („Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki”). 

4. Dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji w podwyższonym 
kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji („Prawo poboru”). 

5. Wyłączenie Prawa poboru może nastąpić w trybie określonym w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 
6. Nowe akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki (akcje gratisowe) przysługują Akcjonariuszom w 

stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym. 
7. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższonego kapitału 

zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego 
czy też tylko w części. 

 
§ 14 

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem 
pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. 

 
§ 15 

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki. 
2. Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu. 

 
III.  

ORGANY SPÓŁKI 
 

§ 16 
Organami Spółki są: 
1) Zarząd, 
2) Rada Nadzorcza, 
3) Walne Zgromadzenie. 
 

§ 17 
Uchwały organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. 

 
Zarząd 

 
§ 18 

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. 
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres pięcioletniej kadencji. 
3. Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie określa liczbę członków 

Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest przez Założycieli. 
4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w 

czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd. 
§ 19 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, 
które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady 
Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza 
go Rada Nadzorcza. W przypadku braku Regulaminu Zarządu odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy 
Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. 
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§ 20 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie 
lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.  

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. 
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy 

członek Zarządu. 
 

§ 21 
Zarząd jest uprawniony do rozporządzania prawami i zaciągania zobowiązań niezależnie od ich wartości bez konieczności 
uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z ustawą ani innymi postanowieniami 
niniejszego Statutu. 

 
§ 22 

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów Członków Zarządu biorących udział w podejmowaniu uchwały. 
W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. 
 

§ 23 
1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej 

członków. Przedstawiciel Rady Nadzorczej określa również szczegółowe warunki takich umów. W tym samym trybie 
dokonuje się również innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. 

2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. 

 

Rada Nadzorcza 

 

§ 24 
1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3, przy czym członków 

pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele. 
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany i odwoływany na piśmie przez założyciela Spółki Pana Chun-Fu Lin. 

Uprawnienie Pana Chun-Fu Lin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Mu jeżeli posiada nie mniej niż 5 % 
(pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 3. 
5. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza, w okresie swojej 

kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych 
członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie 
poniżej pięciu członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą 
być powoływani na dalsze kadencje. 

 
§ 25 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej obywają się nie rzadziej niż 3 (słownie: trzy) razy do roku w siedzibie Spółki, chyba że w 

piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie członka Rady lub na wniosek Zarządu 

 
§ 26 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący. 
2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady. 

 
§ 27 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.  
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej 

oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków Rady. 
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w 

podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie 

za pośrednictwem innego członka Rady. 
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość (telefax, e-mail, wideokonferencja, telekonferencja itp.), z zastrzeżeniem 
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postanowień Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach określa Regulamin Rady 
Nadzorczej. 

6. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku 
zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.5 nie stosuje się. 

 
§ 28 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny 

swojej nieobecności na posiedzeniu Rady. 
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Członkom 

Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. 
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji bez ważnego powodu, jeżeli 

mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie 
przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały. 

5. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady 
Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w 
której zaistniał konflikt interesów. 

6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby 
prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania 
tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych 
wobec Spółki. 

 
§ 29 

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 
 

§ 30 
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 

a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za kolejne lata obrotowe w zakresie 
ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, 

b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, 
c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu, 
d) zatwierdzenie regulaminu Zarządu, 
e) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki, 
f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, 
g) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania i rozporządzanie prawem o wartości przekraczającej 1.000.000 zł 

(słownie: jeden milion złotych), 
h) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich Spółki, 
i) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, 
j) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, 
k) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, 
l) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz każdej jego zmiany, 
m) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu,  
n) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 
o) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zasad zawierania i wyrażania 

zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu, 
p) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, 
q) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą 

sprawować swoich czynności, 
r) udzielanie zgody na: 

1) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie działalności 
konkurencyjnej, 

2) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art. 15 § 1 Kodeksu 
spółek handlowych, a także wyrażenie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami Spółki lub podmiotami 
powiązanymi, 

3) zawieranie wszelkich umów z akcjonariuszami, członkami Zarządu, ich współmałżonkami, krewnymi lub 
powinowatymi do drugiego stopnia lub z osobami prawnymi, w których akcjonariusz lub członek Zarządu 
samodzielnie lub łącznie ze współmałżonkiem, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia posiada 
pośrednio lub bezpośrednio udział powyżej 5% w kapitale zakładowym, 

4)  na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. 
 

§ 31 
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Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu: 
a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania 

ryzykiem istotnym dla Spółki, 
b) ocenę swojej pracy, 
c) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy. 
 

§ 32 
1. W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać 

kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (podmiotów 
powiązanych). Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust.2. 

2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba: 
1) niebędąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego; 
2) niebędąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów 

zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego; 
3) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego; 
4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co 

najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu 
powiązanego; 

5) która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, 
z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady 
Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie; 

6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z 
podmiotem powiązanym ze Spółką; 

7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego 
rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką; 

8) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje; 
9) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w 

stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 8). 
3. W rozumieniu niniejszego Statutu: 

1) „podmiot powiązany” to spółka powiązana, o której mowa w art.4 §1 pkt.5 Kodeksu spółek handlowych, 
2)  „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie 

roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć 
tysięcy euro). 

4. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. 
5. W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust.1 - 4, akcjonariusze zgłaszający 

kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do 
uzasadnienia swoich propozycji osobowych. 

6. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, 
rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z 
akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu. 

 
§ 33 

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. 
2. Zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady 

Nadzorczej. 
3. Z zastrzeżeniem ust.4 w ramach Rady Nadzorczej, w przypadku, kiedy Spółka jest spółka publiczną, ustanawia 

się Komitet Audytu, składający się  z trzech członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych 
i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej. 

4. W przypadku pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może inkorporować zadania Komitetu Audytu 
do swoich kompetencji. Postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania 
Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio. 

5. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie 
rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie spełniania warunków niezależności członka komitetu audytu stosuje 
się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach. 

6. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze 
finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje 
przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące. 

7. Do zadań Komitetu Audytu w szczególności należy: 
1) rekomendowanie Radzie wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do badania 

sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy 
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jeżeli jest sporządzane), 
2) monitorowanie procesu sporządzania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok finansowy) jeżeli jest sporządzane); szczegółowe zapoznawanie się z rezultatami tych 
badań na poszczególnych etapach, 

3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, 
4) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, 
5) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji dotyczących procesu badania i oceny sprawozdania finansowego 

(skonsolidowanego sprawozdania finansowego) za ubiegły rok finansowy oraz propozycji Zarządu co do podziału 
zysków lub pokrycia straty, 

6) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządowi Spółki, 
odpowiedzialnemu za funkcjonowanie Pionu Ekonomiczno Finansowego, z wykonania przez niego obowiązków, 

7) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, 
w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust.2 z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach 
i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, 

8) realizowanie innych przedsięwzięć ustalanych przez Radę w zależności od potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji 
w Spółce, 

9) składanie Radzie rocznego sprawozdania ze swojej działalności. 
8. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach 

dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. 
9. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do 

przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki. 
10. Zakres zadań Komitetu Audytu oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada zasięga opinii 

Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu 
określa Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej. 

 
§ 34 

W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej, jej organizację oraz sposób wykonywania 
przez nią czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie. W przypadku braku 
Regulaminu Rady Nadzorczej odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz 
niniejszego Statutu. 
 

Walne Zgromadzenie 

 
§ 35 

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego 

lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie. 
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane. 
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału 

zakładowego spółki lub co najmniej połowę głosów w Spółce. 
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki 

mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 
Zgromadzenia.  

7. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia określone w ust. 6 powyżej należy złożyć Zarządowi na piśmie 
lub w postaci elektronicznej. 

8. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w terminie 2 (słownie: 
dwóch) tygodni od zgłoszenia wniosku. 

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy 
Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu stanowią inaczej. 

10. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin. W przypadku braku regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
spółek handlowych lub niniejszego Statutu. 

 
§ 36 

Oprócz spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia należy: 
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 

obrotowy, 
2) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, 
3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, 
4) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego 

zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 
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5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, 
6) dokonywanie zmian Statutu Spółki, 
7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia, 
8) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki, 
9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, 
10) wyznaczenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy. 
 

§ 37 
1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. 
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały 

Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. 
3. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu, umorzenia akcji, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (słownie: trzech czwartych) głosów. 
4. Uchwały dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagają większości dwóch trzecich głosów z 

zastrzeżeniem § 4 ust. 3 niniejszego Statutu. 
5. Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu winno zostać udzielone na 
piśmie pod rygorem nieważności. 

 
§ 38 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych 
osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 

 
§ 39 

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. 
2. Osoby wymienione w ust.1 udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w granicach swych kompetencji 

i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygania spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie w zakresie informacji 
dotyczących Spółki. 

 
§ 40 

Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. 
 

§ 41 
Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą 
trwać dłużej niż trzydzieści dni. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez 
przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania 
ich praw. 

 
§ 42 

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo 
likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do 
odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Poza tym 
głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym 
Zgromadzeniu. 
 

§ 43 
Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w 
art. 417 Kodeksu spółek handlowych. 
 

IV.  
GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI 

 
§ 44 

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze: 
a) kapitał zakładowy, 
b) kapitał zapasowy, 
c) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz 

utworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8% (słownie: 

osiem procent) zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (słownie: jednej 
trzeciej) części kapitału zakładowego Spółki. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy 
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emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego 
należy również przelewać dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich 
dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty nie zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. 

3. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału 
zapasowego w wysokości 1/3 (słownie: jednej trzeciej) części kapitału zakładowego Spółki może być użyta jedynie na 
pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 

4. Walne Zgromadzenie  może  uchwalić  utworzenie kapitałów rezerwowych.  
 

§ 45 
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta 
i przeznaczonym do wypłaty przez Walne Zgromadzenie, w stosunku do wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji. 
Jeżeli akcji nie zostały w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. 
 

§ 46 
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2011 roku. 
 

§ 47 
W przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych 
oraz 1/3 (słownie: jedną trzecią) część kapitału zakładowego, Zarząd jest zobowiązany bezzwłocznie zwołać Walne 
Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki. 

 
V.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 48 
1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji. 
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. 
3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (słownie: 

jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów.  
 

§ 49 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne 
obowiązujące przepisy prawa. 
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3) Definicje skrótów 

 

Giełda, GPW, Giełda Papierów 
Wartościowych 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KDPW, Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks spółek handlowych, KSH 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z 
późn. zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MSR/ MSSF 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej 

NBP Narodowy Bank Polski 

NWZ, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

NC, NewConnect, rynek 
NewConnect 

Alternatywny System Obrotu w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect 

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

PLN, zł, złoty złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

PSR Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości 

Rada Giełdy Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

Regulamin ASO, Regulamin 
NewConnect 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 
1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

Rynek NewConnect, NewConnect, 
Alternatywny System Obrotu, ASO 

alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt.  2) Ustawy o obrocie, organizowany przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, działający od 30 sierpnia 
2007 r. 

Spółka, Vakomtek Spółka Akcyjna, 
Vakomtek S.A.,Vakomtek, Emitent 

Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

Statut, Statut Emitenta, Statut 
Spółki 

Statut Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

Ustawa o KRS 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 
1186, z późn. zm.) 

Ustawa o obrocie, Ustawa o 
obrocie instrumentami 
finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 
1384, z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie konkurencji i 
konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 
331, z późn. zm.) 

Ustawa o ofercie, 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 (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 
185, poz. 1439, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od osób fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, 
poz. 307, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od osób prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 
74, poz. 397, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od czynności cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 
101, poz. 649, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku od spadków i 
darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z 
późn. zm.) 

Ustawa o rachunkowości 
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. 
zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ, WZA, Walne Zgromadzenie, 
Walne Zgromadzenie Spółki 

Walne Zgromadzenie Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd 
Emitenta 

Zarząd Vakomtek Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 

 


