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1 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i
adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi,
adresem głównej strony internetowej i poczty
elektronicznej,
identyfikatorem
według
właściwej
klasyfikacji statystycznej oraz numerem według właściwej
identyfikacji podatkowej
Tabela 3 Podstawowe dane o Emitencie
Firma:
Forma prawna:

VIDIS S.A.
Spółka Akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Wrocław

Adres siedziby:

ul. Ojca Beyzyma 7, 53-204 Wrocław

Telefon:

(+48) 71 33 880 00

Faks:

(+48) 71 33 880 01

Adres poczty elektronicznej:

biuro@vidis.pl

Adres strony internetowej:

www.vidis.pl

NIP:

8992522420

REGON:

933038687

KRS:

0000360399

Źródło: Emitent

2 Informacje o instrumentach finansowych wprowadzanych
do Alternatywnego Systemu Obrotu
2.1 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalną i oznaczenie emisji
instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem
wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie
Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadzane są:
 53.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:
dziesięć groszy) każda;
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, łączna wartość nominalna wprowadzonych
do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect, akcji serii A, B oraz C Vidis S.A. wynosi
336.063,10 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote i dziesięć
groszy). W dniu 22 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C i D (akcje serii D są
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przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemy obrotu NewConnect, a
akcje serii C są już notowane w ASO). Wartość nominalna akcji serii D wynosi 5.350,00 zł
(słownie: pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), a łączna wartość nominalna akcji wszystkich
serii Spółki wynosi 341.413,10 zł (słownie: trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta
trzynaście złotych i dziesięć groszy). Akcje serii D stanowią 1,57% udziału w kapitale
zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Z instrumentami wskazanymi
powyżej nie wiążą się żadne ograniczenia co do przenoszenia z nich praw, a także nie występują
żadne uprzywilejowania.
Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki pod firmą VIDIS
S.A. z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz
wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przy emisji akcji serii D. Zarząd
Spółki podjął powyższą uchwałę, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 61 Statutu
Spółki oraz na podstawie art. 446 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych (podwyższenie w
granicach kapitału docelowego).
W związku z wykonaniem powyższej uchwały wyemitowano 53.500 (słownie: pięćdziesiąt trzy
tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:
dziesięć groszy) każda. Akcje serii D zostały wyemitowane w trybie art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu
spółek handlowych, tj. w drodze subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji serii D została
ustalona na poziomie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję i obowiązuje do
wszystkich umów zawieranych z osobami upoważnionymi w ramach Pracowniczego Programu
Motywacyjnego Vidis S.A. z dnia 15.02.2010 r. Subskrypcja prywatna trwała od 16.11.2010 r. do
22.11.2010 r. i w wyniku zawarcia umów objęcia akcji, objęte zostało 53.500 (słownie:
pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii D. Akcje zostały objęte przez 17 osób fizycznych
upoważnionych w ramach Pracowniczego Programu Motywacyjnego. Wszystkie akcje serii D
zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

2.2 Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez
emisję akcji serii D był Zarząd Emitenta, który działał na podstawie upoważnienia zawartego w §
61 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 446 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych.
Akcje serii D
Podstawą prawną emisji akcji serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do
Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect była uchwała nr 1 oraz uchwała nr 3 Zarządu
Emitenta z dnia 16.11.2010 r. Rejestracja akcji serii D przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu miała miejsce w dniu 22 grudnia 2010 r. Poniżej treść ww. uchwał:
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Uchwała numer 1
Zarządu spółki pod firmą Vidis S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy przy emisji akcji serii „D”
z dnia 16.11.2010 r.
1. Zarząd Vidis S.A z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie upoważnienia zawartego w §
61 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 446 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych, podejmuje
uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.350 zł (pięć tysięcy trzysta
pięćdziesiąt złotych) z wysokości 336.063,10 zł (trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt
trzy złote i dziesięć groszy) do wysokości 341.413,10 zł (trzysta czterdzieści jeden tysięcy
czterysta trzynaście złotych i dziesięć groszy).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 będzie dokonane poprzez emisję 53.500 (pięćdziesiąt
trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda, o numerach od 1 (jeden) do 53.500 (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset).
3. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie
przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące
dziesiątego roku (01.01.2010).
5. Akcje serii D zostaną objęte zgodnie z art. 431 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w drodze
subskrypcji prywatnej.
6. Cena emisyjna akcji serii D będzie wynosić 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję i będzie
obowiązywać do wszystkich umów zawieranych z osobami upoważnionymi w ramach
Pracowniczego Programu Motywacyjnego Vidis S.A z dnia 15.02.2010 r.
7. Akcje nowej serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U Nr 183, poz., 1538
z późń. zm.).
8. Zarząd Spółki Vidis S.A zobowiązuje się do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania
niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów objęcia akcji serii D. Umowy objęcia
akcji serii D zostaną zawarte w terminie do dnia trzydziestego listopada dwa tysiące
dziesiątego roku (30.11.2010r.).
9. Zarząd Spółki Vidis S.A. wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące
dotychczasowym akcjonariuszom Vidis S.A., które jest uzasadnione w pełni i leży w interesie
Spółki Vidis S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu stwierdził, że uchwałę przyjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, wszystkimi
głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciwnych.
Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała została podjęta.
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Oświadczenie Zarządu spółki pod firmą Vidis S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie
dookreślenia wysokości kapitału zakładowego spółki.
Zarząd Spółki zgodnie z art. 310 § 4 k.s.h. niniejszym dookreśla wysokość kapitału zakładowego
spółki i oświadcza, że wynosi on 341.413,10 zł (trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta
trzynaście złotych i dziesięć groszy) dzieli się na: a) 2.520.000 (dwa miliony pięćset dwadzieścia
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 1 (jeden) do 2.520.000 (dwa miliony
pięćset dwadzieścia tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, b) 630.000
(sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do
630.000 (sześćset trzydzieści tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, c)
210.631 (dwieście dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o
numerach od 1 (jeden) do 210.631 (dwieście dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, d) 53.500 (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji
zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do 53.500 (pięćdziesiąt trzy tysiące
pięćset) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Uchwała numer 3
Zarządu spółki pod firmą Vidis S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie ubiegania się o
wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect)
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D oraz
dematerializację akcji serii D
Działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 61 Statutu Spółki oraz art. 12 pkt 2 Ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U nr 184 poz. 1539 wraz z
późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Zarząd
uchwala, co następuje:
1. akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek
NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538), przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW);
2. akcje Spółki serii D zostaną złożone do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli
zajdzie taka potrzeba;
3. akcji Spółki serii D zostaną zdematerializowane w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia
29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokument Informacyjny

9|Strona

VIDIS S.A.

3 Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów
finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na
rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także
przewidzianych w statucie lub przepisach prawa
obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę
odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania
określonych zawiadomień
3.1 Streszczenie praw z instrumentów finansowych i zasad ich
realizacji
3.1.1 Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta

Prawo do zbycia akcji
Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. W Statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów
ograniczających to prawo.
Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakończenia Walnego
Zgromadzenia Spółki (art. 4064 KSH)

Prawo do udziału w zysku Spółki, tj. prawo do dywidendy
Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 KSH mają prawo 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.
Wszystkie akcje serii D są równe w prawach do dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 KSH dzień
dywidendy, może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o jej wypłacie lub w okresie
kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem, że należy
uwzględnić terminy, które zostały określone w regulacjach KDPW.
Zgodnie z art. 395 § 2 ust. 2 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku
(lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Zgromadzenie Spółki, które
powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 §
1 KSH). Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania dla jakichkolwiek akcji
Emitenta. Tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. Warunki odbioru dywidendy
ustalane są zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje
w tym zakresie zawiera Dział 2 Tytułu Czwartego Szczegółowych Zasad Działania KDPW- §124,
§126, §128 pkt. 1 i 2, §129 pkt. 1, §130 pkt. 1 i 2 oraz §131.
Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone,
jednakże podlega przedawnieniu.
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Statut Emitenta nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na poczet przewidywanej
dywidendy.
a) Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie, ze
wskazaniem waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda
Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie
przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 01.01.2010 - zgodnie z ust. 4
uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 16 listopada 2010 r.
Do dnia 30.06.2010 roku Zgromadzenie Wspólników spółki Vidis Sp. z o.o. (poprzednika
prawnego Emitenta) zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2009 rok i zdecydowało
przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 1.510.845,79 zł na zasilenie kapitału
zapasowego – na cele rozwojowe Spółki.
Akcje serii D nie są uprzywilejowane co do dywidendy oraz są równe w prawach do dywidendy
z wszystkimi pozostałymi akcjami Emitenta. Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych –
PLN.
b) Określenie polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy
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 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość
dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 § 3
KSH).
Do dnia 30.06.2008 roku Zgromadzenie Wspólników spółki Vidis Sp. z o.o. (poprzednika
prawnego Emitenta) zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2007 rok i zdecydowało podzielić
zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 236.201,00 zł, w następujący sposób:
• 25.000,00 zł na wypłatę dywidendy,
• 211.201,00 zł na zwiększenie kapitału zapasowego.
Do dnia 30.06.2009 roku Zgromadzenie Wspólników spółki Vidis Sp. z o.o. (poprzednika
prawnego Emitenta) zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2008 rok i zdecydowało podzielić
zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 682.811,18 zł, w następujący sposób:
• 80.640,00 zł na wypłatę dywidendy,
• 602.171,18 zł na zwiększenie kapitału zapasowego.
Do dnia 30.06.2010 roku Zgromadzenie Wspólników spółki Vidis Sp. z o.o. (poprzednika
prawnego Emitenta) zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2009 rok i zdecydowało
przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 1.510.845,79 zł na zasilenie kapitału
zapasowego – na cele rozwojowe Spółki.
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Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitenta planuje w najbliższych
dwóch, trzech latach wypłacać dywidendę w przypadku regularnego zysku - każdorazowo raz w
roku wysokość dywidendy ma stanowić ok. 30% wypracowanego zysku netto. Ostateczna
decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb
inwestycyjnych Spółki oraz jej zapotrzebowania na środki finansowe.


Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już
posiadanych, tj. prawo poboru
Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 KSH. W przypadku nowej emisji
akcjonariusze Emitenta mają 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. W interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 KSH, po spełnieniu określonych kryteriów
walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji
Spółki w całości lub części.
Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa
poboru w porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa
poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 KSH).
Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału
zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową
(subemitenta), z obowiązkiem ich oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im
wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. Większość 4/5 nie jest
również wymagana w przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje nowej emisji mogą być objęte
przez subemitenta w przypadku kiedy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą
części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 KSH).


Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki
akcyjnej
W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki,
ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki,
zgodnie z 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.
Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym zakresie.


Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach
Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich
właściciela. Zastawnik ani użytkownik nie może wykonywać prawa głosu z akcji zastawionych
lub obciążonych prawem użytkowania.
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3.1.2 Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki
Na podstawie art. 412 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Spółki.
Zgodnie z art. 4061 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje
jedynie osobom, które posiadały akcje Spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzień
obrad Walnego Zgromadzenia (tzw. record date – dzień rejestracji uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu) oraz zgłosiły żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (record date)
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 1 ).
Na podstawie żądania wydawane jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ dla
akcjonariusza. Następnie przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu sporządzenia
przez KDPW i przekazania spółce publicznej zbiorczego wykazu uprawnionych do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu z tytułu posiadanych na dzień rejestracji uczestnictwa (record date)
zdematerializowanych akcji spółki publicznej.
Na podstawie art. 4063 KSH akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie
później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (na szesnaście dni przed
datą WZ) 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.
W przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników
i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu spółki przysługuje, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed
datą Walnego Zgromadzenia.

Prawo głosu
Z każdą akcją Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z art. 412 § 1 k.s.h akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 4121 § 2 KSH w spółce
publicznej głos może być oddany przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, lub w postaci elektronicznej. Udzielenie
pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 4121 § 2 KSH).
Zgodnie z art. 4113 KSH akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z posiadanych akcji
(split voting), jak również, jeżeli uregulowania wewnętrzne Spółki (w ramach regulaminu
Walnego Zgromadzenia) przewidują taką możliwość, to Akcjonariusz Spółki może oddać głos
drogą korespondencyjną. Ponadto, Statut Spółki może dopuszczać możliwość udziału
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akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej (art. 4065 § 1 KSH). W obecnym brzmieniu ani Statutu ani regulamin Walnego
Zgromadzenia nie przewidują powyższej możliwości.


Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym
Zgromadzeniu Spółki
Zgodnie z art. 410 § 1 KSH, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
należy sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w Walnym
Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników
przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być podpisana przez Przewodniczącego
i przedłożona do wglądu podczas obrad walnego zgromadzenia.
Zgodnie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału
zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być
sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy
mają prawo wyboru jednego członka komisji.


Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zgodnie z art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego
lub co najmniej 50% ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.


Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych
spraw
Zgodnie z art. 400 KSH akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału
zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i umieszczenia w porządku obrad określonych spraw. Żądanie takie akcjonariusz powinien
złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od
dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie
zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego
zgromadzenia. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii.


Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Na podstawie art. 401 § 1 k.s.h akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5%
kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej.
Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym
terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad.

Prawo zgłaszania projektów uchwał
Na mocy art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia
zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
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Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% 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)

Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania
Zgodnie z art. 420 § 2 każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym
zgromadzeniu ma prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru
podejmowanych uchwał.
Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii.


Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad
Walnego Zgromadzenia Spółki
Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych
porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z art. 407 § 2 KSH
Wniosek taki należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić
nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.


Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania
oddzielnymi grupami
Na podstawie art. 385 §3 – 6 KSH wybór Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego Emitenta, powinien być dokonany
w drodze głosowania oddzielnymi grupami na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nawet gdy
Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. 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 oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak
udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 5 KSH). Mandaty
w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią 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 (art. 385 § 6 KSH).
W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez
przywilejów lub ograniczeń (art. 385 § 9 KSH).


Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie
uchwały dotyczącej powołania rewidenta ds. szczególnych
Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki
publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może
podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt
spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw.
Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub
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żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia Emitenta.
W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej opisanego
wniosku wystosowanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, albo podejmie ją z naruszeniem
wymogów formalnych uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie, wnioskodawcy mogą
w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie
wskazanego podmiotu jako rewidenta ds. szczególnych

Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki
Stosownie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania Walnego
Zgromadzenia żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli
udzielenie takich informacji przez Zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem
obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej
przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien w określonych
wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH w przypadku
zgłoszenia w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Spółki żądania
udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi
informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody.
Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia
zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku
o udzielenie informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na
piśmie. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę
Spółce, spółce z nią powiązaną lub spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez
ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, Zarząd
Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 6 KSH).
Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 KSH akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania,
aby spółka handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4) KSH
wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta.
Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać
również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jakie
posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie
porozumień z innymi osobami.
Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta.
Najważniejsze z nich to:
− prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341
§ 7 KSH);
− prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta
i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii
biegłego rewidenta (art. 395 § 4 KSH);
− prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania
sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym
Zgromadzeniu Spółki, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach
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−
−

objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia, prawo do żądania przesłania listy
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna
być wysłana (art. 407 KSH § 1 i 11);
prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do
otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH);
prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub
przekształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 KSH).



Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu
do udzielenia informacji
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji ma 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 KSH) lub o zobowiązanie
Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym
Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 KSH (art. 429 § 2 KSH).


Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia Spółki
W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze Statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi
w interesy Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1 KSH,
akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez
Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest:
− zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów
− akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej
podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu,
− akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
− akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie
w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały
w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały
Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez
akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia
powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.


Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym
osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 KSH)
W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki lub
inną osobę każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub
w podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi,
a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się w takiej sytuacji na
uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta
zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie
wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
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Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności
uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą
Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia Spółki, mogą również na mocy art. 425 § 1 KSH wystąpić przeciwko Spółce
z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki sprzecznej
z ustawą. 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.


Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 328 § 6 KSH akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym zdematerializowane
akcje Emitenta przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego
wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz do
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje natomiast
roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują
akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane.

3.2 Streszczenie obowiązków i ograniczeń z instrumentów finansowych

Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta
Statut Spółki nie przewiduje, żadnych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami Emitenta.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia
zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli
łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym
poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny
obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji
w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro.
Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców
bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do
grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący
w koncentracji, a także obrót zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola,
jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:
− połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
− przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub
w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;
− utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
− nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części
przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie, w którymkolwiek z dwóch
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lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie, przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej równowartość 10.000.000 euro.
Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji
przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
− jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycie lub
objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez
jednego lub więcej przedsiębiorców, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości
10.000.000 euro;
− polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo
udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej
instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo
udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed
upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
o instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do
dywidendy, lub
o wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub
części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
− polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów
w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw
z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;
− następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy
zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do
której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego;
− przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie
wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca
przejmujący kontrolę, przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy.
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 UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna
zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani
do wstrzymania się od dokonania koncentracji.
Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której
konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub
umocnienie pozycji dominującej na rynku.
Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców
zamierzających dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności
do:
− zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
− wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami,
w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania
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z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku
przedsiębiorców,
− udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.
Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja
na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji
dominującej na rynku, jednak w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest
uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu
technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, zezwala na
dokonanie takiej koncentracji.
Prezes UOKiK może uchylić opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych
informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli
przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja
została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób,
Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach
określonych w decyzji, nakazać w szczególności:
− podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji,
− zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy,
− zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub
przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną
kontrolę, z zastrzeżeniem że decyzja taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia
dokonania koncentracji.
Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów, Prezes UOKiK 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 zgody.
Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną
w wysokości, stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we
wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane, a także jeśli nie udzielił
informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił informacji
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
Prezes UOKiK 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.
wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes UOKiK 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 nie zgłosiła zamiaru koncentracji.
W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału
przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu
Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek
uczestniczących w podziale.
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Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych
środków prawnych, zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres,
stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.


Ograniczenia wynikające z Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie
kontroli koncentracji przedsiębiorstw
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także
z regulacji zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r.
w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie
Koncentracji).
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji
o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi
podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do
trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe
podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
a) zawarciu umowy,
b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub
c) przejęciu większościowego udziału.
Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji
można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar
w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym.
Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:
a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji,
wynosi więcej niż 5 miliardów euro, oraz
b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro,
chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż
dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym
samym państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy;
a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji
wynosi więcej niż 2,5 miliarda euro,
b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro,
c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro,
z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji
wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz
d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro,
chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż
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dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym
samym państwie członkowskim.


Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi
Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w
Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, która wraz z Ustawą o nadzorze nad rynkiem
kapitałowym i Ustawą o ofercie publicznej zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy prawa o
publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Na podstawie 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi zapisy art. 156- 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi odnoszą się
zarówno do instrumentów dopuszczonych do obrotu, jak i będących przedmiotem ubiegania się
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz do instrumentów finansowych
wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu lub będących przedmiotem ubiegania się o
wprowadzenie.
Zgodnie z art. 156 ust 1 i 2 k.s.h. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 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, posiadające informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa lub posiadające
informację poufną pozyskaną w inny sposób, a przy dołożeniu należytej staranności mogły się
dowiedzieć, że jest to informacja poufna –nie mogą wykorzystywać ani ujawniać takiej
informacji, a także udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji
poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.
Zgodnie z art. 156 ust 3 k.s.h. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku
uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w ust. 1 art. 156, dotyczy również osób fizycznych,
które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Wykorzystywaniem informacji poufnej jest zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi 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
są wprowadzone m.in. do alternatywnego systemu obrotu.
Ponadto, zgodnie z art. 156 ust. 5 w oraz 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt 3
ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w
posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej jednego lub kilku
emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów
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finansowych lub nabywania albo zbywania instrumentów finansowych wprowadzonych do
Alternatywnego Systemu Obrotu.
Na podstawie art. 159 Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurenci lub Pełnomocnicy
Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym
Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji
Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych
z nimi powiązanych w czasie obowiązywania okresu zamkniętego. Osoby wskazane powyżej
ponadto nie mogą dokonywać na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych
czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159
ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Jednocześnie zakaz ten odnosi się do
działania powyższych osób jako organów osób prawnych, a w szczególności do podejmowania
czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez daną osobę prawną,
na rachunek własny bądź osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji
Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych lub mogących
powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na
rachunek własny lub osoby trzeciej.
Powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych:
a) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba wskazana powyżej
zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający
ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne,
b) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw
pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi
powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu
zamkniętego,
c) w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone
wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami
Ustawy o ofercie publicznej,
d) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej, wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie
publicznej,
e) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa
poboru,
f) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład
statutowych organów Emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty
była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.
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Okresem zamkniętym jest:
−

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

−

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

−

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

−

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

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

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy:
− kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%,15 %, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo
90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
− kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90%
ogólnej liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął

Dokument Informacyjny

24 | S t r o n a

VIDIS S.A.
odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej
ogólnej liczby głosów,
− kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów,
o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz Spółkę, nie później niż w terminie
4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub
przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera informacje o:
1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale
zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale
w ogólnej liczbie głosów;
3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym
spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie
głosów;
4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w
okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału –
w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub
przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów;
5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających
akcje spółki;
6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.
W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego
rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt 2 i 3 powyżej,
odrębnie dla akcji każdego rodzaju. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być
sporządzone w języku angielskim.
Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub
przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:
− zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
− nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika
bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki
publicznej;
− pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
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.
Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również
na:
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a) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby
głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych
w związku z akcjami spółki publicznej;
b) funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie
danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku
z posiadaniem akcji łącznie przez:
 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy
inwestycyjnych,
 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzane przez ten sam podmiot;
c) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej
liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
 przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu,
z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa
w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład
których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie
z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy
o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych
portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może
w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu,
 przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę w przedmiocie przekazania
uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
d) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na Walnym
Zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki
publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do
sposobu głosowania;
e) łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie
dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania
na Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, chociażby
tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące
powstanie tych obowiązków;
f) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w lit. e), posiadając akcje
spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego
progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.
W przypadkach, o których mowa w lit. e) oraz f), obowiązki określone w tym rozdziale mogą być
wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.
Istnienie porozumienia, o którym mowa w lit. e), domniemywa się w przypadku posiadania akcji
spółki publicznej przez:
− małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii
lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki
i kurateli;
− osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;

Dokument Informacyjny

26 | S t r o n a

VIDIS S.A.
−

−

mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do
dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia
papierów wartościowych;
jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych we wskazanych powyżej
zapisach wlicza się:
− liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu dominującego;
− liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który został
upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z lit. d),
− liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest
ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.
Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są
związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie,
który może nimi rozporządzać według własnego uznania.
Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa
głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia
prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów,
jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków
określonych odpowiednio w art. 69.
W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji spółki
publicznej nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą Walnego
Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje
obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych
akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego,
w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych
(Dz. U. nr 91, poz. 871).
Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu nie
wiążą się żadne inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie instrumentami
finansowymi Emitenta.

3.3 Przewidziane świadczenia dodatkowe na rzecz Emitenta ciążące na
nabywcy
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego z instrumentami finansowymi
wprowadzanymi do Alternatywnego Systemu Obrotu, na podstawie niniejszego dokumentu, nie
wiążą się żadne dodatkowe świadczenia ciążące na nabywcy instrumentów finansowych wobec
Emitenta.
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3.4 Przewidziane w statucie lub przepisach prawa obowiązki
uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub
obowiązku dokonania określonych zawiadomień
W opinii Zarządu Spółki i zgodnie z jego najlepszą wiedzą, na dzień sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego, nabywca lub zbywca instrumentów finansowych nie jest zobligowany do
przekazania innych informacji, niż wynikające z zapisów pkt. 3.2 niniejszego dokumentu.

4 Wskazanie
osób
zarządzających
Emitentem,
Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących
badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze
wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)
4.1 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta
W skład organów zarządzających i nadzorujących Emitenta, na dzień sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego, wchodziły osoby wskazane w punktach podanych poniżej.

4.1.1 Zarząd Emitenta
Tabela 4 Zarząd Emitenta
Imię i nazwisko

Funkcja

Data rozpoczęcia
kadencji

Data upływu
kadencji

Bartosz Palusko

Prezes Zarządu

18 maj 2010 r.

18 maj 2015 r.

Tomasz Kliczkowski

Wiceprezes Zarządu

18 maj 2010 r.

18 maj 2015 r.

Krzysztof Szymczykowski

Członek Zarządu

18 maj 2010 r.

18 maj 2015 r.

Źródło: Emitent

Zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1 Statutu, Zarząd Emitenta składa się od 2 do 5 członków,
w tym Prezesa Zarządu. Pierwszych członków Zarządu powołują na okres pięciu lat Założyciele
Spółki, a następnych Członków Zarządu powołuje na okres 3 lat Rada Nadzorcza – zgodnie z § 11
ust. 2 i 3 Statutu Spółki.
Zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h. mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia
Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok
obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Ponadto, zgodnie z art. 369 § 5 k.s.h. mandat
członka Zarządu wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu
Zarządu.
Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem
kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały
Zarząd.
Aktualnie działający Zarząd Emitenta, to Zarząd pierwszej kadencji, który został powołany przez
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki (uchwała nr 2) w dniu 18.05.2010 roku (to jest
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z dniem podjęcia aktu przekształcenia Vidis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Vidis
spółka akcyjna) i zakończy się z dniem 18.05.2015 roku.
Aktualny Zarząd Emitenta jest trzyosobowy, a w jego skład wchodzi:
– Bartosz Palusko – Prezes Zarządu,
– Tomasz Kliczkowski – Wiceprezes Zarządu,
– Krzysztof Szymczykowski – Członek Zarządu.

4.1.2 Rada Nadzorcza Emitenta
Tabela 5 Rada Nadzorcza Emitenta
Imię i nazwisko
Hubert Schwarz
Piotr Kowalczyk

Funkcja
Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Data rozpoczęcia
kadencji

Data upływu
kadencji

18 maj 2010 r.

18 maj 2013 r.

18 maj 2010 r.

18 maj 2013 r.

Małgorzata Błachnio

Członek Rady Nadzorczej

18 maj 2010 r.

18 maj 2013 r.

Michał Paca

Członek Rady Nadzorczej

18 maj 2010 r.

18 maj 2013 r.

Sebastian Spexard

Członek Rady Nadzorczej

18 maj 2010 r.

18 maj 2013 r.

Źródło: Emitent

Zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków, w tym
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Z kolei § 17 ust. 3 Statutu
Emitenta stanowi, że Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h., w związku z art. 386 § 2 k.s.h., mandat członka Rady Nadzorczej
wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Ponadto
zgodnie z art. 369 § 5 k.s.h. w związku z art. 386 § 2 k.s.h., mandat członka Rady Nadzorczej
wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady
Nadzorczej.
Aktualnie działająca Rada Nadzorcza Emitenta, jest to Rada Nadzorcza pierwszej kadencji.
Rozpoczęła się ona z dniem 18.05.2010 roku (to jest z dniem zarejestrowania przekształcenia
formy prawnej Spółki) i zakończy się z dniem 18.05.2013 r.
W skład Rady Nadzorczej Emitenta obecnej kadencji wchodzą:
– Hubert Schwarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Piotr Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
– Małgorzata Błachnio – Członek Rady Nadzorczej,
– Michał Paca – Członek Rady Nadzorczej,
– Sebastian Spexard – Członek Rady Nadzorczej.

4.2 Autoryzowany Doradca
Autoryzowanym Doradcą dla Emitenta jest spółka WDM Autoryzowany Doradca Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.
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Tabela 6 Dane Autoryzowanego Doradcy
Firma:

WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o.

Siedziba:

Wrocław

Adres:

ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocław

Telefon:

(+48) 71 79 11 555

Faks:

(+48) 71 79 11 556

Adres poczty elektronicznej:

biuro@wdmsa.pl

Adres strony internetowej:

www.wdmad.pl

Źródło: Autoryzowany Doradca

Osoby fizyczne działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy:
Grzegorz Wojtylak – Prezes Zarządu.

4.3 Podmioty dokonujące badania sprawozdań finansowych Emitenta
(wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)
Podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2009 r.
była spółka PKF Audyt Spółka z o.o. (Oddział Regionalny Wrocław, ul. Al. Armii Krajowej 12/5,
50-542 Wrocław).
Tabela 7 Dane podmiotu badającego sprawozdania finansowe Emitenta
Firma:

PKF Audyt Spółka z o.o.

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Elbląska 15/17, 01-747 Warszawa

Nr wpisu:

Jednostka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod numerem 548

Telefon:

(+48) 22 560 76 50

Faks:

(+48) 22 560 76 63

Adres poczty elektronicznej:

audit@pkfaudyt.pl

Adres strony internetowej:

www.pkfaudyt.pl

Źródło: PKF Audyt Spółka z o.o./ Emitent.

Biegłym rewidentem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2009 rok
był:
•

Pan Rafał Barycki – Biegły Rewident numer ewidencyjny 10744.
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5 Wybrane dane finansowe lub skonsolidowane dane
finansowe
Emitenta,
obejmujące
między
innymi
kapitalizację i zobowiązania, za ostatni rok obrotowy, za
który Emitent sporządził sprawozdanie finansowe lub
skonsolidowane sprawozdanie finansowe zbadane zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,
oraz dane śródroczne, jeżeli Emitent publikował je na
swoim rynku, sporządzone zgodnie z przepisami
obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi
w skali
międzynarodowej
oraz
zbadane
zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi
5.1 Wybrane dane finansowe na koniec III kwartału 2010 r.
Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe Emitenta za III kwartał 2010 roku
wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi za III kwartał 2009 roku. Poniższe dane zostały
opublikowane w formie raportu kwartalnego przez Emitenta w raporcie okresowym EBI nr
7/2010 z dnia 10 listopada 2010 r., w drodze wykonania obowiązku informacyjnego, który
wynika z § 17 Regulaminu ASO oraz o którym mowa w § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Tabela 8 Wybrane kwartalne pozycje bilansowe (w zł)
Na dzień
Na dzień
Wyszczególnienie
30.09.2010
30.06.2010 **
Kapitał własny
3 664 242,32
2 729 828,90
Należności
19 770,00
12 120,00
długoterminowe
Należności
3 386 013,21
1 881 509,27
krótkoterminowe
Zapasy
5 468 811,60
3 711 973,95
Zobowiązania
588 330,16
498 175,49
długoterminowe
Zobowiązania
7 099 854,91
4 405 913,17
krótkoterminowe

Na dzień
30.09.2009 **
1 360 606,77

Na dzień
30.06.2009 **
1 033 192,34

-

-

2 441 941,53

1 828 099,37

2 555 816,14

1 548 880,20

24 236,53

-

3 946 975,96

2 867 838,70

Źródło: Emitent

Tabela 9 Wybrane kwartalne pozycje rachunku zysków i strat (w zł)
ZA OKRES
ZA OKRES
ZA OKRES
Wyszczególnienie
01.07.2010 01.07.2009 01.01.2010 30.09.2010*
30.09.2009**
30.09.2010*
Przychody netto ze
6 820 433,08 3 937 557,78
16 360 569,17
sprzedaży

Dokument Informacyjny

ZA OKRES
01.01.2009 30.09.2009**
10 488 832,41
31 | S t r o n a

VIDIS S.A.
Amortyzacja
Zysk/strata na
sprzedaży
Zysk/strata na
działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto

105 334,32

25 645,38

249 563,85

72 696,40

553 521,14

102 062,41

500 984,93

- 292 333,87

356 380,56

276 004,05

520 463,78

224 696,36

291 359,64
227 321,64

369 414,43
327 414,43

292 739,19
228 701,19

243 515,89
201 515,89

Źródło: Emitent.
*W związku z faktem, iż do dnia 5.07.2010 r. Emitent funkcjonował w innej formie prawnej, tj. jako Sp. z o .o.
w powyższej tabeli przedstawiono dane zagregowane sumujące wyniki osiągnięte zarówno przez
poprzednika prawnego Emitenta w okresie pomiędzy 01.01.2010 r. a 05.07.2010 roku, oraz przez Emitenta,
w okresie od 6.07.2010 roku do 30.09.2010 roku.
** Dane dla poprzednika prawnego Emitenta.

5.2 Wybrane roczne dane finansowe Emitenta za 2009 r.
Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe Emitenta za 2009 rok. Pełna treść
sprawozdania finansowego Emitenta za 2009 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta
zostały opublikowane w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 21 września 2010 r.
Dokument ten został umieszczony 1 października 2010 r. na stronie www.newconnect.pl oraz
na stronie internetowej Spółki www.vidis.pl
Tabela 10 Wybrane pozycje bilansowe Emitenta za 2009 rok wraz z danymi
porównawczymi za rok poprzedni (w zł)
Stan na dzień
31.12.2008 r.

Stan na dzień
31.12.2009 r.

156 995,01

758 834,51

Wartości niematerialne i prawne

94 677,50

164 449,98

Rzeczowe aktywa trwałe

62 317,51

582 264,53

Należności długoterminowe

0,00

12 120,00

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

0,00

0,00

Aktywa obrotowe

5 817 363,91

7 728 074,64

Zapasy

1 090 188,78

4 329 790,43

Należności krótkoterminowe

3 825 374,04

3 246 359,03

Inwestycje krótkoterminowe

832 475,72

104 319,31

Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe

69 325,37

47 605,87

AKTYWA RAZEM

5 974 358,92

8 486 909,15

Kapitał (fundusz) własny

1 239 730,88

2 728 449,35

252 000,00

252 000,00

Wyszczególnienie
Aktywa trwałe

Kapitał (fundusz) podstawowy
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Kapitał zapasowy

256 833,60

906 338,08

0,00

0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

48 086,10

59 265,48

Zysk (strata) netto

682 811,18

1 510 845,79

4 734 628,04

5 758 459,80

Rezerwy na zobowiązania

0,00

9 157,02

Zobowiązania długoterminowe

0,00

290 024,36

Zobowiązania krótkoterminowe

4 673 170,04

5 451 756,42

61 458,00

7 522,00

5 974 358,92

8 486 909,15

Kapitał rezerwowy

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

Rozliczenia międzyokresowe
PASYWA RAZEM
Źródło: Emitent

Tabela 11 Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta za 2009 rok wraz z
danymi porównawczymi za rok poprzedni (w zł)*
Wyszczególnienie

Dane za okres
01.01.2008 – 31.12.2008

Dane za okres
01.01.2009 - 31.12.2009

Przychody ze sprzedaży

17 788 115,81

19 796 496,34

Koszty działalności operacyjnej

16 909 384,86

18 515 983,83

Zysk (strata) ze sprzedaży

878 730,95

1 280 512,51

Pozostałe przychody operacyjne

211 315,53

820 969,01

Pozostałe koszty operacyjne

23 410,24

256 743,00

Zysk (strata) z działalności
operacyjnej

1 066 636,24

1 844 738,52

Przychody finansowe

127 028,78

96 009,44

Koszty finansowe

320 943,84

82 743,17

Zysk (strata) z działalności
gospodarczej

872 721,18

1 858 004,79

Zysk (strata) brutto

872 721,18

1 858 004,79

Podatek dochodowy

189 910,00

347 159,00

ZYSK (STRATA) NETTO

682 811,18

1 510 845,79

Źródło: Emitent
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6 Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych
z Emitentem
i
wprowadzanymi
instrumentami
finansowymi
Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, Inwestor
powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje.
Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób
postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu widzenia Emitenta elementami, które powinno
się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na
złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne, nieujęte w niniejszym
Dokumencie Informacyjnym czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor powinien
rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Spółki może mieć negatywny
wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części lub całości
zainwestowanego kapitału.

6.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi
działalność
 Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych
Emitent, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażony na nieprecyzyjne zapisy
w uregulowaniach prawno-podatkowych, które mogą spowodować powstanie rozbieżności
interpretacyjnych, w szczególności w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem
dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem VAT w ramach
prowadzonej przez Spółkę działalności. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż mimo
stosowania przez Emitenta aktualnych standardów rachunkowości, interpretacja Urzędu
Skarbowego odpowiedniego dla Emitenta może różnić się od przyjętej przez Spółkę, co w
konsekwencji może wpłynąć na nałożenie na Emitenta kary finansowej, która może mieć istotny
negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.
 Ryzyko kursu walutowego
Spółka Vidis S.A. zarówno importuje, jak również eksportuje produkty znajdujące się w ofercie
sprzedażowej. Prawie 100% zakupów towarów dokonywane jest przez Emitenta w walutach
obcych, przede wszystkim w EUR i USD. W przypadku niekorzystnej zmiany kursu waluty
(deprecjacja złotego), w której Spółka planuje zakupy, istnieje ryzyko konieczności poniesienia
wydatków w wysokości odbiegającej od zakładanej przez Spółkę w budżecie inwestycyjnym i w
rezultacie odchylenia wysokości kosztów zaopatrzenia w nowe towary. Emitent importując
produkty z zagranicy narażony jest na różnice kursowe, w związku z czym wykorzystuje
kontrakty terminowe typu FORWARD, a także na bieżąco aktualizuje cennik produktowy
wyrażony w PLN w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym.
W przypadku sprzedaży eksportowej Spółka nie jest narażona na ryzyko kursowe, gdyż
sprzedaje produkty które importuje, a produkty z importu wyrażone są w tej samej walucie.
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 Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców
Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Spółki są dostarczane przez wielkich,
międzynarodowych dostawców, tj. Sanyo, Vivitek, Qomo, Avermedia czy Casio. Jeżeli chodzi o
markę własną (AVTek) to dostawcami są tutaj głównie 2 fabryki z Chin pomiędzy którymi
Spółka stara się rozdzielać obrót. W przypadku zerwania umów o współpracę pomiędzy
Emitentem a tymi dostawcami istnieje ryzyko konieczności znalezienia nowych dostawców,
którzy mogą oferować produkty o gorszej jakości lub o wyższej cenie. Taka sytuacja może
spowodować wzrost kosztów oraz pogorszenie popytu na produkty oferowane przez Emitenta.
W opinii Zarządu Spółki nie ma zagrożenia tym rodzajem ryzyka, gdyż wszyscy główni dostawcy
zdecydowali się w 2010 roku na dalszą współpracę w zakresie interesujących Spółkę produktów
– na wyłączność z Vidisem (Sanyo wcześniej miało 3 dystrybutorów, a Qomo dwóch).
 Ryzyko utraty zaufania odbiorców
Emitent prowadzi sprzedaż w oparciu o sieć Partnerów Handlowych. Jako dystrybutor prowadzi
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny produktów Vivitek oraz Qomo. W przypadku
niesatysfakcjonującego wykonywania przez Emitenta usług posprzedażowych, narażony jest on
na ryzyko utraty reputacji marki sprzedawanych przez siebie produktów, a także ryzyko utraty
zaufania odbiorców, co może przełożyć się w istotny sposób na osiągane przez Emitenta wyniki
finansowe w przyszłości. W celu zabezpieczenia się przed powyższym ryzykiem Emitent
sporadyczne incydenty związane z jakością produktu rozstrzyga zawsze na korzyść Klienta, a w
sytuacji podejrzenia wady produkcyjnej w danej serii (zdarzyło się to dotychczas tylko raz) –
wstrzymuje sprzedaż danej kategorii.
 Ryzyko związane z postępowaniami administracyjnymi
W dniu 22 października 2009 roku wobec Emitenta wszczęte zostało postępowanie
antymonopolowe przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie to zostało
zakończone 16 czerwca 2010 roku wydaniem przez Prezesa UOKiK decyzji o naruszeniu przez
Emitenta zakazu określonego w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów oraz nałożeniu na Spółkę kary finansowej, która została natychmiast
uregulowana (szczegółowy opis tego postępowania znajduje się w pkt. 4.19). W związku z
zaistniałą sytuacją nie można wykluczyć, iż w przyszłości Emitent będzie ponownie stroną
postępowania przed UOKiK lub innych organem administracyjnym. Zrealizowanie się
powyższego ryzyka może w przyszłości spowodować wzrost kosztów związanych z
ewentualnymi karami administracyjnymi, bądź obsługą prawną takich postępowań.
W opinii Zarządu obecnie tego typu ryzyko jest minimalne, a wszczęte wobec Emitenta
postępowanie było tylko jednorazowym incydentem. Od tamtego momentu Zarząd Emitenta
dokłada wszelkich starań, aby nie dopuścić ponownie do okoliczności, które będą mogły budzić
podejrzenia ze strony UOKiK lub innych organów administracyjnych.
 Ryzyko osłabienia koniunktury w branży audiowizualnej (AV)
Działalność Emitenta w istotnym stopniu uzależniona jest od bieżącej i przyszłej koniunktury w
branży audiowizualnej. Branża ta znajduje się w obecnej chwili w fazie silnego wzrostu
związanego z bardzo niskim nasyceniem rynku w tego typu produkty. Zarówno projektory
multimedialne, jak i produkty interaktywne znajdują proporcjonalnie mniej odbiorców niż na
rynkach dojrzałych, takich jak Niemcy, Francja, czy Wielka Brytania. W przypadku odwrócenia
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pozytywnych tendencji w branży audiowizualnej istnieje ryzyko osłabienia popytu na produkty
oferowane przez Emitenta. Taka sytuacja może spowodować obniżenie poziomu przychodów ze
sprzedaży produktów zakładanych przez Emitenta i obniżenie ostatecznego wyniku
finansowego w przyszłości.
Powyższy czynnik ryzyka jest minimalizowany poprzez zwiększenie aktywności Emitenta w
sektorze rynku edukacyjnego. Według prognoz na najbliższe lata spodziewany jest silny wzrost
popytu na tablice interaktywne o ponad 100% na tym rynku. Ponadto, każda tablica wymaga do
działania projektora, co dodatkowo może wpłynąć na wzrost popytu na produkty oferowane
przez Emitenta.
 Ryzyko związane z konkurencją
Rynek, na którym działa Spółka jest rynkiem rozproszonym podlegającym coraz silniejszej presji
na obniżanie cen – szczególnie widoczne jest to w przypadku rynku projektorów
multimedialnych. Rynek produktów interaktywnych w dalszym ciągu podlega konkurencji
technologicznej, a Klienci są gotowi płacić premię za korzyści związane z zastosowaniem
poszczególnych technologii. W przypadku Vidis S.A. ciężko wskazać jest firmy konkurencyjne na
rynku polskim. Wynika to z faktu, że w Polsce nie ma żadnego dystrybutora, który posiadałby w
wyłącznej dystrybucji 2 marki projektorów (o łącznym udziale przekraczającym 13% rynku,
międzynarodową markę produktów interaktywnych, własną markę ekranów projekcyjnych
(AVTEK), a dodatkowo nie prowadził sprzedaży detalicznej. W związku z powyższym istnieje
ryzyko pojawienia się konkurencji na rynku polskim (nowych podmiotów posiadających
zbliżony profil działalności co Vidis S.A.), co w efekcie może spowodować konieczność
rywalizacji Emitenta o udział w rynku sprzętu audiowizualnego z innymi nowymi firmami.
 Ryzyko stóp procentowych
W celu finansowania działalności Emitent posiłkuje się kapitałem obcym pozyskanym od
banków w formie kredytów obrotowych i odnawialnych. W zawartych umowach kredytowych
oprocentowanie kapitału obcego ustalone jest według zmiennej stopy procentowej (WIBOR
O/N, WIBOR 1W, WIBOR 1M), powiększonej o marżę. Łączna wartość pozyskanego kapitału w
postaci kredytów bankowych na dzień 30.09.2010 r. wynosi ok. 2,05 mln zł. W związku z
powyższym istnieje ryzyko, iż znaczący wzrost stóp procentowych przełoży się na wzrost
kosztów finansowych Spółki związanych ze spłatą rat zaciągniętych zobowiązań.
 Ryzyko związane z cłami
Emitent prowadzi swoją główną działalność w obszarze celnym UE. Wszystkie produkty QOMO,
Vivitek, PLUS oraz większość produktów pod własną marką AVTek, Emitent importuje z krajów
azjatyckich (Chiny, Taiwan, Japonia). Eksport odbywa się głównie na obszarze UE, a w planach
jest rozszerzenie sprzedaży eksportowej na niektóre kraje Europy Wschodniej.
W związku z szeroką skalą działalności eksportowej, jak i importowej, Emitent narażony jest na
ryzyko wzrostu stawek celnych na obszarze UE lub krajów z którymi prowadzi transakcje poza
obszarem UE, co w konsekwencji może niekorzystnie wpłynąć na koszty nabycia lub zbycia
towarów oraz może przełożyć się w pewnym stopniu na osiągane wyniki finansowe Emitenta.
Zabezpieczenie się przed tym ryzykiem jest w opinii Zarządu niemożliwe, gdyż cło jest opłatą,
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której wysokość ustanowiona jest w przepisach danego państwa i podlega bezwzględnej
konieczności jej uregulowania.
 Ryzyko zdarzeń losowych
Spółka Vidis S.A. tak jak każda inna firma działająca na rynku narażona jest na zajście
nieprzewidzianych zdarzeń, tzw. zdarzeń losowych (powódź, kradzież, włamanie).
Przedmiotowe zdarzenia mogą spowodować zniszczenie zapasów produktów, które
utrzymywane są w siedzibie Spółki, a także środków transportu, maszyn lub urządzeń, z których
Emitent korzysta w ramach swojej podstawowej działalności. Utrata, kradzież, bądź uszkodzenie
najistotniejszych składników majątku Emitenta mogłoby negatywnie wpłynąć na prowadzenie
działalności oraz sytuację finansową Spółki. W związku z powyższym Emitent w celu
zminimalizowania tego ryzyka zawarł z jednym z wiodących zakładów ubezpieczeń następujące
umowy – umowę ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, umowę ubezpieczenia OC z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia oraz umowę ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego.
 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski
Rozwój Emitenta jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski, na terenie której
Emitent oferuje swoje usługi i będących jednocześnie głównym rejonem aktywności
gospodarczej klientów Emitenta. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym,
wpływających na działalność Emitenta, można zaliczyć: poziom PKB Polski, poziom średniego
wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień
zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. Istnieje ryzyko, że spowolnienie
tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost
zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację
finansową Spółki, poprzez obniżenie popytu na usługi Emitenta, co w konsekwencji może
przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Spółki.
W celu zminimalizowanie tego ryzyka, po zakończeniu każdego roku obrotowego Zarząd
przygotowuje plan roczny zawierający planowaną sprzedaż, marżę oraz planowane wydatki. Na
tej podstawie szacowany jest prognozowany wynik finansowy Spółki. Powyższe planowanie
opiera się głównie na danych historycznych, ale także na obecnej sytuacji gospodarczej,
atrakcyjności oferty uzyskanej od dostawców oraz dynamiki pozyskiwania nowych klientów i
rozwijania sprzedaży na obecnych klientach firmy.

6.2 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta
 Ryzyko związane z celami strategicznymi
Spółka w dalszym ciągu realizuje założenia strategii przedstawionej w Dokumencie
Informacyjnym, który został opublikowany na stronach NewConnect w dniu 01.10.2010 r.
Realizacja założeń strategii rozwoju Emitenta uzależniona jest od zdolności Spółki do adaptacji
do zmiennych warunków otoczenia, w ramach którego Spółka prowadzi działalność. Działania
Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego
dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć istotny negatywny wpływ
na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Emitenta. Istnieje zatem ryzyko
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nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W związku z tym
przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Emitenta zależą od jego zdolności do skutecznej
realizacji opracowanej długoterminowej strategii. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka
Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na
działalność i wyniki Spółki, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania.
 Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i trudności związane z
pozyskaniem nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej
Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności oraz jakość pracy
członków Zarządu oraz strategicznej kadry kierowniczej. Emitent nie może zapewnić, że
ewentualna utrata którekolwiek z pracowników o istotnym wpływie na działalność Spółki nie
będzie mieć negatywnych konsekwencji na działalność, strategię, sytuację finansową i wyniki
operacyjne Spółki. W Spółce na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego zatrudnionych
jest 19 pracowników umysłowych, a strategiczną kadrę kierowniczą stanowią trzej członkowie
Zarządu. Wraz z odejściem któregokolwiek członka Zarządu lub strategicznej kadry
kierowniczej Emitent mógłby zostać pozbawiony personelu posiadającego wiedzę
i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej. Spółka stara się
minimalizować wskazany czynnik ryzyka poprzez kreowanie satysfakcjonujących systemów
płacowych, adekwatnych do stopnia doświadczenia i poziomu kwalifikacji pracowników oraz
tworzenie rozsądnego systemu szkoleń i zastępstw za pracowników.
 Ryzyko niezrealizowania zakładanych prognoz wyników finansowych
W Dokumencie Informacyjnym, który został opublikowany 01.10.2010 r. na stronach
NewConnect, Emitent przedstawił prognozy finansowe na lata 2010-2011. W związku z
powyższym, w przypadku niezrealizowania w całości lub w części planu inwestycyjnego istnieje
ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie zrealizować przedstawionych prognoz wyników
finansowego. Ponadto w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych czynników oraz innych
zmian w otoczeniu Spółki, których Emitent nie jest w stanie przewidzieć, szacowane wyniki
finansowe mogą ulec zmianie.
 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży
W branży AV istnieje silna sezonowość sprzedaży. Największe przychody ze sprzedaży Emitent
osiąga w IV kwartale każdego roku kalendarzowego i nie spodziewa się szybkiej zmiany tego
trendu. W ostatnim kwartale każdego roku obrotowego Spółka przeciętnie generuje ok. 40-50%
przychodów ze sprzedaży produktów. Taka sytuacja powoduje, że Emitent narażony jest ryzyko
związane ze znacznym spadkiem przychodów ze sprzedaży produktów w okresie od I do III
kwartału każdego roku obrotowego. W celu zwiększenia sprzedaży w pierwszych trzech
kwartałach Spółka planuje systematycznie poszerzać asortyment oferowanych produktów,
których sprzedaż charakteryzuje się mniejszą sezonowością, co pozwoli w pewnym stopniu
zredukować ten niekorzystny efekt.
 Ryzyko z zapasami
Działalność Spółki wiąże się z koniecznością utrzymywania wysokiego poziomu zapasów, dzięki
czemu Spółka wygrywa z wieloma konkurentami argumentem natychmiastowej dostępności.
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Dodatkowo, utrzymywanie wyższych marż (niższych cen zakupu) wiąże się z koniecznością
zamawiania towarów w dużych ilościach (nie mniej niż pełny kontener w przypadku zakupów w
Azji). Jednakże szerokość asortymentu również negatywnie wpływa na stan zapasów, ponieważ
Spółka stara się mieć większość produktów z oferty w natychmiastowej dostępności. Taka
sytuacja powoduje, że utrzymywane przez Emitenta zapasy narażone są na ryzyko związane ze
zmianą kursu walutowego, a także zmianą cen towarów dostępnych na rynku. W przypadku
aprecjacji złotego lub spadku cen towarów istnieje ryzyko, iż konkurenci będą mogli nabywać
towary po atrakcyjniejszej cenie niż nabył je wcześniej Emitent i oferować je, na rynku na
którym działa Emitent, po niższych cenach. W celu zabezpieczenia przed powyższym ryzykiem
Emitent prowadzi kalkulacje popytu na poszczególne towary w celu dostosowania optymalnej
struktury zapasów.
 Ryzyko związane z niespłacalnością należności od odbiorców
Emitent zawierając umowy z odbiorcami, stara się zapewnić jak najdalej idące bezpieczeństwo
spłaty należności poprzez odpowiednią analizę wiarygodności oraz dobór partnerów
handlowych, a także poprzez odpowiednią konstrukcję umów oraz monitoring bieżących
należności i ich egzekucję. Należy się jednak liczyć z istniejącym ryzykiem braku spłaty
należności z tytułu wykonania umów lub wynikającym z bieżącej działalności nawarstwieniem
się niespłaconych należności, co może odbić się na sytuacji finansowej Emitenta.
W opinii Zarządu ryzyko to jest jednak minimalne, bowiem stan niespłaconych należności na
dzień jest utrzymywany na niskim poziomie, a ponadto są one od razu kierowane do windykacji.
Ponadto, Emitent posiada ubezpieczenie kredytu kupieckiego, dzięki czemu ubezpiecza się na
wypadek niewypłacalności swoich kredytobiorców.

6.3 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym
inwestowaniem w instrumenty finansowe Emitenta

oraz



Ryzyko związane z notowaniami Akcji Emitenta na NewConnect - kształtowanie się
przyszłego kursu Akcji i płynności obrotu
Kurs i płynność akcji spółek notowanych na rynku 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 tych Akcji. Cena Akcji może ulec zmianie na skutek wielu czynników, między innymi
okresowych zmian wyników finansowych Emitenta, poziomu inflacji, zmiany globalnych,
regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych, sytuacji na giełdach
papierów wartościowych na świecie oraz w związku z liczbą oraz płynnością notowanych Akcji.
Emitent planuje wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect. Emitent nie jest w stanie przewidzieć poziomu podaży akcji Spółki bezpośrednio
po wprowadzeniu akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect. Sprzedaż znacznej liczby akcji
Emitenta na rynku alternatywnym może niekorzystnie wpłynąć na ich cenę rynkową. W związku
z tym istnieje ryzyko, że inwestorzy mogą nie otrzymać oczekiwanego zwrotu z inwestycji w
nabywane akcje Emitenta.
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Akcje Emitenta od dnia 11 października 2010 roku notowane są w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect. Obrót akcjami Spółki cechuje się stosunkowo niską płynnością, w
porównaniu do obrotu akcjami innych spółek w alternatywnym systemie obrotu. Istnieje jednak
ryzyko, iż w przyszłości obrót akcjami Emitenta na tym rynku może charakteryzować się
mniejszą płynnością. Tym samym mogą występować trudności w sprzedaży dużej ilości akcji
w krótkim okresie, co dodatkowo może spowodować znaczne obniżenie cen akcji będących
przedmiotem obrotu, a w skrajnej sytuacji brak możliwości sprzedaży akcji.
 Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami
Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami
finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:
– na wniosek Emitenta,
– jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo Uczestników obrotu,
– jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza
obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z § 16 ust. 1
Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi
Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku
NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności
obowiązki informacyjne. 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
rynku NewConnect.
Zgodnie z art. 78 ust. 2-3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi organizator ASO na
żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym
alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami
finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. W przypadku gdy obrót określonymi
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość
zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa
obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów
inwestorów, na żądanie Komisji, Organizator ASO zawiesza obrót tymi instrumentami
finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
 Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect
Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyć instrumenty
finansowe z obrotu:
– na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie
od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków,
– jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo Uczestników obrotu,
– 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,
– wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
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Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w
alternatywnym systemie:
– w przypadkach określonych przepisami prawa,
– jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
– w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
– po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu
upadłości Emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu
przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku
Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator
Alternatywnego Systemu może zawiesi obrót tymi instrumentami finansowymi.
Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 3 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyć z obrotu
instrumenty finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach
notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w
szczególności obowiązki informacyjne. 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.
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na żądanie Komisji,
Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w
przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym
alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.
 Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez
KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa
Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za
niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków
wynikających z ustawodawstwa. Wspomniane obowiązki wynikają z przepisów Ustawy o ofercie
publicznej (art. 10 ust 5., 96 i 97) oraz przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
(z art. 169 – 174). W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi
Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy.
 Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect
Inwestor inwestujący w akcje Spółki musi być świadomy faktu, że inwestycja ta jest znacznie
bardziej ryzykowna niż inwestycja w akcje spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie. Na rynku NewConnect dominuje szczególnie wysoka
zmienność cen akcji w powiązaniu z niską płynnością obrotu. Inwestowanie w akcje na rynku
NewConnect musi być rozważone w perspektywie średnio i długoterminowej inwestycji. W
alternatywnym systemie obrotu występuje ryzyko zmian kursu akcji, które może, ale nie musi
odzwierciedlać jego aktualnej sytuacji ekonomicznej i rynkowej.
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7 Zwięzłe informacje o Emitencie
7.1 Krótki opis historii Emitenta
Lata 2004 – 2006

11 listopad
2004 r.

7 grudzień
2004 r.

Bartosz Palusko i Szymon Staruchowicz, działający w imieniu firmy Projekcja
Sp. z o.o. na mocy aktu założycielskiego zawiązali Vidis Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Na stanowisko Prezesa Zarządu Vidis Sp. z o.o. powołany
został Bartosz Palusko.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka Vidis Sp. z o.o.
została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000223212.

Lata 2007-2008
15 styczeń
Rozpoczęcie dystrybucji projektorów marki SANYO.
2007 r.
27 marzec Nabycie przez Bartosza Palusko 100% udziałów w spółce Vidis Sp. z o.o. od
2007 r. poprzedniego właściciela firmy Projekcja Sp. z o.o.
Na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Vidis Sp. z
o.o. dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 50.000,00 zł do
31 maj
kwoty 100.000,00 zł, tj. o kwotę 50.000,00 zł, poprzez podwyższenie wartości
2007 r.
nominalnej istniejących udziałów z kwoty 500,00 zł do kwoty 1000,00 zł na
udział.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu wydał postanowienie
31 lipiec
o wpisie do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Vidis Sp. z o.o. z dnia
200 7r.
31 maja 2007 roku
Wrzesień Wprowadzenie własnej marki ekranów projekcyjnych i akcesoriów do tych
20007 ekranów – AVTek.
Na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Vidis Sp. z
o.o. dokonano podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 100.000,00 zł do
kwoty 252.000,00 zł, tj. o kwotę 152.000,00 zł, poprzez utworzenie 152
27 marzec
nowych udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy (Repertorium A
2008 r.
numer 3029/2008). Nowym wspólnikiem został Tomasz Kliczkowski, który
objął część udziałów w ramach dokonanego podwyższenia kapitału
zakładowego.
Marzec Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Vidis Sp. z o.o. powołany został Tomasz
2008 r. Kliczkowski.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu wydał postanowienie
27 wrzesień
o wpisie do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Vidis Sp. z o.o. z dnia
2008 r.
27 marca 2008 roku
Październik
Vidis Sp. z o.o. zaprzestaje dystrybucji nawigacji satelitarnej GPS.
2008 r.
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Lata 2009-2010
Styczeń
2009 r.
Wrzesień
2009 r.
Listopad
2009 r.
10 grudzień
2009 r.
2 marzec
2010 r.
Kwiecień
2010 r.

18 maj
2010 r.

27 lipiec
2010 r.

29 lipiec
2010 r.

6 wrzesień
2010 r.

16 listopad
2010 r.
22 grudzień

Vidis Sp. z o.o. zostaje wyłącznym dystrybutorem projektorów
multimedialnych marki Vivitek w Polsce.
Powołanie Krzysztofa Szymczykowskiego na funkcję Członka Zarządu Vidis Sp.
z o.o.
Vidis Sp. z o.o. zostaje wyłącznym dystrybutorem rozwiązań interaktywnych
Qomo w Polsce.
Podpisana została umowa inwestycyjna pomiędzy Vidis Sp. z o.o. a funduszem
private equity Privilege Capital Management (PCM). Na mocy niniejszej
umowy PCM udzielił spółce Vidis Sp. z o.o. pożyczkę w kwocie 650.000,00 zł z
opcją jej konwersji na kapitał zakładowy Spółki (zamiana na akcje Spółki).
Odebranie nagrody „Gazela Biznesu 2009” przyznawanej przez dziennik Puls
Biznesu.
Odebranie nagrody za drugi najlepszy wynik sprzedaży projektorów
multimedialnych marki Vivitek w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód,
Afryka). W tym samym miesiącu Emitent odebrał także nagrodę za osiągnięcie
największego wzrostu sprzedaży produktów marki Qomo na świecie.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników VIDIS Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr
1/2010 w sprawie przekształcenia Spółki z Vidis Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Vidis Spółka Akcyjna. Na mocy przedmiotowej uchwały
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało określenia kapitału
zakładowego spółki przekształconej na 252.000,00 zł, który podzielony został
na 2.520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł
każda. Akcje serii A zostały wydane wspólnikom spółki przekształcanej w
zamian za posiadane udziały w VIDIS Sp. z o.o.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIDIS S.A. podjęło uchwałę nr 3/2010 w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Vidis S.A. w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii B oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii B. Na
mocy przedmiotowej uchwały kapitał zakładowy został podniesiony z kwoty
252.000,00 zł do kwoty 315.000,00 zł, tj. o kwotę 63.000,00 zł poprzez emisję
630.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIDIS S.A. podjęło uchwałę nr 3/2010 w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Vidis S.A. w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii C oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii C. Na
mocy przedmiotowej uchwały kapitał zakładowy został podniesiony z kwoty
315.000,00 zł do kwoty nie wyższej niż 350.000,00 zł, tj. o kwotę nie wyższą
niż 35.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 350.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowane
zostało podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 315.000,00 zł, tj. o
kwotę 63.000,00 zł, wynikające z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Vidis S.A. z dnia 27 lipca 2010 roku.
Zarząd VIDIS S.A. podjął uchwałę nr 1/2010 w sprawie emisji 53.500 akcji
zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru w ramach
Pracowniczego Programu Motywacyjnego. Cena emisyjna akcji serii D została
ustalona na poziomie 0,10 zł (podwyższenie w ramach kapitału docelowego).
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
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2010 r. VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowane
zostało podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C oraz
D.
Źródło: Emitent

8 Działalność prowadzona przez Emitenta
8.1 Opis podstawowej działalności Emitenta
Spółka ViDiS S.A. jest wyspecjalizowanym dystrybutorem sprzętu audiowizualnego na terenie
Polski i kilku krajów sąsiadujących. Jest jednym z największych dystrybutorów projektorów
multimedialnych, ekranów projekcyjnych i tablic interaktywnych w Polsce. Jako dystrybutor
Emitent zajmuje się sprzedażą produktów wyłącznie do partnerów handlowych, co oznacza, że
nie prowadzi on sprzedaży detalicznej. Spółka współpracuje wyłącznie z firmami (dostawcami),
które nie posiadają swojego biura na terenie Polski, dzięki czemu Emitent występuje na rynku
jako przedstawiciel danego producenta, zajmując się kompleksowo sprzedażą jego produktów
we wszystkich aspektach (marketing, logistyka, serwis i obsługa zamówień dealerów).
Emitent oprócz produktów sprowadzanych od partnerów handlowych,
sprzedaje produkty pod marką własną AVTek. Jest to marka, która
ujrzała światło dzienne w 2007 roku, jest wprowadzoną przez VIDIS
grupą produktów towarzyszących projektorom multimedialnym.
Główną grupą produktową jest szeroka oferta ekranów projekcyjnych
– od przenośnych na trójnogu, poprzez ścienne ręczne i elektryczne, na
dużych przenośnych ekranach ramowych kończąc. W 2009 roku oferta
została rozszerzona o akcesoria prezentacyjne takie jak: uchwyty do projektorów, wskaźniki
laserowe czy piloty do obsługi prezentacji. Kolejne lata to ciągły wzrost sprzedaży produktów
AVTek, dzięki czemu marka plasuje się w ścisłej czołówce statystyk wyników sprzedaży tego
typu produktów w Polsce.

8.2 Podstawowe informacje o produktach
Spółka w swojej ofercie posiada szeroki wachlarz urządzeń audiowizualnych o znanych,
światowych markach. Na asortyment Emitenta składają się następujące produkty:



PROJEKTORY MULTIMEDIALNE
Projektor multimedialny (zwany także czasami rzutnikiem multimedialnym) jest to urządzenie
za pomocą którego wyświetlany jest obraz na ekranie na podstawie otrzymywanego do
projektora sygnału. Źródłem takiego sygnału może być zarówno stacjonarny komputer, laptop,
kamera, odtwarzacz DVD itp.
W tej grupie produktów Spółka posiada trzy następujące rodzaje projektorów multimedialnych:
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PROJEKTOR DLA BIZNESU I EDUKACJI

PROJEKTOR DO KINA DOMOWEGO

PROJEKTOR INSTALACYJNY

PRODUCENCI: Spółka w ofercie posiada projektory 3 marek. Pierwszą z nich jest SANYO, które
wg oficjalnych badań firmy PMA jest 6-tym co do wielkości producentem projektorów na świecie
oraz w pierwszej piątce w rankingu marek projektorów. Drugą marką, która zadebiutowała w
ofercie VIDIS S.A. dopiero w kwietniu 2009 r. jest VIVITEK. Marka ta jest własnością 3-ciej pod
względem wielkości fabryki projektorów na świecie, która do tej pory specjalizowała się w
wytwarzaniu projektorów dla innych marek. W połowie 2010 roku oferta produktowa w
zakresie projektorów została poszerzona o markę CASIO oferującą projektory z innowacyjnym,
ekologicznym źródłem światła. Firma obecnie inwestuje nowe środki w promocję rozwiązań
hybrydowych Casio (technologia Led&Laser, dzięki której wyeliminowano konieczność
wymiany źródła światła przez nawet 20.000h pracy). Uważa się, że dzięki zastosowaniu w
projektorach hybrydowej technologii Led&Laser udział CASIO na rynku projektorów może
znacząco wzrosnąć. Zarząd Emitenta spodziewa się, że w latach 2011 i 2012 nastąpi dynamiczny
wzrost zainteresowania rynku takim rozwiązaniem, które zaproponowała firma Casio.



LAMPY DO PROJEKTORÓW
Spółka dzięki współpracy z brytyjską firmą JUST LAMPS posiada w
swojej ofercie produktowej także lampy do projektorów. Wyjątkowość
oferty polega na tym, że 80% lamp do wszystkich modeli projektorów,
jakie kiedykolwiek ukazały się na rynku – dostępne są od ręki. Dzięki
temu rozwiązaniu, Emitent jest w stanie dostarczyć dealerom lampę do dowolnego modelu
projektora w 48 godzin. Jest to szczególnie istotne w przypadku projektorów zainstalowanych
na stałe, pod sufitem.



EKRANY PROJEKCYJNE I AKCESORIA
Emitent od kliku lat skutecznie promuje własną markę ekranów
projekcyjnych i akcesriów do nich – AVTEK. Spóka stale współpracuje
z kilkoma fabrykami w Chinach, które produkują wyroby (ekrany
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projekcyjne i akcesoria) wg ściśle określonej specyfikacji, pod marką własną Emitenta. W
obecnej chwili w ofercie znajduje się ponad 30 modeli ekranów projekcyjnych z roczną
sprzedażą plasującą Spółkę (wg własnych wyliczeń) w pierwszej trójce producentów w Polsce.
Dodatkowo oferowane są od ubiegłego roku również akcesoria do projektorów, m. in. uchwyty,
meble prezentacyjne, piloty oraz wskaźniki.



TABLICE INTERAKTYWNE, TABLETY,SYSTEMY DO SZYBKIEGO SPRAWDZANIA
TESTÓW ORAZ WIZUALIZERY

•

TABLICE INTERAKTYWNE – określane są czasem jako
wielkie wyświetlacze dotykowe. Wyświetla się na nich
obraz z komputera, którym następnie można dowolnie
manipulować za pomocą specjalnego pisaka lub dowolnego
wskaźnika (w zależności od technologii). Dzięki temu
można wykonywać dowolne operacje, które dostępne są za
pomocą myszki komputerowej. Dzięki specjalnym programom możliwe jest pisanie
na gotowych dokumentach i prezentacjach, przesuwanie przedmiotów
wyświetlanych na tablicy i cały szereg innych efektów. Wg dostępnych badań
naukowych urządzenia te w znacznym stopniu poprawiają efektywność nauczania i
pozwalają skupić uwagę uczniów na lekcjach. W ofercie Spółki znajdują się przede
wszystkim tablice wykonane w technologii pozycjonowania w podczerwieni, która
łączy w sobie zalety obsługi tablicy interaktywnej dowolnym wskaźnikiem z pełną
odpornością powierzchni na uszkodzenia mechaniczne.

•

TABLETY – umożliwiają pracę z tablicą interaktywną lub obsługę
każdej prezentacji z dowolnego miejsca w sali. Urządzenia te
umożliwiają pracę grupową (kilka tabletów jednocześnie), ale mogą
być też istotną pomocą w pracy, w szkołach dla dzieci z
upośledzeniami ruchowymi.

•

SYSTEMY DO SZYBKIEGO SPRAWDZANIA TESTÓW – są
to systemy do sprawdzania testów (QClick), składające się z
pilotów bezprzewodowych. System ten umożliwia
wyświetlanie uczniom pytań testowych, na które
odpowiada się wybierając odpowiedni przycisk na pilocie
lub wpisując odpowiedź za pomocą klawiatury
alfanumerycznej (w zależności od systemu). Systemy takie wykorzystywane są
również podczas kongresów i konferencji, a także podczas głosowań na walnych
zgromadzeniach i podobnych wydarzeniach.
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•

WIZUALIZERY – jest to rodzaj cyfrowej kamery na
specjalnym statywie, która po podłączeniu do projektora
lub TV umożliwia wyświetlanie uczniom dowolnych
obrazów 3D (dokumenty, przedmioty, próbki, eksponaty).
Wizualizery wykorzystywane są na każdym poziomie
edukacji oraz w biznesie. Główną zaletą tych urządzeń jest możliwość pokazania
szerszemu gronu osób jednego dokumentu lub przedmiotu bez konieczności
kopiowania czy rozdawania go każdej osobie.

PRODUCENCI: Zarówno tablice interaktywne, systemy do szybkiego sprawdzania testów, jak i
tablety znajdujące się w ofercie Emitenta, wytwarzane są przez firmę QOMO, natomiast jeśli
chodzi o wizualizery to pochodzą one nie tylko od firmy QOMO, ale także od firmy LUMENS.



TABLICE KOPIUJĄCE
Tablica kopiująca to rodzaj suchościeralnej tablicy (można pisać po
niej zwykłymi pisakami do tablic). W ramie urządzenia znajduje się
skaner i rolki, które przewijają powierzchnię. Podczas procesu
przewijania wszystko, co zapisano na tablicy kopiowane jest do
pamięci tablicy, skąd obraz można wydrukować lub zapisać na
pamięci USB. Z punktu widzenia użytkownika obsługa tablicy jest bardzo prosta. Od tablic
interaktywnych różnią się tym, że nie potrzebują do działania komputera ani projektora, co
znacząco obniża koszt zakupu. Tablice kopiujące są produktem przeznaczonym głównie na
rynek korporacyjny i hotelowy. Modele znajdujące się w ofercie Spółki są wyprodukowane przez
japońską firmę PLUS-VISION.



AKCESORIA INSTALACYJNE
Jest to grupa produktów, która została wprowadzona przez Spółkę do
oferty w połowie 2009 roku. Producentem tej grupy produktów jest
brytyjska firma VISION specjalizująca się w akcesoriach instalacyjnych,
ułatwiających montaż i korzystanie z systemów audiowizualnych w
salach konferencyjnych, systemach kina domowego, czy szkołach.
Oferta ta doskonale uzupełnia portfolio produktowe Emitenta.

 SEJFY I KASETKI
Oddzielną kategorią produktów, kierowaną do specjalistycznych
dealerów są ognioodporne sejfy i kasetki amerykańskiej firmy
SENTRYSAFE. W ofercie znajduje się kilkanaście produktów, które
generują coraz większą sprzedaż, dzięki unikalnym na rynku cechom,
takim jak gwarantowana ochrona nośników danych podczas pożaru,
czy odporność również na zalanie (woda jest nieodłącznym elementem przy każdym pożarze).
Produkty te posiadają certyfikaty czołowych, światowych laboratoriów: UL i ETL Semko.
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WIDEOKONFERENCJE
Najnowszym produktem znajdującym się w ofercie Emitenta są urządzenia
do prowadzenia wideokonferencji produkowane przez firmę AVERMEDIA,
światowego lidera w technologiach optycznych i przetwarzania obrazu.
Urządzenia te dzięki bardzo atrakcyjnej cenie, skierowane są zarówno do
korporacji, jak również do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw,
które do tej pory nie mogły sobie pozwolić na zakup profesjonalnych urządzeń tego typu.

9 Akcjonariusze Emitenta posiadających co najmniej 5%
głosów na Walnym Zgromadzeniu
9.1 Struktura akcjonariatu przed rejestracją akcji serii D
W związku z tym, że akcje serii A, B oraz C Spółki są notowane na rynku NewConnect i ciężko
jest precyzyjnie określić liczbę i udział poszczególnych akcjonariuszy w głosach na Walnym
Zgromadzeniu, Tabela 12 przedstawia szacunkową strukturę akcjonariatu przed
zarejestrowaniem akcji D w KRS sporządzoną na dzień 6 grudnia 2010 r. (dzień ostatniego
opublikowanego zawiadomienia akcjonariusza z art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie).
Tabela 12 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale
zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu przed rejestracją akcji serii D
Udział w
Liczba
Udział w
Seria
liczbie głosów
Imię i nazwisko/nazwa
akcji/Liczba
kapitale
akcji
na Walnym
głosów
zakładowym
Zgromadzeniu
Bartosz Palusko
A
1 260 000
37,49%
37,49%
Tomasz Kliczkowski
A
1 260 000
37,49%
37,49%
Bio-Med Investors S.A.
B
340 000
10,12%
10,12%
Pozostali akcjonariusze (free
B, C
500 631
14,90%
14,90%
float)
SUMA
3 360 631
100,00%
100,00%
Źródło: Emitent
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Wykres 1 Graficzna prezentacja struktury akcjonariatu
akcjonariatu VIDIS S.A na dzień 6.12.2010
6.12
r.
14,90%
37,49%
10,12%
Bartosz Palusko
Tomasz Kliczkowski
Bio-Med
Med Investors S.A.
Pozostali

37,49%
Źródło: Emitent,, GPWInfoStrefa (www.gpwinfostrefa.pl)

9.2 Struktura
ruktura właścicielska po rejestracji akcji serii D
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi 341.413,10
zł i składa się z 3.414.131 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C oraz D o wartości nominalnej
0,10 zł każda. Poniższa tabelka przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym i głosach na
Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Ustalenie dokładnej struktury akcjonariatu będzie możliwe dopiero po otrzymaniu od
akcjonariuszy zawiadomień, o których mowa w art. 69
69 ust. 1 Ustawy o Ofercie.
Tabela 13 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale
zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu po rejestracji akcji serii D
Udział w
Liczba
Udział w
Seria
liczbie głosów
Imię i nazwisko/nazwa
akcji/Liczba
kapitale
akcji
na Walnym
głosów
zakładowym
Zgromadzeniu
Bartosz Palusko
A
1 260 000
36,91%
36,91%
Tomasz Kliczkowski
A
1 260 000
36,91%
36,91%
Bio-Med Investors S.A.
B
340 000
9,96%
9,96%
Pozostali akcjonariusze (free
free
B, C, D
554 131
16,22%
16,22%
float)
SUMA
3 414 131
100,00%
100,00%
Źródło: Emitent
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Wykres 2 Graficzna prezentacja
tacja struktury
struktury akcjonariatu VIDIS S.A po rejestracji akcji serii
D.
16,22%
36,91%
9,96%
Bartosz Palusko
Tomasz Kliczkowski
Bio
Bio-Med
Investors S.A.
Pozostali

36,91%
Źródło: Emitent
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10 Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału
zakładowego,
oraz
wskazanie
dokumentów
korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu
10.1 Informacje o kapitale zakładowym
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych kapitał zakładowy (podstawowy) spółki akcyjnej
powinien wynosić co najmniej 100.000 zł.
Zgodnie ze Statutem Spółki, Emitent tworzy następujące kapitały:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) kapitał rezerwowy,
d) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia
Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego,
po rejestracji akcji serii D wynosi 341.413,10 zł i dzieli się na:
a) 2.520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł;
b) 630.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł;
c) 210.631 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł;
d) 53.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł.
Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości wartości nominalnej objętych i
zarejestrowanych akcji.
W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad wartość
nominalną akcji objętych w drodze emisji, bądź mogą na niego składać się środki finansowe
przeznaczone z zysku z lat poprzednich.
Ponadto na kapitał własny Emitenta mogą się składać:
 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – ujmowane są tu różnice kapitałowe powstałe w
wyniku zbycia lub nabycia składników majątku trwałego.
 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – gromadzone są tu specjalne środki,
najczęściej przeznaczone z zysku, na inwestycje bądź inne cele
ustalone
przez
Walne Zgromadzenie Spółki
 Zysk (strata) z lat ubiegłych – w tej pozycji wykazuje się wysokość niepokrytych strat
bądź wysokość niepodzielonego zysku z lat poprzednich
 Zysk (strata) netto – jest to wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy.
Tabela 14 Kapitał własny Emitenta wg stanu na dzień 31.12.2009 r. i 30.09.2010 r. (w tys.
zł)
Wyszczególnienie ( w PLN)
Kapitał (fundusz) własny
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Kapitał (fundusz ) podstawowy

252,00

315,00

0,00

0,00

906,34

1.555,24

Kapitał z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

Kapitał rezerwowy

0,00

0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

59,27

1.565,30

1.510,85

228,70

0,00

0,00

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)
Kapitał zapasowy

Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)
Źródło: Emitent

10.2 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w
wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji
zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w
przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu
wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji
Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem
pierwszeństwa do objęcia akcji.

10.3 Dokumenty korporacyjne udostępnione do wglądu
W okresie ważności Dokumentu Informacyjnego w siedzibie Emitenta zostały udostępnione do
wglądu następujące dokumenty lub ich kopie:
 Statut VIDIS S.A.;
 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za 2009 rok wraz z opinią biegłego
rewidenta i raportem uzupełniającym opinię biegłego i raportem uzupełniającym opinię;
 Regulamin Zarządu VIDIS S.A.;
 Regulamin Rady Nadzorczej VIDIS S.A.;
 Aktualny odpis z KRS.
W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421
§ 3 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także
żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów uchwał.
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Emitenta podawane są do publicznej wiadomości w
drodze raportów bieżących zamieszczanych na stronie internetowej rynku NewConnect
www.newconnect.pl. i na stronie Emitenta www.vidis.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.
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10.4 Wskazanie miejsca udostępnienia ostatniego udostępnionego do
publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub
dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub
instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty
finansowe
Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości Dokument Informacyjny, sporządzony na
potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku
NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. i został on udostępniony do publicznej wiadomości na
stronach internetowych:
 Emitenta – www.vidis.pl – w zakładce Relacje Inwestorskie/Emisja Akcji,
 Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. –
www.newconnect.pl

10.5 Wskazanie miejsca udostępnienia okresowych raportów
finansowych Emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi
Emitenta przepisami
Poniżej przedstawione zostało zbiorcze zestawienie raportów okresowych opublikowanych
przez Emitenta:
Tabela 15 Raporty okresowe Emitenta
Raport okresowy
Raport kwartalny za III kwartał 2010 r.

Data publikacji

Numer Raportu

10 listopada 2010 r.

7/2010

Źródło: www.newconnect.pl, Emitent

Przedmiotowe raporty udostępnione są na stronach internetowych:
 Emitenta – www.vidis.pl – w zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty,
 Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
www.newconnect.pl
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11 Definicje i objaśnienia skrótów
Tabela 16 Definicje i objaśnienia
53.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł
Akcje serii D
każda
Akcjonariusz
ASO,
Alternatywny
System Obrotu
Autoryzowany
Doradca
Dokument,
Dokument
Informacyjny

DVD
Dz. U.
Emitent
EUR, EURO, Euro
Giełda, GPW,
GPW S.A.
KDPW, KDPW
S.A., Depozyt
Kodeks Spółek
Handlowych,
k.s.h., KSH
Komisja, KNF

Uprawniony z Akcji Spółki
Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2) Ustawy o
obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A
WDM Autoryzowany Doradca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą we Wrocławiu
Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji
prawnej i finansowej Emitenta oraz o instrumentach finansowych,
związanych z akcjami serii A, B i C oraz PDA serii C oraz ich
wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect prowadzonym przez GPW
Digital Video Disc – standard zapisu danych na optycznym nośniku danych,
podobnym do CD-ROM lecz o większej pojemności uzyskanej dzięki
zwiększeniu gęstości zapisu.
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Vidis S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U.
Nr 94, poz. 1037 ze zm.)
Komisja Nadzoru Finansowego

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

NBP

Narodowy Bank Polski

Ordynacja
podatkowa
Organizator ASO,
Organizator
Alternatywnego
Systemu Obrotu

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity:
Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

PKB

Produkt Krajowy Brutto

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289)
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PLN, zł, złoty
Rada Nadzorcza,
RN
Regulamin ASO,
Regulamin
Alternatywnego
Systemu Obrotu

Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Nadzorcza Spółki Vidis S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr
147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z
dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)

Spółka

Vidis S.A. z siedzibą we Wrocławiu

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Uniwersal Serial Bus – uniwersalna magistrala szeregowa, rodzaj
sprzętowego
portu
komunikacyjnego
komputerów.
Umożliwia
podłączenie do komputera wielu różnych urządzeń (np. kamery wideo,
aparatu fotograficznego, czy telefonu komórkowego)
Dolar amerykański, waluta obowiązująca na terytorium Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej, prawny środek płatniczy Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538 z późn. zmianami)

USB

USD

Ustawa o obrocie
Ustawa o
Ochronie
Konkurencji i
Konsumentów,
Ustawa o Ofercie
Publicznej

WIBOR

WZ, Walne
Zgromadzenie
Zarząd, Zarząd
Spółki,
Zarząd Emitenta

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185 poz. 1439 z późn.
zm.)
Warsaw Interbank Offered Rate – średnia stopa procentowa funkcjonująca
na polskim rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej
banki udzielają pożyczek na pieniężnym rynku bankowym. Funkcjonuje w
Polsce od kwietnia 1991 r., od marca 1993r., WIBOR ustalany jest
codziennie jako średnia arytmetyczna kwotowań największych
uczestników rynku pieniężnego Publikowany jest w prasie ekonomicznej
w odniesieniu do transakcji jednodniowych (tom/next – T/N – pieniądze
docierają do banku jeden dzień po zawarciu transakcji i podlegają
zwrotowi w kolejnym dniu roboczym) oraz w przeliczeniu na okresy:
tygodnia (1W), 1 miesiąca (1M), 3 miesięcy (3M) i 6 miesięcy (6M).
Walne Zgromadzenie Spółki Vidis S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Spółki Vidis S.A. z siedzibą we Wrocławiu
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12 Załączniki
12.1 Odpis aktualny z KRS
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12.2 Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta
STATUT VIDIS SPÓŁKA AKCYJNA
TEKST JEDNOLITY
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą Vidis Spółka
Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Vidis S.A. Dla oznaczenia swego przedsiębiorstwa Spółka
może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.
3. W obrocie międzynarodowym Spółka może stosować obcojęzyczne brzmienia firmy.
§ 2.
1. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 3.
Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą Vidis
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 000223212.
§ 4.
1. Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
- naprawa i konserwacja maszyn,
- naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
- naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
- sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do
niego,
- sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- działalność związana z oprogramowaniem,
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- wydawanie książek,
- wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- wydawanie gazet,
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- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- pozostała działalność wydawnicza,
- działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- nadawanie programów radiofonicznych,
- nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,
- działalność związana z oprogramowaniem,
- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- działalność portali internetowych,
- pozostałe badania i analizy techniczne,
- działalność agencji reklamowych,
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna , gdzie indziej nie sklasyfikowana.
2. Działalność, dla której prowadzenia wymagane jest zgłoszenie, zezwolenie lub koncesja, Spółka
podejmie tylko po dokonaniu zgłoszenia, uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki dokonuje się bez wykupu akcji, o którym mowa w
art. 416-417 kodeksu spółek handlowych, jeżeli uchwała w tej sprawie powzięta będzie
większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej
połowę kapitału zakładowego.
§ 5.
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować własne filie,
oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne, powoływać spółki krajowe i zagraniczne
zgodnie właściwymi przepisami, przystępować do już istniejących jednostek organizacyjnych w
tym nabywać, bądź obejmować udziały lub akcje (prawa udziałowe) innych spółek w kraju i za
granicą, a także być przedstawicielem innego podmiotu krajowego i zagranicznego oraz
uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem przedsięwzięciach i powiązaniach
organizacyjno-prawnych. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady
Nadzorczej.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem
pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
Rozdział II
Kapitał zakładowy, akcje, prawa akcjonariuszy
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§ 6.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 341.413,10 zł (trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta
trzynaście złotych i 10/100) i dzieli się na:
a) 2.520.000 (dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłym na okaziciela serii A, o
numerach od 1 (jeden) do 2.520.00 (dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy), o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
b) 630.000 (sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1
(jeden) do 630.000 (sześćset trzydzieści tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda;
c) 210.631 (dwieście dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela
serii C, o numerach od 1 (jeden) do 210. 631 (dwieście dziesięć tysięcy sześćset dziesięć), o
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
d) 53.500 (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach
od 1 (jeden) do 53.500 (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda.
2. Założycielami Spółki są: Bartosz Palusko, Tomasz Kliczkowski.
3. Kapitał zakładowy został w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
4. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne lub niepieniężne lub obie formy równocześnie.
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze
emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
Walne Zgromadzenie może również podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki
z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą
być użyte na ten cel.

1.

2.

3.
4.

§ 61
Zarząd będzie upoważniony do dokonania w terminie do dnia pierwszego lipca dwa tysiące
trzynastego roku (1.07.2013) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę
nieprzekraczającą 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w ramach jednego lub kilku
kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, na zasadach określonych w art. 444-447 Kodeksu
spółek handlowych.
Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, odbędzie się w drodze subskrypcji prywatnej,
kierowanej do osób upoważnionych w ramach Pracowniczego Programu Motywacyjnego ViDiS
SA z dnia piętnastego lutego dwa tysiące dziesiątego roku (15.02.2010), z wyłączeniem prawa
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Pozbawienie praw poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wymagać będzie zgody Rady
Nadzorczej Spółki.
Zarząd będzie upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z
podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a w szczególności:
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,
b) do określenia wysokości emisji oraz określenia uprawnionych do nabycia,
c) do podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz
zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA o rejestrację akcji,
d) do podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji
akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o
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wprowadzenie tych akcji oraz praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
(rynek „New Connect”).
§ 7.
Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę
(umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie Akcji bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe) może zostać dokonane
tylko w jednym z następujących przypadków:
a) działania Akcjonariusza na szkodę Spółki
b) skazania Akcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów,
obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub na podstawie przepisów karnych
kodeksu spółek handlowych.
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która określa zasady i warunki
umarzania akcji, przy czym w przypadku umorzenia na podstawie pkt. 2 niniejszego paragrafu
(umorzenie przymusowe), wynagrodzenie za umorzone akcje nie może być niższe od wartości
przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni
rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

1.

1.
2.
3.
4.

§ 8.
Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
Akcje Spółki mogą być wydawane akcjonariuszom w odcinkach zbiorowych.
Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której
ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

§ 9.
1. 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 liczby posiadanych przez nich akcji. Jeżeli akcje nie zostały w całości pokryte, zysk
rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może postanowić uchwałą o wyłączeniu rocznego zysku od
podziału pomiędzy akcjonariuszy i pozostawić go w Spółce na potrzeby jej działalności.
Rozdział III
Organy Spółki
§ 10.
Organami Spółki są:
A. Zarząd,
B. Rada Nadzorcza,
C. Walne Zgromadzenie.
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A. Zarząd
1.
2.

3.
4.
5.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

§ 11.
Zarząd Spółki składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu.
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, że pierwszych
członków Zarządu powołują na okres pięciu lat Założyciele i w tym przypadku oni decydują,
któremu z pierwszych członków Zarządu zostanie powierzona funkcja Prezesa Zarządu.
Z zastrzeżeniem ust. 2, Członkowie Zarządu są powoływani na 3 lata (kadencja).
Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybrani ponownie do pełnienia funkcji
Członka Zarządu.
Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacje uważa się za
skutecznie dokonaną, jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia
mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
§ 12.
Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się
wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Spółki.
Do kompetencji Zarządu, oprócz spraw wymienionych w niniejszym Statucie i obowiązujących
przepisach prawa, należy w szczególności sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz
Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań finansowych oraz sporządzanie i przedkładanie Radzie
Nadzorczej sprawozdań z działalności Spółki za kolejne lata obrotowe.
Uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Spółki w zakresie rozporządzania prawem lub
zaciągania zobowiązań, których wartość nie przekracza 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy
złotych), przysługuje każdemu Członkowi Zarządu.
Uprawnienie do składania oświadczeń w imieniu Spółki w zakresie rozporządzania prawem
lub zaciągania zobowiązań, których wartość nie przekracza 500 000 (pięćset tysięcy złotych)
przysługuje samodzielnie Prezesowi Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu lub łącznie dwóm
dowolnym Członkom Zarządu lub Członkowi Zarządu i Prokurentowi.
Uprawnienie do składania oświadczeń w imieniu Spółki w zakresie rozporządzania prawem lub
zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza 500 000 (pięćset tysięcy złotych) a nie
przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych) przysługuje samodzielnie Prezesowi Zarządu lub
Wiceprezesowi Zarządu, lub dwóm dowolnym Członkom Zarządu łącznie.
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania
zobowiązań, których wartość przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych) wymagane jest
łączne działanie dwóch Członków Zarządu z zastrzeżeniem, że jednym z nich powinien być
Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

§ 13.
1. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo
zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością
głosów.
2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

Dokument Informacyjny

68 | S t r o n a

VIDIS S.A.
§ 14.
Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
§ 15.
Członkowie Zarządu nie mogą bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Rady Nadzorczej
zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź
uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zakaz ten dotyczy
także udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka
Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego
członka zarządu.
§ 16.
W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółka jest
reprezentowana przez Radę Nadzorczą lub pełnomocników powołanych uchwałą Walnego
Zgromadzenia.
B. Rada Nadzorcza
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

3.

4.

§ 17.
Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem
jednakże, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele.
Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres 3 lat.
Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania.
Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, co oznacza, iż jeśli w
trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub
rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z
mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.
§ 18.
Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego, a w razie jego
nieobecności – przez Wiceprzewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się kiedy
zajdzie taka potrzeba, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu lub członka Rady
Nadzorczej. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w
terminie dwóch tygodni od daty otrzymania powyższego wniosku.
Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności na
posiedzeniu – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
§ 19.
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1. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich
członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków, w tym
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków uczestniczących
w posiedzeniu. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 20.
1. Każdy akcjonariusz posiadający co najmniej 20% akcji Spółki ma prawo do wyznaczania
Członków Rady Nadzorczej. Z prawa tego mogą korzystać wspólnie również akcjonariusze,
którzy łącznie posiadają 20% akcji Spółki.
2. Dysponowanie wielokrotnością 20% akcji Spółki daje prawo do wyznaczenia kolejnych
członków Rady Nadzorczej w odpowiedniej proporcji.
§ 21.
W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu,
działa dwóch członków Rady Nadzorczej wyznaczonych w tym celu na podstawie uchwały Rady
Nadzorczej.
§ 22.
W zakresie nie uregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i sposób
wykonywania przez nią czynności określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
C. Walne Zgromadzenie
§ 23.
1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub każdym innym miejscu na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 24.
1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie
każdego roku obrotowego Spółki.
§ 25.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału
zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej
lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego spółki
powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
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2. Jeżeli zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w
statucie prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołania
go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie
dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę
ogółu głosów w spółce mają prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Uchwały można podjąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały
kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia
Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
§ 26.
Oprócz innych 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 pokryciu straty,
3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków przez te osoby,
4) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa
Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa
rzeczowego,
5) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bądź
udziału w użytkowaniu wieczystym
6) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich
wynagrodzenia,
7) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki,
8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
9) podejmowanie uchwał w przedmiocie jakichkolwiek postanowień dotyczących roszczeń o
naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo
nadzoru.
§ 27.
Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w kodeksie spółek handlowych.
§ 28.
1. Na Walnym Zgromadzenia rozpatrywane są sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze
porządkowym mogą być uchwalane, nawet jeżeli nie były umieszczone w porządku obrad.
§ 29.
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1. Walne Zgromadzenie jest ważne jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 30% akcji, chyba
że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu
przewidują surowsze wymagania quorum.
2. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia
niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają
bezwzględną większością głosów oddanych.
3. Uchwały w przedmiocie emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia
akcji, umorzenia akcji, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
rozwiązania Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów.
4. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu zwiększające świadczenia akcjonariuszy lub
uszczuplające prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354
Kodeksu spółek handlowych wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
5. Uchwały dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagają większości dwóch
trzecich głosów.
§ 30.
Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub
przez pełnomocników.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa Spółki
§ 31.
1. W Spółce istnieją następujące kapitały:
1) kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitały rezerwowe,
4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§ 32.
1. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane
przynajmniej 8% zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie
przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy
również przelewać nadwyżki osiągnięte przy 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 te dopłaty nie zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych
odpisów lub strat.
2. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie,
z tym że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału zakładowego
może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
§ 33.
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
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§ 34.
Zarząd jest zobowiązany w terminie 4 (czterech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego
przygotować oraz przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z
działalności Spółki.
§ 35.
W przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów
zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią część kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany
jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia
Spółki.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 36.
Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji.
Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących
przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę
likwidatorów, mianując jednego lub dwóch likwidatorów.
§ 37.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek
handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
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