Dokument Informacyjny
PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii F
do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie
instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi
dopuszczenia, ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub
równoległym).
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe
notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone
właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.
Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem
faktycznym lub przepisami prawa.
Autoryzowany Doradca

Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 25 lipca 2014 r.

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte
w Dokumencie Informacyjnym
Emitent
Tabela 1 Dane o Emitencie
Firma:

PILAB S.A.

Siedziba:

Wrocław

Adres:

ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław

Telefon:

+48 (71) 70 72 174

Faks:

+48 (71) 70 72 273

Adres poczty elektronicznej:

biuro@pilab.pl

Adres strony internetowej:

www.pilab.pl

Źródło: Emitent
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Autoryzowany Doradca
Tabela 2 Dane o Autoryzowanym Doradcy
Firma:

Blue Oak Advisory sp. z o.o.

Siedziba:

Wrocław

Adres:

ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław

Telefon:

+ 48 (71) 780 92 80

Faks:

+ 48 (71) 780 92 80

Adres poczty elektronicznej:

info@blueoak.pl

Adres strony internetowej:

www.blueoak.pl

Źródło: Autoryzowany Doradca
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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 i numerem według właściwej
identyfikacji podatkowej
Tabela 3 Podstawowe dane o Emitencie
Firma:

PILAB S.A.

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Wrocław

Adres:

ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław

Telefon:

+48 (71) 70 72 174

Faks:

+48 (71) 70 72 273

Adres poczty elektronicznej:

biuro@pilab.pl

Adres strony internetowej:

www.pilab.pl

NIP:

8943034318

REGON:

021737247

KRS:

0000405409

Źródło: Emitent

2 Informacje o instrumentach finansowych wprowadzanych do
Alternatywnego Systemu Obrotu
2.1

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji
instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu

Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzanych do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu
Obrotu na rynku „NewConnect”:
 167.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna akcji serii B, C, D i E
wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wynosi 89.500,00 zł (słownie:
osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych).
Wartość nominalna wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii F
wynosi 16.700,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset złotych). Akcje serii F stanowią 9,35% udziału
w kapitale zakładowym i 6,65% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
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W przypadku wprowadzenia akcji serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, łączna
wartość nominalna akcji serii B, C, D, E i F wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu wyniesie
106.200,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy dwieście złotych).
Z instrumentami wskazanymi powyżej nie wiążą się żadne ograniczenia co do przenoszenia z nich praw, oprócz
umów czasowego wyłączenia zbywalności akcji typu lock-up, o których mowa w pkt 9.3.2 niniejszego
Dokumentu Informacyjnego, a także nie występują żadne uprzywilejowania.
Emitent informuje, iż akcje serii F wprowadzane do obrotu na podstawie niniejszego Dokumentu
Informacyjnego inkorporują takie same prawa jak wcześniej notowane akcje serii B, C, D i F Spółki.

2.2

Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących
przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich
6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie –
w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Akcje serii F wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie
subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 4 lutego 2014 r., zamknięcie subskrypcji nastąpiło
w dniu 28 lutego 2014 r.
2) Data przydziału instrumentów finansowych:
Data przydziału akcji serii F miała miejsce w dniu 2 kwietnia 2014 r.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w ramach kapitału docelowego
określonego w Statucie Spółki.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych
instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy:
Brak redukcji.
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji
lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii F były obejmowane po cenie emisyjnej równej 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) za jedną akcję.
Akcje serii F zostały w całości opłacone gotówką.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą
w poszczególnych transzach:
Na akcje serii F zapis złożyło 9 podmiotów.
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8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub
sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje serii F zostały przydzielone 8 podmiotom, tj. 7 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:
Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów:
Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii F wynosi 10.700,00,00 zł netto,
w tym:
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 700,00 zł netto,
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego
z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10.000,00 zł netto,
d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału
zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji
(„agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

2.3
2.3.1

Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych
Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, na
mocy art. 430-432 KSH jest Walne Zgromadzenie Spółki.
2.3.2

Daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści

Akcje serii F
Zarząd Spółki w dniu 4 lutego 2014 r. podjęło uchwałę nr 1 będącą podstawą prawną emisji akcji serii F
(repertorium A nr 2570/2014), podjętej w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Komarzańska,
Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, przed notariuszem Tomaszem Kalinowskim.
Treść niniejszej uchwały została przedstawiona poniżej:
Uchwała nr 1
Zarządu Spółki działającej pod firmą PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 04 lutego 2014 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach
kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki
Zarząd Spółki pod firmą PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie upoważnienia zawartego w
§ 6a Statutu Spółki oraz na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, że:
1) uchwałą nr 1 z dnia 3 lutego 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki w procedurze pisemnego głosowania
wyraziła zgodę na przyjęcie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji nowej emisji, emitowanych w ramach
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podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, na poziomie 12,00 zł (słownie:
dwanaście złotych) za jedną akcję;
2) uchwałą nr 2 z dnia 3 lutego 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki w procedurze pisemnego głosowania
wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w odniesieniu
do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w ramach kapitału docelowego;
- na dowód czego okazuje się przy niniejszym akcie protokół z pisemnego głosowania Rady Nadzorczej,
sporządzony i podpisany w dniu 3 lutego 2014 r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Wojciecha Dyszy,
wraz z załączonymi kartami głosowania,
podejmuje uchwałę o następującej treści:
§1
Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy
złotych), z kwoty 162.000,00 zł (słownie: stu sześćdziesięciu dwóch tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż
202.000,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące złotych), w drodze emisji nie więcej niż 400.000,00 (słownie:
czterystu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F (Kapitał Inwestorski), o kolejnych numerach od 1 do
numeru nie większego niż 400.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
§2
Cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, za uprzednią
zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały nr 1 z dnia 3 lutego 2014 r., ustala się na kwotę 12,00 zł
(słownie: dwanaście złotych) za jedną akcję.
§3
Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2013 r.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

§4
Nowe akcje zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych, na rzecz osób i podmiotów kluczowych dla rozwoju dynamizacji Spółki. O ilości
przydzielonych walorów poszczególnym osobom i podmiotom decyduje uznaniowo Zarząd Spółki.
Akcje mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne, wniesione przed zarejestrowaniem
podwyższenia kapitału zakładowego.
Ustala się ostateczny termin zawarcia umów objęcia akcji z poszczególnymi subskrybentami na dzień 28
lutego 2014 r.
W interesie Spółki i za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w formie uchwały nr 2 z dnia 3 lutego 2014 r.,
wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii F dotychczasowych akcjonariuszy. Interes Spółki w
podwyższeniu kapitału zakładowego na powyższych zasadach wynika z potrzeby wzmocnienia współpracy z
osobami i podmiotami kluczowymi dla dynamizacji rozwoju Spółki.
Akcje serii F nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr
183, poz. 1538, z późn. zm.).
Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 Uchwały, w
wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych). Na podstawie § 6a ust. 3 lit. d Statutu Spółki Zarząd Spółki PiLAB S.A. jest upoważniony
się i zobowiązany do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru
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sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o
wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki PiLAB S.A.
§5
W związku z powyższym zmianie ulega § 6 ust. 1 Statutu Spółki, otrzymując nowe następujące brzmienie:

1.

„§ 6
Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 202.000 zł (słownie: dwieście dwa tysiące złotych) i dzieli się na nie
więcej niż 2.020.000 (słownie: dwa miliony dwadzieścia tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł
(słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
1) 725.000 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od
1 do 725.000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy,
2) 525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych
numerach od 1 do 525.000,
3) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od
1 do 150.000,
4) 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 1
do 70.000,
5) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od
1 do 150.000,
6) nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych
numerach od 1 do numeru nie większego niż 400.000.”

§6
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Powyższą uchwałę przyjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.
Rejestracja akcji serii F nastąpiła w dniu 22 maja 2014 r., na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Zgoda na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect i dematerializację
Zarząd Spółki w dniu 4 lutego 2014 r. podjęło uchwałę nr 2 w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o
wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) oraz dematerializację akcji
serii F (repertorium A nr 2570/2014), podjętej w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila
Komarzańska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60, przed notariuszem
Tomaszem Kalinowskim. Treść niniejszej uchwały została przedstawiona poniżej:
Uchwała nr 2
Zarządu Spółki działającej pod firmą PiLAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 04 lutego 2014 r.
w sprawie podjęcia decyzji o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
(rynek NewConnect) akcji serii F oraz dematerializację akcji serii F
§1
Zarząd Spółki pod firmą PiLAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie upoważnienia zawartego w
§ 6a Statutu Spółki oraz na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i

DOKUMENT INFORMACYJNY PILAB S.A. – seria F

Strona | 11

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), uchwala, co następuje:
1.
Zarząd Spółki postanawia:
a)
ubiegać się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie
Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
b)
złożyć akcje Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka
potrzeba;
c)
dokonać dematerializacji akcji Spółki serii F w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).
2.
Na podstawie § 6a ust. 3 lit. b i c Statutu Spółki Zarząd Spółki PiLAB S.A. jest upoważniony i
zobowiązuje się do:
a)
podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji
Spółki serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect),
prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
b)
złożenia akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka
potrzeba;
c)
podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji
akcji Spółki serii F;
d)
do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji
w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii F, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Powyższą uchwałę przyjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.
2.3.3

Podmiot prowadzący rejestr

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji akcji Emitenta będzie Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa.
Od momentu rejestracji akcji serii F w KDPW nie będą one miały formy dokumentu. Akcje Emitenta będą
podlegały dematerializacji z chwilą ich rejestracji w KDPW na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 Ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, zawartej przez Emitenta z KDPW.
2.3.4

Waluta emitowanych papierów wartościowych

Wartość nominalna akcji Emitenta oznaczona jest w złotych polskich (PLN).
Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
Cena emisyjna akcji serii F wyniosła 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) za jedną akcję, zgodnie z uchwałą
Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 4 lutego 2014 r.
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3 Określenie zasad dotyczących wypłaty dywidendy
3.1

Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii A i B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału
za rok obrotowy 2011, gdyż akcje te powstały na mocy aktu zawiązania i statutu Spółki z dnia 18 października
2011 r. oraz na mocy postanowienia o wpisie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Akcje serii A i B nie są
uprzywilejowane co do dywidendy.
Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za
rok obrotowy 2011, zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Akcje serii C nie są uprzywilejowane co do dywidendy.
Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za
rok obrotowy 2012, zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
5 września 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki. Akcje serii D nie są uprzywilejowane co
do dywidendy.
Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za
rok obrotowy 2012, zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27
marca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki. Akcje serii E nie są uprzywilejowane co
do dywidendy.
Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za
rok obrotowy 2013, zgodnie z § 3 uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki. Akcje serii F nie są
uprzywilejowane co do dywidendy.
Akcje serii A, B, C, D, E i F są równe w prawach do dywidendy.
Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych – PLN.

3.2

Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy
w przyszłości

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).
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez
biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty dla nich. Zysk rozdziela się
w stosunku do liczby akcji. Zgodnie z art. 347 § 2 KSH, jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się
w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może

DOKUMENT INFORMACYJNY PILAB S.A. – seria F

Strona | 13

przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty
przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na
wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie
z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub
rezerwowe.
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku
akcje w dniu, który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.
Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Warunki i termin
przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie podejmie decyzję o jej wypłacie, ustalane będą
zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych.
Zgodnie z §106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent
jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy
(określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty
dywidendy. Zgodnie z §106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do
dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie
następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej
akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z §112 Szczegółowych Zasad
Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację
prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie
rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie
przekażą je poszczególne rachunki akcjonariuszy.
Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych
Spółki, jej zapotrzebowania na kapitał. Ustalenie terminów w związku z wypłatą dywidendy oraz operacja
wypłaty dywidendy jest przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW.
W 2011 roku Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 276.220,12 zł, w związku z czym akcjonariuszom nie
była wypłacana dywidenda. W dniu 22 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy
uchwały nr 10 podjęło decyzję w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011 zyskami z lat następnych.
W 2012 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 282.188,29 zł. W dniu 27 czerwca 2013 r. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 7 podjęło decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za
2012 r.


w kwocie 276.220,12 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych,



w kwocie 5.968,17 zł na kapitał zapasowy.

W 2013 roku Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 1.261.939,47 zł, w związku z czym akcjonariuszom
nie była wypłacana dywidenda. W dniu 30 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy
uchwały nr 7 podjęło decyzję w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 w całości kapitałem zapasowym
Spółki.
Jak dotąd Emitent nie wypłacał akcjonariuszom dywidendy. Zgodnie z polityką Emitenta, podjęcie decyzji
o wypłacie dywidendy w najbliższych latach zależne będzie od strategii inwestycyjnej oraz zapotrzebowania
środków finansowych na dalszy rozwój. W przypadku, gdy inne źródła finansowania będą korzystniejsze niż
zatrzymanie zysku finansowego lub plany inwestycyjne zostaną zrealizowane, Zarząd Emitenta będzie
rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy akcjonariuszom.

DOKUMENT INFORMACYJNY PILAB S.A. – seria F

Strona | 14

4 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
4.1

4.1.1

Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych i zasad ich
realizacji
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
4
Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki (art. 406 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 Spółki 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 A, B, C, D, E i F są równe w prawach co 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 Walne 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 co do dywidendy dla akcji serii B, C, D, E i F wprowadzonych do
Alternatywnego Systemu Obrotu). 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.
Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone, jednakże
podlega przedawnieniu.
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 przepisami 433 § 2
KSH, po spełnieniu określonych kryteriów walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części.

DOKUMENT INFORMACYJNY PILAB S.A. – seria F

Strona | 15

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. Zgodnie
z art. 340 § 3 KSH prawo głosu z akcji spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie,
przysługuje akcjonariuszowi (w sytuacji gdy w ten sposób obciążone akcje są zapisane na rachunkach papierów
wartościowych w domu maklerskim lub banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych).
4.1.2

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.
1
Zgodnie z art. 406 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
3
date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406 § 1 KSH).
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.
3

Na podstawie art. 406 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.
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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 akcjami serii B, C, D, E i F Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym
Zgromadzeniu Spółki. Akcje serii A posiadają uprzywilejowanie, na mocy którego każda akcja serii A Emitenta
uprawnia do oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
1
głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412 § 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
1
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412 § 2 KSH).
3
Zgodnie z art. 411 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 akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
5
elektronicznej (art. 406 § 1 KSH). W obecnym brzmieniu Statutu, nie jest przewidziana powyższa możliwość.
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 do żądania zwołania 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 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 żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
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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.
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 publicznej 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 żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały
w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
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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 publicznej, 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 objętych porządkiem walnego zgromadzenia, prawo do żądania
przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna
1
być wysłana (art. 407 § 1 i 1 KSH);
– 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
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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.
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.
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4.2

Streszczenie obowiązków i ograniczeń z instrumentów finansowych

Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy
Statut Spółki nie przewiduje uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy.
Uprzywilejowanie akcji Emitenta
Akcje Emitenta serii B, C, D, E i F nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353
KSH. Jednakże należy wskazać, iż akcje imienne serii A Emitenta są uprzywilejowane w ten sposób, iż każda
akcja serii A daje prawo do wykonania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Ograniczenia umowne w obrocie Akcjami Emitenta
Akcjonariusze, którzy posiadają akcje serii B złożyli zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności
akcji typu lock-up. Szczegółowy opis umów typu lock-up znajduje się w pkt 9.3.2 Umowy czasowego
ograniczenia zbywalności typu lock-up niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Ponadto, żadnymi umownymi
ograniczeniami w obrocie nie są objęte akcje serii C, D, E i F.
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:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
2) przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek
inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez
jednego lub więcej przedsiębiorców;
3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa),
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.
Zgodnie z treścią art. 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:
1) 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;
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny
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lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy,
lub
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;
4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci
przedsiębiorcy przejmowanego;
5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują 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:
1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez
zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego
lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców,
3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.
Prezes 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:
1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;
2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;
3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub
rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, 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%
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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.
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;
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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 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 art. 154 ust. 1, art. 156 ust.4 pkt 3, art. 159 oraz 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zapisy wskazane poniżej 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. 154 ust. 1 Informacją poufną w rozumieniu ustawy jest - określona w sposób precyzyjny informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych,
jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie
została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć
na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów
finansowych, przy czym dana informacja:
1. jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły
lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu
umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość
instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych;
2. mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość
instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych,
wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez
racjonalnie działającego inwestora;
3. w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów
finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie przez
inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora
dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych
w pkt 1 i 2.
Zgodnie z art. 156 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. Ponadto w odniesieniu do osób prawnych
lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które uzyskały informację poufną
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w związku z art. 156 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powyższy zakaz dotyczy także osób
fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej 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.
Z kolei zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ujawnianiem informacji poufnej
jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji
poufnej dotyczącej:
1) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których mowa
w art. 156 ust. 4 pkt.1,
2) jednego lub kilku instrumentów finansowych wskazanych w art. 156 ust. 4 pkt 1,
3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych wskazanych w art. 156 ust. 4.
W związku z art. 159 oraz art. 161a ust. 1 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:
1) 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,
2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na
piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego,
3) 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,
4) 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,
5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru,
6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów
Emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed
rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.
Okresem zamkniętym jest:


okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną, wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub
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instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,
 w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba
fizyczna, wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
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, wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, 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.
Na podstawie art. 175 ust. 1 Ustawy o obrocie na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała
obowiązek wynikający z art. 160 ust. 1 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w drodze
decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 100 tys. złotych. Jeżeli jednak osoba ta zleciła
uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów
wartościowych, w sposób który wyłącza jej ingerencję w podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy
zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji kara,
o której mowa powyżej nie zostanie nałożona.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy:


1

kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15 %, 20%, 25%, 33%, 33 /3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w spółce publicznej,
1
 kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 /3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%,
1
25%, 33%, 33 /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:
a) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
b) 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;
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c)

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;
d) 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;
e) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;
f) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.
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:
1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub
obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej;
3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
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:
1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów
w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami
spółki publicznej;
2) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie
przez:
 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane
przez ten sam podmiot;
3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
 przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu,
z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2
pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których
wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji
wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako
zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
 przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie
uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu
został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie
wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;
5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym
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zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów
podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;
6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki
publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach.
W przypadkach, o których mowa w pkt 5 oraz 6, obowiązki określone w tym rozdziale mogą być wykonywane
przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.
Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5, 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;
 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 pkt 4,
 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.

4.3

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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4.4

Przewidziane w statucie lub przepisach prawa obowiązki uzyskania przez
nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązki 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 4.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

5 Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego
Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań
finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów
dokonujących badania)
5.1

Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta

5.1.1

Zarząd Emitenta

Tabela 4 Zarząd Emitenta
Imię i nazwisko

Stanowisko

Paweł Wieczyński

Kadencja
Od

Do

Prezes Zarządu

23.06.2011

18.10.2014

Krystian Piećko

Członek Zarządu

23.06.2013

18.10.2014

Sergiusz Borysławski

Członek Zarządu

03.04.2013

18.10.2014

Źródło: Emitent

Zgodnie z § 22 Statutu Spółki, Zarząd Emitenta może składać się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa
Zarządu, powoływanych na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. Ponadto, członek Zarządu może być powołany
na kolejne kadencje.
Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia
walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji
zarządu. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, mandat członka Zarządu wygasa wskutek
śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu.
Członkowie Zarządu Emitenta są powoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może odwołać członka
Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych
członków Zarządu lub cały Zarząd.
Pan Krystian Piećko pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki od dnia 18 października 2011 r., tj. od dnia zawiązania
Spółki.
W dniu 3 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwał nr 3 - 4, działając na podstawie § 22 ust. 1
Statutu Emitenta, powołała na stanowiska Członków Zarządu Pana Pawła Wieczyńskiego oraz Pana Sergiusza
Borysławskiego.
W dniu 23 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwały nr 2, działając na podstawie § 22 ust. 1
Statutu Emitenta, odwołała Pana Krystiana Piećko z funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana Pawła Wieczyńskiego
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z funkcji Członka Zarządu, a także powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Pawła Wieczyńskiego oraz na
stanowisko członka Zarządu Pana Krystiana Piećko.
Aktualnie działający Zarząd Emitenta to Zarząd pierwszej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 18 października
2011 r. (to jest z dniem zawiązania Spółki) i zakończy się z dniem 18 października 2014 r.
Ponieważ członków Zarządu Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania do składu
Zarządu nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu,
działającego w ramach danej kadencji.
Pan Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu
 imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Paweł Wieczyński - Prezes Zarządu PILAB S.A., Czerwiec 2015
 opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalizacje: Logistyka oraz Zarządzanie Jakością. Doktor nauk
ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Inwestor I przedsiębiorca
zaangażowany w przeszłości w działalność firm z branży lotnictwa, technologii IT i finansów. Doświadczenie
zawodowe zdobywał początkowo na stanowiskach związanych głównie z zarządzaniem projektami, w firmach
z branż produkcyjnych (KIM PPHU) i technologii IT (Investe Ltd.) w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Kolejno
piastował funkcje Dyrektora ds. Sprzedaży w brytyjskiej spółce z branży lotniczej Quicksource On-line Ltd.,
prowadząc polski oddział firmy oraz pracował na pozycji Dyrektora ds. Rozwoju w spółce konsultingowej
Ekspert. Od kwietnia 2008 do listopada 2010 roku współudziałowiec i Partner Zarządzający w firmie brokerskoinwestycyjnej.


wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
Nie dotyczy.


wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat,
dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Partriership Investments sp. z o.o. - Członek Zarządu (współpraca zakończona)
Certus Capital sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu (współpraca zakończona)
Planet Soft S.A. - Członek Rady Nadzorczej (współpraca zakończona)
Polish Venture Capital Fund - Wiceprezes Zarządu (współpraca zakończona)


informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Nie dotyczy.


szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Nie dotyczy.
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informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Nie dotyczy.


informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Nie dotyczy.
Pan Krystian Piećko – Członek Zarządu
 imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Krystian Piećko - Członek Zarządu, Czerwiec 2015
 opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej na kierunku Informatyka. Prowadził działalność
dydaktyczną na Politechnice Wrocławskiej w ramach studiów doktoranckich. Twórca technologii PILAB.


wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
Nie dotyczy.


wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat,
dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
PSP IT Sp. z o.o. w likwidacji - Członek Zarządu


informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Nie dotyczy.


szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego
PSP IT Sp. z o.o. w likwidacji.


informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Nie dotyczy.


informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Nie dotyczy.
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Pan Sergiusz Borysławski - Członek Zarządu
 imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Sergiusz Borysławski – Członek Zarządu, Czerwiec 2015
 opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Inwestor z wieloletnim doświadczeniem, aktywny uczestnik rynku kapitałowego. Partner w konsorcjach
doradczych w procesach upublicznienia spółek. Członek organów nadzorczych przedsiębiorstw. Anioł Biznesu,
wspiera rozwój innowacyjnych projektów z dużym potencjałem wzrostu. Wykładowca, prelegent na licznych
konferencjach z zakresu rynku early-stage oraz praktycznych zagadnień rynku finansowego.


wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
Nie dotyczy.


wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat,
dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
MASTERFORM SA – Członek Rady Nadzorczej (nadal pełni funkcje)
ATON-HT SA – Członek Rady Nadzorczej (współpraca zakończona)
CHOCOFFEE SA – Członek Rady Nadzorczej (współpraca zakończona)
STARTIT FUND Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (współpraca zakończona)
ISERG Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (współpraca zakończona)


informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Nie dotyczy.


szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego
ISERG Sp. z o.o. w Likwidacji


informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Nie dotyczy.


informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Nie dotyczy.
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5.1.2

Rada Nadzorcza Emitenta

Tabela 5 Rada Nadzorcza Emitenta
Imię i nazwisko

Stanowisko

Wojciech Dyszy

Kadencja
Od

Do

Przewodniczący Rady Nadzorczej

18.10.2011

18.10.2014

Paweł Sobkiewicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

27.03.2013

18.10.2014

Katarzyna Sawka

Członek Rady Nadzorczej

27.06.2013

18.10.2014

Grzegorz Dymek

Członek Rady Nadzorczej

20.07.2012

18.10.2014

Gabor E Gotthard

Członek Rady Nadzorczej

27.03.2013

18.10.2014

Krzysztof Piontek

Członek Rady Nadzorczej

19.06.2013

18.10.2014

Źródło: Emitent

Zgodnie z § 16 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków, w tym
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej,
trzyletniej kadencji.
Zgodnie z art. 369 § 4 i z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa
najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zatwierdza sprawozdanie finansowe za
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 i 386 § 2
Kodeksu Spółek Handlowych, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo
odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej.
Pierwsza Rada Nadzorcza składa się maksymalnie z siedmiu członków, przy czym sześciu członków
powoływanych jest przez Założycieli Spółki, a jeden przez Walne Zgromadzenie. Liczebność Rady Nadzorczej
kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
W dniu 12 kwietnia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie powołania
Pana Grzegorza Dymka na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Grzegorz Dymek rozpoczął pełnienie funkcji
Członka Rady Nadzorczej w dniu 20 lipca 2012 r., tj. w dniu rejestracji przez sąd Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2012 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
W dniu 7 maja 2012 r. Pan Maciej Kawecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
W dniu 5 września 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie
odwołania Pana Przemysława Jura z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Uchwałę nr 10 w sprawie powołania
Pana Adama Sokołowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
W dniu 27 marca 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwały nr 10-11 w sprawie
odwołania Pana Pawła Wieczyńskiego i Pana Sergiusza Borysławskiego z funkcji Członków Rady Nadzorczej oraz
Uchwały nr 12-13 w sprawie powołania Pana Gabora E Gottharda i Pana Pawła Sobkiewicza na Członków Rady
Nadzorczej Spółki.
W dniu 3 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwał nr 1 - 2, działając na podstawie § 16 ust. 4
Statutu Emitenta, wybrała Pana Wojciecha Dyszy na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Pawła
Sobkiewicza na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
W dniu 3 czerwca 2013 r. Pan Adam Sokołowski z ważnych przyczyn osobistych złożył rezygnację z pełnienia
funkcji Członka Rady Nadzorczej.
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W dniu 19 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza na mocy uchwały nr 1/VI/2013, działając na podstawie § 16 ust. 3
Statutu Emitenta, wybrała w drodze kooptacji Pana Krzysztofa Piontka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
W dniu 27 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 18 w sprawie powołania
Pani Katarzyny Sawki na członka Rady Nadzorczej.
Aktualnie działająca Rada Nadzorcza Emitenta, jest to Rada Nadzorcza pierwszej kadencji. Rozpoczęła się ona
z dniem 18 października 2011 r. (tj. z dniem zawiązania Spółki) i zakończy się z dniem 18 października 2014 r.
Ponieważ członków Rady Nadzorczej Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania
do składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich
członków Rady Nadzorczej, działającej w ramach danej kadencji.
Pan Wojciech Dyszy - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Wojciech Dyszy – Przewodniczący Rady Nadzorczej; kadencja upłynie z dniem zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji
 opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Od
stycznia 2011r. aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 30 czerwca 2014
r. radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.
Specjalista z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego i handlowego. Ponadto interesuje się zagadnieniami
korporacyjnymi spółek prawa handlowego. Uczestniczy w licznych projektach dotyczących restrukturyzacji
przedsiębiorstw.
Do sierpnia 2014 r. starszy konsultant podatkowy w kancelarii „Musiał i Partnerzy – Doradcy Podatkowi” z/s we
Wrocłąwiu. Od sierpnia 2014 r. komplementariusz w Kancelarii „Borkowski&Dyszy Tax&Legal Kancelaria
Radców Prawnych i Doradców Podatkowych spółka komandytowa”.


wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta

brak


wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat,
dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
komplementariusz w spółce Borkowski&Dyszy Tax&Legal Kancelaria Radców Prawnych i Doradców
Podatkowych spółka komandytowa (od 13 czerwca 2014 r. do dnia dzisiejszego) z prawem samodzielnej
reprezentacji


informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

brak
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szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego

brak


informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
nie prowadzę


informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
nie figuruję
Pan Paweł Sobkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Paweł Sobkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PILAB S.A., kadencja upłynie z dniem zatwierdzenia
przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji
 opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Wykształcenie wyższe ekonomiczne, absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie,
studiował także na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studium dla
kandydatów na doradców inwestycyjnych w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Posiada Certyfikat
Autoryzowanego Doradcy nr 100/2011 wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Członek Fundacji Polski Instytut Dyrektorów od 2011 r.
1995-2000 Dom Maklerski BGK S.A., Kierownik Działu Emisji Papierów Wartościowych
2000- 2001 KFD Paola Sp. z o.o. w Szczecinie - Prezes Zarządu
2001 FMS Polmo S.A. w Szczecinie - Członek Zarządu, Dyrektor Naczelny
2002 TUnŻ Allianz Polska S.A. - Konsultant Finansowy, Trener
2002 - 2005 TUiR Warta S.A. - Dealer Ubezpieczeniowy
2002- nadal Media & Finanse Partner Paweł Sobkiewicz - Działalność gospodarcza
2003 - 2005 CONTRACTUS Sp. z o.o. - Dyrektor Zarządzający
2005 - nadal Capital Partners S.A. - Dyrektor Inwestycyjny
2007 - nadal Dom Maklerski Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu
2010 - nadal AP Doradcy Sp. z o.o. - Prezes Zarządu


wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
Nie wykonuję działalności poza APS Energia S.A. mającej istotne znaczenie dla Spółki


wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat,
dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
2006 – nadal
SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2007 – 2011
PTV Production Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej,
2007 - nadal
Dom Maklerski Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu
2010 - nadal
AP Doradcy Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
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2012 - 2013
2012 - 2014
2013 – nadal
2013 - nadal

APS Energia S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
MEGA SONIC S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
PILAB S.A. - Członek Rady Nadzorczej
PLANTATOR S.A. - Członek Rady Nadzorczej

Grupa Retro Sp. z o.o. w Krakowie - 6 udziałów (15%),
AP Doradcy Sp z o.o. w Konstancinie-Jeziornej - 100 udziałów (50%),
2E Investments Ltd. W Nikozji (Cypr) - (50%).


informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Niniejszym oświadczam, że w okresie pięciu lat nie zostałem skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie
otrzymałem sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, nadzorowaniu lub
prowadzeniu spraw spółek prawa handlowego.


szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Od lutego 2005 r. byłem Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych Elmeat S.A. z siedzibą
w Elblągu. W dniu 16 września 2005 roku Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość
likwidacyjną Zakładów Mięsnych Elmeat S.A. - sygn. akt V GU 20/05. W grudniu 2005 roku Sąd Okręgowy
w Elblągu podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego, oddalając odwołanie zarządu Zakładów Mięsnych Elmeat S.A.
W dniu 24 września 2010 r. sędzia komisarz masy upadłości Zakładów Mięsnych Elmeat S.A. w upadłości
likwidacyjnej zawiadomił poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, iż został sporządzony
ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2010 r. W dniu
17 stycznia 2011 r. Sąd Rejonowy w Elblągu obwieszczeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
zawiadomił, iż postanowieniem z dnia 30 grudnia 2010 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego
Zakładów Mięsnych Elmeat S.A. W dniu 15 marca 2011 r. wykreślono z rejestru KRS wszystkie wpisy dla tego
podmiotu.
Poza pełnioną funkcją Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Zakładach Mięsnych Elmeat S.A., nie byłem
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani osobą zarządzającą wyższego
szczebla w podmiotach, które w okresie ostatnich pięciu lat w czasie kadencji były w likwidacji, znalazły się
w upadłości lub zarządzie komisarycznym.


informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Nie prowadzę działalności oraz nie jestem wspólnikiem konkurencyjnej wobec Emitenta spółki cywilnej lub
osobowej oraz członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej wobec
Emitenta osoby prawnej


informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Nie figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

DOKUMENT INFORMACYJNY PILAB S.A. – seria F

Strona | 36

Pani Katarzyna Sawka – Członek Rady Nadzorczej
 imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Pani Katarzyna Sawka - członek Rady Nadzorczej Emitenta.
Termin kadencji upływa z dniem 18 października 2014.
 opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Katarzyna Sawka - wykształcenie wyższe, absolwentka ekonomii, specjalność marketing i badanie rynku, studia
podyplomowe w zakresie zarządzania marketingowego na rynku B2B. Od 2004 roku do chwili obecnej związana
z Advanced Digital Broadcast - gdzie jest Dyrektorem Marketingu , w międzyczasie pełniła funkcję Członka
Zarządu w podmiocie zależnym Grupy ADB - tele.DOM Sp. z o.o. Specjalistka w obszarze międzynarodowego
marketingu i PRu nowych technologii oraz marketingu na rynku high-tech.


wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
Nie dotyczy.


wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat,
dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
2005 - 2008 Członek Zarządu Spółki tele.DOM Sp. z o.o (Grupa ADB SA)


informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Nie dotyczy.


szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Nie dotyczy.


informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Nie dotyczy.


informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Nie dotyczy.
Pan Grzegorz Dymek - Członek Rady Nadzorczej
 imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Grzegorz Dymek, cztonek Rady Nadzorczej, kadencja upłynie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie
sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji
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 opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent kierunku Informatyka, na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.
Ukończył też studia MBA w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie
i Stockholm University School of Business a także Organizację Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w PWSFTviT
w Łodzi. Od początku życia zawodowego związany z branżą informatyczną i telekomunikacyjną - między innymi
jako dyrektor Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej, dyrektor ds. technicznych i rozwoju 2Si S.A.,
prezes zarządu 2Si Software & Serwis sp. z o.o., dyrektor zarządzający Exorigo sp. z o.o., członek zarządu TELE24
sp. z o.o. Obecnie związany z firmą Anshar Studios S.A. zajmująca się produkcją gier wideo. Członek Rady
Nadzorczej spółek Telestrada S.A., PILAB S.A. oraz 3S S.A.


wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
nie dotyczy


wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat,
dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Euromedic Poland sp. z o.o. - Prezes Zarządu
Spencer sp. z o.o. - Prezes Zarządu
Anshar Studios S.A. - Członek Zarządu
Telestrada S.A. - Członek Rady Nadzorczej
PILAB S.A. - Członek Rady Nadzorczej
3S S.A. -Członek Rady Nadzorczej


informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
nie dotyczy


szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego
nie dotyczy


informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
nie dotyczy


informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
nie figuruje
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Pan Gabor E Gotthard - Członek Rady Nadzorczej
 imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Gabor E Gotthard, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upłynie z dniem zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji
 opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent Cornell University w Nowym Jorku i Colorado State University w Fort Collins. Inwestor i praktyk
biznesu z 30letnim doświadczeniem w rozwoju i marketingu produktów na rynkach high-tech i ponad 15letnim
doświadczeniem z poziomu zarządu. Odpowiedzialny był m.in. za zdefiniowanie i rozwój wielu produktów w
branży IT, uruchamiając m.in. 3 flagowe, korporacyjne linie produktowe oraz rozwijając jedną linię produktową
ze sprzedaży na poziomie 500 milionów USD do 2 miliardów USD. Wraz z rozwojem marketingu, zarządzał
procesami rozwoju biznesu i strategicznych aliansów, w ramach czego koordynował pozyskanie ponad $125
milionów USD dla swoich firm. Odnotowuje znaczne sukcesy w zakresie planowania strategicznego, bazując na
autorskiej metodologii – dzięki jego pracy z pozycji członka zarządu w startupie 3PAR, spółka odniosła sukces
marketingowy i później, bazując na założonej strategii, dokonała debiutu na NYSE i została sprzedana do HP za
2,4 miliarda USD. Doświadczony w zakresie wprowadzania technologii europejskich na rynki globalne poprzez
Krzemową Dolinę, aktualnie doradza w wielu projektach w Silicon Valley, często z ramienia inwestorów
instytucjonalnych (Venture Capital).


wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
Pan Gabor E Gotthard jest inwestorem oraz mentorem współpracującym z dwoma funduszami Venture Capital
z Kalifornii jako mentor i doradca dla spółek portfelowych.


wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat,
dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Pan Gabor E Gotthard nigdy nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w
spółkach polskiego prawa handlowego.


informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
nie dotyczy


szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego
nie dotyczy


informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Pan Gabor E Gotthard nie prowadzi działalności konkurencyjnej.
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informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
nie dotyczy
Pan Krzysztof Piontek - Członek Rady Nadzorczej
 imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką dana osoba została powołana
Pan Krzysztof Piontek jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Termin kadencji upływa z dniem zatwierdzenia
przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji.
 opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pan Krzysztof Piontek jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
adiunktem w Katedrze Inwestycji Finansowych oraz Zarządzania Ryzykiem. Pan Krzysztof Piontek jest również
absolwentem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu. Specjalizuje się w wykorzystaniu metod matematycznych w finansach, ze szczególnym
uwzględnieniem analizy szeregów czasowych. Kierownik studium podyplomowego "Analityk Finansowy". Autor
ponad 40 artykułów naukowych oraz licznych wystąpień na konferencjach polskich i międzynarodowych
z obszaru rynków i instrumentów finansowych.
Członek Business Center Club oraz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Aktywny inwestor giełdowy.


wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta
Prezes zarządu i współwłaściciel w 2 spółkach: DB Energy sp. z o.o., Home & More Sp. z o. o.


wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat,
dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
maj 2010r. - nadal współwłaściciel, Prezes Zarządu DB ENERGY Sp. z o.o.,
sierpień 2010r. - nadal współwłaściciel, Prezes Zarządu Home&More Sp. z o.o.,
październik 2013 - nadal współwłaściciel, Prezes Zarządu APPS Sp. z o.o.
wrzesień 2008r. - marzec 2009r. Członek Rady Nadzorczej Centrum Funduszy Inwestycyjnych Freefund S.A.,
kwiecień 2008r. - czerwiec 2009 r. Członek Rady Nadzorczej Doradcy24 S.A.
lipiec 2006r. - sierpień 2007r. Członek Rady Nadzorczej Relpol S.A.


informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Pan Krzysztof Piontek w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
nadzorczych w spółkach prawa handlowego.


szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje
członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Od września 2008 do marca 2009 członek Rady Nadzorczej spółki Free Fund SA.
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informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Pan Krzysztof Piontek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta,
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.


informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Krzysztof Piontek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5.2

Autoryzowany Doradca

Autoryzowanym Doradcą dla Emitenta jest Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Tabela 6 Dane o Autoryzowanym Doradcy
Firma:

Blue Oak Advisory sp. z o.o.

Siedziba:

Wrocław

Adres:

ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław

Telefon:

+ 48 (71) 780 92 80

Faks:

+ 48 (71) 780 92 80

Adres poczty elektronicznej:

info@blueoak.pl

Adres strony internetowej:

www.blueoak.pl

Źródło: Autoryzowany Doradca

Osoby fizyczne działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy:
 Krzysztof Górka - Prezes Zarządu,
 Jarosław Gil - Wiceprezes Zarządu.
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5.3

Dane podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta
(wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)

Podmiotem dokonującym badania sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2012-2013 była spółka
„Accord’ab” Biegli Rewidenci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Tabela 7 Dane podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Emitenta
Firma:

“Accord’ab” Biegli Rewidenci sp. z o.o.

Siedziba:

Wrocław

Adres:

ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław

Telefon:

Jednostka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod numerem 262

Nr wpisu:

+ 48 (71) 349 09 60

Faks:

+ 48 (71) 349 09 67

Adres poczty elektronicznej:

biuro@accord.wroc.pl

Adres strony internetowej:

www.accord.wroc.pl

Źródło: “Accord’ab” Biegli Rewidenci sp. z o.o.

Biegłym rewidentem dokonującym badania sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2012-2013 była:
 Pani Janina Bilat – Kluczowy Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 222.

6 Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta,
mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem
istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku
do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby,
przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym
i ogólnej liczbie głosów
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu
przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

7 Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych
pomiędzy:
a) Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych
Emitenta
Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta nie
występują powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne, poza powiązaniami wskazanymi w punkcie b)
poniżej.
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b) Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych
Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta
Pan Paweł Wieczyński na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego posiada 150.000 akcji na okaziciela
Spółki, reprezentujących 8,39% kapitału zakładowego oraz 5,97% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu. Pan Paweł Wieczyński jest także Prezesem Zarządu Emitenta.
Pan Krystian Piećko na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego posiada 725.000 akcji imiennych serii A
o numerach od 1 do 725.000, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa
głosy na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 40,57% kapitału zakładowego oraz 57,72% udziału w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pan Krystian Piećko jest także Członkiem Zarządu Spółki.
Pan Sergiusz Borysławski na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego posiada 150.000 akcji na okaziciela
Spółki, reprezentujących 8,39% kapitału zakładowego oraz 5,97% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu. Pan Sergiusz Borysławski jest także Członkiem Zarządu Emitenta.
c) Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta
oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami
wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)
Autoryzowany Doradca Emitenta nie jest podmiotem zależnym ani dominującym wobec Emitenta.
Ponadto nie występują żadne powiązania osobowe, majątkowe lub organizacyjne pomiędzy Emitentem lub
osobami wchodzącymi w skład organów Spółki lub jej głównymi akcjonariuszami a Autoryzowanym Doradcą
(lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Autoryzowanego Doradcy).
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8 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.
Działalność oraz plany rozwojowe Emitenta związane są z następującymi czynnikami ryzyka (opisanymi
szczegółowo w dalszej części Dokumentu Informacyjnego). Kolejność, w jakiej zostały przedstawione
poszczególne czynniki ryzyka, nie odzwierciedla prawdopodobieństwa ich wystąpienia, zakresu ani istotności
przedstawionych ryzyk.
Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa Emitent:
 Ryzyko związane z celami strategicznymi,


Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych kosztów,



Ryzyko utraty płynności finansowej,



Ryzyko związane z niewypłacalnością Emitenta,



Ryzyko związane ze strukturą finansowania,



Ryzyko związane z kontrahentami,



Ryzyko związane z pozyskiwaniem i utrzymaniem klientów,



Ryzyko związane z funkcjonowanie systemów informatycznych,



Ryzyko związane z rozwojem nowych produktów IT Emitenta,



Ryzyko związane z błędami ludzkimi i systemowymi przy oferowaniu oprogramowania przez Emitenta,



Ryzyko zdarzeń losowych,



Ryzyko związane z niezrealizowaniem celów emisyjnych,



Ryzyko związane z najmem powierzchni biurowych,



Ryzyko związane z odejściem kluczowych pracowników i członków kierownictwa,



Ryzyko zmienności stóp procentowych,



Ryzyko konkurencji,



Ryzyko ingerencji i skopiowania innowacyjnych rozwiązań w oprogramowaniu Emitenta,



Ryzyko dynamicznych zmian na rynku IT,



Ryzyko związane z regulacjami prawnymi,



Ryzyko związane z opodatkowaniem (regulacje podatkowe) i interpretacją przepisów podatkowych,



Ryzyko związane z potencjalnymi postępowaniami sądowymi, arbitrażowymi, administracyjnymi
i innymi roszczeniami,



Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski.

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym:
 Ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowań akcji,


Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji,
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Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami,



Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect,



Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za
niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe:
 Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę,
 Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta,


8.1

Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych.

Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa
Emitent

Ryzyko związane z celami strategicznymi
Spółka operuje na rynku IT, który charakteryzuje się dynamicznymi zmianami technologicznymi, a ich kierunek
i nasilenie zależy od wielu czynników. Zdobycie ustabilizowanej pozycji rynkowej, wypracowanie marki, sytuacja
majątkowa, przychody czy też podjęcie decyzji o rozszerzeniu skali działalności, podporządkowane są
możliwości adaptacji do warunków ekonomicznych w branży oraz w skali krajowej. Spółka nie może zapewnić,
iż w przyszłości wszystkie cele strategiczne przez nią zamierzone zostaną zrealizowane. Podjęcie niewłaściwej
decyzji przy prognozowaniu i ocenie okoliczności lub otoczenia rynkowego może doprowadzić do niewykonania
określonych przedsięwzięć strategicznych czy ważnych inwestycji. Niezrealizowanie celu strategicznego może
mieć wpływ na finanse Spółki, a także na wizerunek samej firmy. Aby zredukować to zagrożenie, pracownicy
Spółki dokonują wyczerpującej analizy otoczenia bliższego i dalszego oraz innych czynników, które mogą
wpłynąć nie tylko na urzeczywistnienie danego planu, ale i na kształt strategii krótko- i długoterminowej
przedsiębiorstwa. W przypadku zaistnienia możliwości niezrealizowania celów strategicznych, Zarząd
podejmuje niezbędne decyzje i działania, aby temu zapobiec.
Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych kosztów
Emitent w związku z rozwijającą się strukturą firmy, może nie przewidzieć poziomu kosztów operacyjnych
i innych kosztów działania. Spółka dynamicznie się rozwija, nawiązanie współpracy z kontrahentami i klientami,
marketing, a także nowe inwestycje, wdrażanie i rozwój nowego oprogramowania, mogą przyczynić się do
wzrostu kosztów operacyjnych i innych kosztów. Aby zminimalizować to ryzyko, Zarząd na bieżąco analizuje
i monitoruje strukturę i poziom kosztów generowanych przez określone działania w Spółce, dbając
o utrzymanie kosztów stałych na bezpiecznych dla finansów firmy poziomach.
Ryzyko utraty płynności finansowej
Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami jest jednym z kluczowych elementów utrzymania określonego
poziomu płynności finansowej. W przypadku długotrwałej realizacji inwestycji i zamrożenia środków
pieniężnych w prace badawcze nad nowym oprogramowaniem, a także w przypadku podjęcia błędnych decyzji
w procesie administrowania finansami Spółki, istnieje możliwość zagrożenia płynności finansowej. Emitent
w celu minimalizacji ryzyka zamrożenia płynności finansowej, dokonuje analizy struktury finansowania Spółki,
a także dba o utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do terminowego
regulowania zobowiązań bieżących.
Ryzyko związane z niewypłacalnością Emitenta
W przypadku zaistnienia sytuacji niewypłacalności Emitenta, roszczenia wierzycieli handlowych i finansowych
będą mogły zostać zaspokojone z majątku Emitenta. Natomiast w okolicznościach ogłoszenia upadłości
Emitenta, inwestorzy posiadający papiery wartościowe Emitenta, mogą stracić większą część środków
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zainwestowanych w Spółkę, w sytuacji gdy znaczna lub cała część majątku Spółki zostanie przeznaczona na
spłacenie wierzycieli. Na dzień 31 grudnia 2013 r. Emitent posiadał zobowiązania długoterminowe w kwocie
13.406,44 zł oraz zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 281.189,93 zł. Spółka w celu minimalizacji
wystąpienia ryzyka niewypłacalności dokonuje analizy struktury jej finansowania, a także dba o utrzymanie
odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do terminowego regulowania zobowiązań
bieżących.
Ryzyko związane ze strukturą finansowania
Działalność Emitenta nie jest obecnie finansowana kapitałem obcym w postaci kredytów i pożyczek. Obecny
brak zadłużenia minimalizuje ryzyko zmniejszania wyniku finansowego Spółki kosztami finansowymi. Jednakże
istnieje możliwość, iż w przyszłości Emitent będzie korzystał z kapitału dłużnego, w związku z czym będzie
zobligowany do płatności odsetek i rat kapitałowych lub leasingowych. Należy mieć zatem na uwadze, iż
w przypadku zmniejszenia zysku z działalności operacyjnej (np. poprzez zmniejszenie popytu na produkty
Emitenta), może pojawić się ryzyko nieterminowego regulowania zobowiązań Spółki. Nieodpowiednio dobrana
struktura finansowania Emitenta może także prowadzić do spadku rentowności Spółki. Zarząd wybierając
źródła pokrycia majątku Spółki, w celu minimalizacji ryzyka struktury finansowania, będzie poddawał dogłębnej
analizie sytuację płatniczą firmy.
Ryzyko związane z kontrahentami
Emitent nie jest w stanie przewidzieć i zapewnić, iż wybrani przez niego kontrahenci należycie wywiążą się
z zawartego kontraktu, a także czy jakość świadczonych przez nich usług i oferowanych produktów będzie
satysfakcjonująca. Należy także wziąć pod uwagę ryzyko niedostarczenia towarów w terminie czy też samej
niewypłacalności kontrahenta. Jednakże Emitent dobierając kontrahentów do współpracy, szuka pewnych
i godnych zaufania firm, które mogą być długoterminowymi i stabilnymi partnerami biznesowymi Spółki.
Ryzyko związane z pozyskiwaniem i utrzymaniem klientów
Z działalnością operacyjną Spółki wiąże się ryzyko związane z pozyskiwaniem i utrzymywaniem klientów, które
wynika z dynamicznego rozwoju rynku IT, jak również z relatywnie krótkiej historii działania Emitenta w nowej
strukturze prawnej i organizacyjnej. W celu przeciwdziałania temu ryzyku Emitent opracował strategię
marketingową opartą o szereg grup docelowych, pozwalającą na skierowanie oferty do różnego rodzaju
klientów prezentujących zróżnicowane potrzeby. Dotychczasowy odzew od wybranych podmiotów będących
przedstawicielami opisywanych grup docelowych oraz zbudowany na 2014 r. pipeline wdrożeń pokazują
skuteczność tej strategii. Ponadto Emitent przeprowadził kolejne wdrożenia komercyjne, z których to
referencje wskazują na wysoką użyteczność oprogramowania i usług oferowanych przez Spółkę. Dotychczasowi
użytkownicy oprogramowania Emitenta są bardzo zadowoleni z funkcjonalności i korzyści płynących
z wdrożenia systemów do zarządzania cyfrowymi zasobami oraz automatyzacji procesów biznesowych
i administracyjnych.
Ryzyko związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych
W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Spółce, oprogramowania,
sprzętu komputerowego czy awarii technicznych istnieje możliwość wydłużenia realizacji inwestycji, czy też
realizacji zamówień klientów. Może to prowadzić do rezygnacji z usług Emitenta, niezadowolenia konsumentów
i braku zaufania do marki PILAB w dłuższym okresie. Emitent zabezpiecza swoje systemy oraz sprzęt
komputerowy tak, aby wystąpiło jak najmniej awarii technicznych instalacji czy też narzędzi pracy, czego
skuteczność potwierdza dotychczasowa niezawodność działania oprogramowania oferowanego przez Emitenta
i jego poprzednika prawnego, które to oprogramowanie nigdy nie było przedmiotem awarii i przyczyną utraty
danych, mimo użytkowania przez kilkadziesiąt różnych podmiotów w okresie 4 ostatnich lat.
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Ryzyko związane z rozwojem nowych produktów IT Emitenta
Ewolucja technologii informatycznych jest bardzo dynamiczna, co implikuje konieczność przeprowadzania
inwestycji w rozwój nowych produktów. Nowopowstały produkt może także nie spełniać oczekiwań przyszłych
użytkowników systemów, bądź opóźnienia w realizacji inwestycji mogą spowodować przejęcie segmentu rynku
przez konkurencję. Emitent przewiduje tworzenie nowych produktów wg własnych koncepcji i strategii.
Wdrażanie innowacji w zakresie nowego oprogramowania wymaga dużej ostrożności, rozwagi i wyczucia rynku.
Choć dotychczas podjęte działania okazały się skuteczne, a oferowane przez PILAB rozwiązania sprawdziły się
na rynku osiągając wysokie oceny wśród klientów i specjalistów branży IT, nie gwarantuje to podobnych
sukcesów w przyszłości.
Ryzyko związane z błędami ludzkimi i systemowymi przy oferowaniu oprogramowania przez
Emitenta
Oferowane przez Emitenta oprogramowanie może zawierać błędy informatyczne (takie jak: niepoprawny kod,
wadliwe działanie czy też niska wydajność programu), co może prowadzić do niezadowolenia i złej opinii
o Spółce wśród klientów. Ponadto istnieje ryzyko błędów ludzkich przy prognozowaniu grup docelowych dla
danego oprogramowania, błędnych strategii wdrożeniowych i handlowych przy oferowaniu produktu. W celu
minimalizacji tego ryzyka Emitent zatrudnia wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem, a programy są
wielokrotnie testowane, sprawdzane i dopasowywane do potrzeb danych użytkowników. Emitent ciągle
dokłada starań, aby mimo dotychczasowych sukcesów przy wdrożeniach i w trakcie użytkowania
oprogramowania Spółki, mieć na uwadze możliwość wystąpienia błędów ludzkich i systemowych przy
oferowaniu oprogramowania.
Ryzyko zdarzeń losowych
Zdarzenia losowe mogą mieć wpływ na pogorszenie wydajności działalności operacyjnej Emitenta. Do takich
zagrożeń mogą przykładowo należeć włamania do biura Spółki, ryzyko zalania, awarie techniczne sprzętu,
przerwy w dostawach energii elektrycznej. Emitent stara się odpowiednio zabezpieczyć biuro Spółki, aby
wyeliminować ryzyko zdarzeń losowych mogących wpłynąć na opóźnienia w inwestycjach, zamówieniach
i ogólnej działalności. Zmiana siedziby Emitenta przekazana w raporcie bieżącym EBI 1/2014 z dnia 2 stycznia
2014 r. ma na celu ograniczenie zaistnienia w/w zdarzeń.
Ryzyko związane z niezrealizowaniem celów emisyjnych
Głównymi celami emisyjnymi akcji serii F jest pozyskanie środków pieniężnych, które pozwolą na realizację
celów wskazanych pkt 9.2.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego.
Jednakże Zarząd Emitenta nie wyklucza również możliwości zmiany przeznaczenia środków uzyskanych z emisji,
jeżeli wymuszą to okoliczności otoczenia lub inne ważne czynniki. Możliwa jest także zmiana sposobu
wykorzystania pozyskanego kapitału od inwestorów, jeśli realizacja celów emisyjnych z określonych racji będzie
niepotrzebna, utrudniona, niemożliwa lub niezasadna. Zarząd Emitenta będzie starał się zapewnić realizację
celów emisyjnych, jednakże w pewnych okolicznościach możliwy jest wybór innych działań, których wykonanie
wpłynie na zwiększenie wartości Spółki dla akcjonariuszy.
Ryzyko związane z najmem powierzchni biurowych
Emitent nie posiada lokali własnościowych i wynajmuje biuro we Wrocławiu przy ul. Rzeźniczej 32-33. Istnieje
ryzyko zerwania lub nieodnowienia umowy najmu, bądź po wygaśnięciu dotychczasowej umowy najmu
podpisania nowej umowy na zasadach mniej korzystnych dla Emitenta niż obecnie. Ryzyko związane
z wynajmowaniem powierzchni biurowych może zatem wiązać się ze zmianą lokalizacji biura bądź wzrostu
kosztów najmu. W związku z dynamicznym rozwojem i utworzeniem nowych stanowisk pracy, Emitent może
zmienić siedzibę Spółki i zawrzeć nową umowę najmu.
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Ryzyko związane z odejściem kluczowych pracowników i członków kierownictwa
Kluczowi pracownicy zatrudnieni przez Emitenta posiadają doświadczenie branżowe oraz biznesowe. Wiedza
i umiejętności pracowników, członków kierownictwa oraz przedstawicieli Rady Nadzorczej pozwalają na
stabilne funkcjonowanie Spółki, efektywne prowadzenie prac B+R oraz sprzedaż i wdrożenia autorskiego
oprogramowania służącego do gromadzenia danych i zarządzania bazami danych. Utrata kluczowych
pracowników i członków kierownictwa mogłaby mieć negatywny wpływ na realizację celów strategicznych
i prognozowanych wyników finansowych. Emitent zamierza przeciwdziałać ryzyku odejścia kluczowych
pracowników i członków kierownictwa poprzez stworzenie odpowiedniego programu motywacyjnego.
Ryzyko zmienności stóp procentowych
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent posiłkuje się kapitałem zewnętrznym pozyskanym
od firm leasingowych (w formie leasingu operacyjnego), w celu finansowania bieżącej działalności i planów
rozwojowych. Emitent jak dotąd nie korzystał z oprocentowanego kapitału obcego, aczkolwiek w przyszłości
planuje pozyskać środki w ten sposób. Przy zaciągnięciu kredytu lub pożyczki, należy uwzględnić ryzyko
zmienności stóp procentowych. W tego typu umowach oprocentowanie kapitału zewnętrznego ustalone jest
często według zmiennej stopy procentowej (np. WIBOR 1M, WIBOR 3M), powiększonej o marżę instytucji
finansującej. Ponadto, nie można wykluczyć, iż, w celu zintensyfikowania rozwoju Spółki oraz częściowego
finansowania strategii rozwoju, Spółka w przyszłości zaciągnie nowe zobowiązania.
Istnieje ryzyko, iż w przypadku wzrostu stóp procentowych, koszty finansowe kapitału dłużnego będą większe
niż pierwotnie zakładano, co może także negatywnie wpłynąć na poziom wyniku finansowego Emitenta. Przy
podejmowaniu decyzji o strukturze finansowania majątku Zarząd Emitenta weźmie pod uwagę wszelkie
zagrożenia mogące mieć wpływ na wzrost kosztów finansowych, w tym niekorzystną zmianę stóp
procentowych czy też ryzyko kursowe w przypadku kredytów i pożyczek w walucie obcej.
Ryzyko konkurencji
Branża IT to prężnie rozwijający się sektor charakteryzujący się dużą dynamiką zmian. Innowacyjne produkty
Emitenta cechuje unikalna elastyczność, dzięki autorskiej technologii, która pozwala szybko i efektywnie
realizować poszczególne moduły informatyczne lub całe systemy dostosowując się do zmieniających się potrzeb
rynku. Emitent wyróżnia się ofertą produktową, jest jednakże Spółką z krótką historią działalności, ważne jest
zatem uwzględnienie ryzyka konkurencji. W okoliczności rozwoju firm konkurencyjnych, przyszły udział
Emitenta w rynku może zostać zmniejszony, co może przyczynić się do podjęcia walki konkurencyjnej np.
poprzez zmniejszenie marż Emitenta. Długotrwała przewaga konkurencji może doprowadzić do pogorszenia
sytuacji finansowej Emitenta.
Ponadto, pojawienie się nowej, innowacyjnej technologii zarządzania danymi rywalizującej z ofertą produktową
Emitenta, firma może mieć trudności z pozyskiwaniem i utrzymywaniem klientów. Jak dotąd Spółka zdobyła
szerokie zainteresowanie rynku swoimi produktami, jak również wysokie oceny specjalistów. Planowany rozwój
działu marketingu przyczyni się do identyfikacji nowych rynków oraz kanałów dystrybucji oraz dalszą ekspansję
produktów Emitenta. Poprzez intensyfikację działań marketingowych oraz opracowywanie systemów do
zarządzania danymi dla nowych i szerszych grup docelowych, Emitent planuje zwiększać swoją pozycję na rynku
i tym samym przeciwdziałać zagrożeniom ze strony konkurencji.
Ryzyko ingerencji i skopiowania innowacyjnych rozwiązań w oprogramowaniu Emitenta
Niekorzystną sytuacją dla Spółki jest także skopiowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych programów
przez osoby niepożądane wskutek programowania zwrotnego. Oferta produktowa Emitenta jest konkurencyjna
ze względu na niekonwencjonalne algorytmy programowania i zastosowane technologie, tym samym
rozwiązania PILAB S.A. w dużej mierze pozycjonowane są jako unikalne na skalę globalną wg najlepszej wiedzy
Zarządu Emitenta. Skopiowanie bądź ingerencja w metody programowania Emitenta mogą doprowadzić do
spadku konkurencyjności produktów oferowanych przez Spółkę. Emitent przeciwdziała ryzyku ingerencji
i skopiowania innowacyjnych rozwiązań w oprogramowaniu poprzez przechowywanie danych na serwerze
Spółki (umożliwiającego dostęp do danych przez Internet) lub przez zainstalowanie zabezpieczonego serwera
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lokalnego w infrastrukturze klienta. Ponadto oprogramowanie Emitenta wykorzystuje odpowiednie techniki
kryptograficzne, które minimalizują ryzyko ingerencji i skopiowania innowacyjnych rozwiązań
w oprogramowaniu Emitenta.
Ryzyko dynamicznych zmian na rynku IT
Rynek IT znajduje się w fazie rozwoju, rośnie zainteresowanie programami ułatwiającymi zarządzanie danymi
w przedsiębiorstwach. Ciągła ewolucja technologiczna w branży oraz szybkie tempo rozwoju rynku może
sprawić, iż Emitent nie będzie w stanie dostosować się do panujących trendów na rynku w określonym okresie.
Ryzyko wiąże się z możliwością utraty zaufania do marki przez klientów, a także zmniejszeniem poziomu
przychodów netto ze sprzedaży Spółki. Aby uniknąć takich okoliczności, Zarząd Spółki monitoruje trendy
i otoczenie rynkowe, identyfikując rozwiązania konkurencyjne względem oferty produktowej Emitenta.
Ryzyko związane z regulacjami prawnymi
Polski system prawny charakteryzuje się wysoką częstotliwością zmian. Na działalność Spółki potencjalny
negatywny wpływ mogą mieć nowelizacje m.in. w zakresie prawa handlowego, prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych. Ponadto wiele modyfikacji przepisów prawa wynika z dostosowywania prawa krajowego do norm
prawa Unii Europejskiej. W związku z powyższym niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości w zakresie
interpretacji dokonywanych zmian. Błędna interpretacja przepisów prawa może skutkować nałożeniem na
Emitenta kar lub sankcji administracyjnych bądź finansowych.
W celu minimalizacji przedmiotowego ryzyka Spółka współpracuje z kancelariami prawnymi oraz na bieżąco
przeprowadza audyty, skierowane na badanie zgodności stosowanych aktualnie przepisów przez Spółkę
z bieżącymi regulacjami prawnymi.
Ryzyko związane z opodatkowaniem (regulacje podatkowe) i interpretacją przepisów
podatkowych
Polski system podatkowy charakteryzuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką częstotliwością zmian.
Niejednokrotnie brak jest ich jednoznacznej wykładni, co może powodować sytuację odmiennej ich
interpretacji przez Spółkę i organy skarbowe. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, urząd skarbowy może
nałożyć na Emitenta karę finansową, która może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.
Obecnie Spółka nie korzysta ze zwolnień podatkowych, a na sprzedawane produkty i usługi nałożona jest
stawka podatku VAT w wysokości 23%. Poza tym Emitent ponosi koszty z tytułu podatku dochodowego,
którego stawka wynosi 19%. Ryzyko związane z opodatkowaniem może wynikać ze zmian w wysokościach
stawek podatkowych, istotnych z punktu widzenia Emitenta, jednakże wpływ tych zmian na przyszłą kondycję
Spółki należy uznać za niewielki, jako że prawdopodobieństwo skokowych zmian w regulacjach podatkowych
jest znikome.
Ryzyko
związane
z
potencjalnymi
postępowaniami
sądowymi,
arbitrażowymi,
administracyjnymi i innymi roszczeniami
Niektóre z dotychczas zawartych przez Emitenta umów zawierają zapisy dotyczące kar umownych. Możliwe jest
również, iż w przyszłości Emitent zawrze kolejne umowy obostrzone karami umownymi. W przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, podmiot, z którym Emitent zawarł umowę, może
dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W przypadku wydania niekorzystnych dla Spółki przez sąd orzeczeń,
mogą się one wiązać z kosztami i utratą zaufania do Emitenta. Ponadto istnieje ryzyko wszczęcia innych
postępowań sądowych (np. obecny bądź przyszły pracownik Spółki będzie dochodził swoich praw
gwarantowanych przepisami kodeksu pracy drogą sądową).
W sytuacji skopiowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych programów Emitenta przez osoby
niepożądane wskutek programowania zwrotnego, Emitent może zostać stroną postępowania sądowego
i domagać się odszkodowania. Istnieje również ryzyko, iż Emitent będzie oskarżany o złamanie praw autorskich
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czy prawa własności przemysłowej. Należy jednak podkreślić, iż wszystkie wersje programów Emitenta są
autorskie, innowacyjne oraz stanowią efekt wieloletniej pracy własnej Emitenta i jego poprzednika.
Z powodu utraty danych przez klientów lub zdobycia dokumentów przez osoby niepożądane, Emitent będąc
stroną postępowania sądowego, może zostać zobligowany do naprawienia szkód i zadośćuczynienia. Należy
jednak zwrócić uwagę, iż oprogramowanie Emitenta zapewnia nie tylko efektywne zarządzanie danymi, ale
i bezpieczeństwo informacji w nich zawartych.
Według aktualnej wiedzy Zarządu żadne postępowanie sądowe, arbitrażowe ani administracyjne wobec
Emitenta nie zostało wszczęte, a Emitent przestrzega przepisów prawnych, w tym kodeksu pracy.
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego rozwój Emitenta jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją
gospodarczą Polski, na terenie której Emitent oferuje swoje usługi i będącej jednocześnie rejonem aktywności
gospodarczej klientów Emitenta. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, wpływających na
działalność Emitenta, można zaliczyć: tempo wzrostu PKB Polski, poziom średniego wynagrodzenia brutto,
poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych
i gospodarstw domowych, koniunktura w branży IT. 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
produkty i usługi Emitenta, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Spółki.

8.2

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

Ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowań akcji
Notowanie akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect rozpocznie się po uzyskaniu
stosownych zgód Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.
Spółka nie może zagwarantować lub precyzyjnie określić terminów rozpoczęcia notowań akcji
w Alternatywnym Systemie Obrotu. Emitent zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby wszelkie wymagane
wnioski były formalnie poprawne oraz były składane niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności umożliwiających
ich złożenie.
Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji
Akcje Emitenta serii B, C, D i E są obecnie notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect,
który jest rynkiem utworzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sierpniu 2007 r.
Emitent ubiega się o wprowadzenie akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.
Istnieje ryzyko, że obrót akcjami na tym rynku będzie się charakteryzował niską płynnością. Tym samym mogą
występować trudności w sprzedaży dużej ilości akcji w krótkim okresie, co może powodować dodatkowo
znaczne obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu, a nawet czasami brak możliwości sprzedaży akcji.
Ponadto, na ograniczenie płynności akcji Spółki wpływ mają przedstawione w punkcie 9.3.2 Umowy czasowego
ograniczenia zbywalności typu lock-up.
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, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 5 Regulaminu ASO:
 na wniosek emitenta,
 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
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Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących
w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki ciążące
na emitentach, w szczególności są to następujące obowiązki:
– obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w systemie (§ 14 Regulaminu ASO),
– obowiązek niezwłocznego informowania Organizatora ASO o planach związanych z emitowaniem
instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu ASO),
– obowiązek niezwłocznego sporządzenia i przekazania na żądanie Organizatora ASO kopii dokumentów
oraz do udzielenia pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym jego instrumentów finansowych, jak
również dotyczącym działalności emitenta, jego organów lub ich członków (§ 15a Regulaminu ASO),
– zlecenie dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na
przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do
możliwości podjęcia lub kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej
prowadzenia w przyszłości lub zlecenie publikacji dokumentu, o którym mowa powyżej (§ 15b
Regulaminu ASO),
– obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO),
– obowiązek udostępniania informacji poufnej na zasadach określonych w art. 156 ust. 6 Ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi (§ 17a Regulaminu ASO),
– obowiązek dalszego współdziałania z Autoryzowanym Doradcą (§ 17b Regulaminu ASO).
W momencie nie wykonania powyższych obowiązków, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia
lub uchybienia, Organizator ASO może:
a) upomnieć Emitenta,
b) nałożyć na Emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000,00 zł,
Zgodnie z § 17c ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu
kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych
naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności
może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach
obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.
Na podstawie § 17c ust. 3 Regulaminu ASO, gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej
nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie
wykonuje lub nie należycie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu
ASO, Organizator ASO może:
a) nałożyć karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną wcześniej nie może
przekraczać 50.000,00 zł,
b) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie,
c) wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie (patrz. Ryzyko
związane z wykluczeniem Obligacji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu).
Na podstawie przepisu § 20 ust. 5 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2b Regulaminu ASO, w przypadku
rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do
wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie Organizator Alternatywnego Systemu może
zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy
z Animatorem Rynku.
Zgodnie z art. 78 ust. 2-3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi:
a) w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest
zagrożony interes inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji
Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym
alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami
finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni,
b) w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach
wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu
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obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub
naruszenia interesów inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji
Nadzoru Finansowego zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż
miesiąc.
Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim
żądaniem do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.
Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą
skutkować dla Akcjonariuszy utrudnieniami w sprzedaży Akcji.
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,
 wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub
przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić
odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem
przekształcenia.
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 zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.
Zgodnie z § 17c ust. 3 pkt 3 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyć z obrotu instrumenty
finansowe emitenta, jeżeli emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie
przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nie
należycie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO (patrz. Ryzyko
związane z zawieszeniem obrotu akcjami).
Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót danym
instrumentem finansowym zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu
obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje
naruszenie interesów inwestorów Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu na żądanie Komisji Nadzoru
Finansowego wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego instrumenty finansowe.
Komisja Nadzoru Finansowego podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim
żądaniem do Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.
Wymienione powyżej przypadki wykluczenia Akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą
skutkować dla Akcjonariuszy utrudnieniami w sprzedaży Akcji.
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Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za
niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa
Emitent będąc notowanym na rynku NewConnect jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi. W związku z tym Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na Emitenta kary
administracyjne za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności
obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 176 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi. W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta
może stać się utrudniony bądź niemożliwy. Ponadto nałożenie kary finansowej na Emitenta przez KNF może
mieć istotny wpływ na pogorszenie wyniku finansowego za dany rok obrotowy.

8.3

Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe

Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, Pan Krystian Piećko, pełniący funkcję Członka Zarządu,
posiada 725.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, uprawniających do 40,57% udziału
w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonania 57,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku
z powyższym oraz pełnieniem przez Pana Krystiana Piećko funkcji Członka Zarządu, wpływ większościowego
akcjonariusza na działalność Emitenta jest więc znacznie większy niż pozostałych akcjonariuszy i rodzi to ryzyko,
że pozostali akcjonariusze nie będą w stanie wpływać na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki.
Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Emitenta
Inwestorzy przed nabyciem akcji Emitenta na rynku kapitałowym, powinni wziąć pod uwagę, iż ryzyko w tego
typu papiery wartościowe jest większe od inwestycji w papiery skarbowe czy też jednostki uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych. Trudno także przewidzieć, jak będzie kształtował się kurs akcji Emitenta
w krótkim i długim okresie. Emitent jednak jest spółką innowacyjną i dynamicznie się rozwijającą, i mając na
uwadze planowaną sprzedaż stopa zwrotu z inwestycji w akcje Emitenta może zatem być bardzo
satysfakcjonująca dla inwestorów.
Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych
Emitent planuje, iż środki pozyskane z emisji akcji serii F zostaną przeznaczone na realizację celów wskazanych
w pkt 9.2.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Jednakże w przypadku wystąpienia nieprzewidzialnych
czynników, niekorzystnych dla realizacji celów emisyjnych lub dla samej Spółki, istnieje ryzyko, iż Emitent
będzie potrzebował dodatkowych środków pieniężnych, bądź też dynamika rozwoju Emitenta wzrośnie
niewspółmiernie do zakładanych parametrów i niezbędny okaże się dalszy kapitał do realizacji celów. W takich
okolicznościach Emitent może poszukiwać finansowania w postaci kredytów, pożyczek czy kolejnej emisji
instrumentów finansowych. Niepozyskanie środków pieniężnych niezbędnych Emitentowi mogłoby negatywnie
wpłynąć na dalszy rozwój i wycenę instrumentów finansowych Spółki.
Zgodnie z § 6a Statutu PILAB S.A. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego
w terminie trzech lat do dnia 1 marca 2016 r. o kwotę nie większą niż 77.800,00 zł (słownie: siedemdziesiąt
siedem tysięcy osiemset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 778.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt
osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
obejmowanych za wkłady pieniężne (w ramach jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego).
Wprowadzenie do Statutu Spółki zapisów o kapitale docelowym ma na celu umożliwienie Zarządowi sprawną
możliwość pozyskania finansowania, w przypadku wykorzystania przez Emitenta dotychczas posiadanych
kapitałów finansowych, przez co ograniczeniu ulegnie ryzyko spowolnienia tempa rozwoju Emitenta, a także
umożliwia Spółce wdrożenie programu motywacyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące ww. uprawnienia
zostały przedstawione w punkcie 10.4 niniejszego Dokumentu Informacyjnego.
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9 Zwięzłe informacje o Emitencie
9.1

Krótki opis historii Emitenta

W 2007 roku powstawały pierwsze wersje oprogramowania do zarządzania, gromadzenia i archiwizacji
dokumentów oraz zbiorów, autorstwa Pana Krystiana Piećko, obecnego Prezesa Zarządu PILAB S.A. W roku
2008 Muzeum Architektury we Wrocławiu zainteresowane wdrożeniem systemów filtrowania i analizy danych,
rozpoczęło współpracę z Panem Krystianem Piećko. Programy z rodziny Alkmena zostały wdrożone w Muzeum
Architektury we Wrocławiu w 2009 r., gdzie funkcjonują w trybie ciągłym do dnia dzisiejszego
w zaktualizowanych i rozbudowywanych wersjach.
W dniu 15 stycznia 2010 r. obecny Prezes Zarządu PILAB S.A., Pan Krystian Piećko, rozpoczął prowadzenie
jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą „PILAB Zaawansowane technologie i szkolenia
informatyczne Krystian Piećko z siedzibą w Chocianowie”.
Możliwość elastycznego dopasowania oprogramowania do wymogów i potrzeb Muzeum Architektury we
Wrocławiu, a przede wszystkim innowacyjne rozwiązania w zakresie powiązań i możliwości wyszukiwania oraz
wizualizacji danych sprawiły, że firma Pana Krystiana Piećko odniosła sukces, wygrywając przetarg na
dostarczenie kompleksowego informatycznego rozwiązania zarządzającego zbiorami w projekcie „Digitalizacja
i upowszechnianie zasobów Archiwum Budowlanego w Muzeum Architektury we Wrocławiu - etap I”
o wartości 1.638.238,27 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013. Program stworzony na potrzeby zarządzania dokumentami zbiorami Muzeum Architektury
we Wrocławiu stanowił podstawowy element całego projektu.
W latach 2008-2011 dzięki szeroko zakrojonej współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a praktykami
w zakresie cyfryzacji i archiwizacji pod przewodnictwem założyciela i Prezesa Zarządu PILAB S.A., powstawały
nowe wersje i rodziny programów służących do przechowywania i zarządzania informacjami. Potwierdzeniem
użyteczności oraz innowacyjności technologii będących w posiadaniu Spółki jest obserwowane zainteresowanie
klientów produktami PILAB w Polsce jak również w Europie Zachodniej i USA. Ponadto w efekcie prowadzonych
w roku 2011 rozmów, od 2012 roku oprogramowanie Emitenta jest używane do szkolenia studentów na
Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Archiwistyki jako podstawowe narzędzie archiwistyczne.
W 2011 roku czterej prywatni inwestorzy zainteresowani możliwością wykorzystania innowacyjnych systemów
opracowywanych przez firmę PILAB poza muzealnictwem i archiwistyką, dokonali inwestycji w nowopowstającą
spółkę akcyjną. Wskutek aportu przedsiębiorstwa jednoosobowej działalności gospodarczej „PILAB
Zaawansowane technologie i szkolenia informatyczne Krystian Piećko z siedzibą w Chocianowie” jako
zorganizowanego zespołu wartości niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności
gospodarczej przez Pana Krystiana Piećko i wkładu gotówkowego przez inwestorów, na mocy aktu zawiązania
i statutu Spółki z dnia 18 października 2011 roku powstała spółka PILAB S.A. W umowie inwestycyjnej
inwestorzy zobowiązali się do realizacji konkretnych działań na rzecz Emitenta w zakresie:
1. darmowej obsługi prawnej do końca 2012 roku, przez wskazaną kancelarię z Wrocławia,
2. bezkosztowego doradztwa w zakresie finansów, strategii marketingowej i zarządzania operacyjnego
z pozycji członków Rady Nadzorczej,
3. pozyskiwania kluczowych klientów dla Spółki, jak również nawiązywania kontaktów z potencjalnymi
strategicznymi partnerami.
W okresie od grudnia 2011 roku do stycznia 2012 roku zespół PILAB S.A. pracował nad pilotażowym
wdrożeniem oprogramowania na Politechnice Wrocławskiej. Funkcjonalność oprogramowania odpowiadająca
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wysokim oczekiwaniom w archiwach oraz wzorowa współpraca z PILAB S.A. jako dostawcą technologii,
sprawiły, iż planowane są kolejne wdrożenia systemów umożliwiających filtrowania i analizy danych na
Politechnice Wrocławskiej.
W kwietniu 2012 roku firma PILAB S.A. wydała nowe wersje oprogramowania zawierające przełomowe
funkcjonalności, wśród których należy wymienić m.in. unikalne systemy obiegu dokumentów i pracy, czy też
systemy bezpieczeństwa danych wymaganych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Wyżej wymienione działania były odpowiedzią na zapotrzebowanie obecnych i przyszłych klientów, którzy
zaproponowali zaimplementowanie popularnych modułów w oparciu o technologię PILAB zyskując dzięki temu
niespotykaną na rynku elastyczność, możliwość analizy danych, raportowanie oraz bezwzględne
bezpieczeństwo..
W dniach 14 kwietnia - 2 maja 2012 r. Emitent przeprowadził ofertę prywatną akcji serii C, celem pozyskania
środków na dalszy na rozwój Spółki. W ramach oferty objętych zostało 150.000 akcji po cenie emisyjnej 2,00 zł
za akcję, co dało łączne wpływy brutto z emisji na poziomie 300.000,00 zł.
W dniu 20 lipca 2012 r. miało miejsce pierwsze notowanie instrumentów finansowych Emitenta (PDA serii C) na
rynku NewConnect. Tym samym Emitent dołączył do elitarnego grona spółek publicznych notowanych na rynku
NewConnect.
W dniu 20 lipca 2012 r. miało miejsce podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 150.000
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. W związku z tym kapitał zakładowy Spółki
został podwyższony z kwoty 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty 140.000,00
zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).
W dniu 20 sierpnia 2012 r. miało miejsce pierwsze notowanie akcji serii B i C Emitenta na rynku NewConnect.
Ostatnim dniem notowania PDA serii C Emitenta na rynku NewConnect był dzień 17 sierpnia 2012 r.
W dniu 5 września 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 7 w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 147.000,00 (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy) poprzez
emisję nie więcej niż 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Cena emisyjna akcji serii D została ustalona na poziomie
5,50 zł (słownie: pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
W dniu 3 października 2012 r. zawarta została edukacyjna umowa licencyjna pomiędzy Emitentem a Wydziałem
Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego („Instytut Historyczny”), na podstawie
której Spółka udzieliła prawa do korzystania przez Instytut Historyczny z dostarczonego przez Emitenta
oprogramowania Alkmena wyłącznie w celach dydaktycznych, badawczych, naukowych lub innych nie mających
charakteru komercyjnego, przy czym Spółka zachowuje wszelkie prawa wyłączne związane
z oprogramowaniem, tj. prawo do firmy, znaku towarowego, prawo autorskie oraz prawa własności
intelektualnej. Przedmiotowe oprogramowanie zostaje przekazane bezpłatnie. W ramach ww. umowy
oprogramowanie systemy PILAB są używane do szkolenia studentów archiwistyki jako podstawowe narzędzie
archiwistyczne. W wyniku przedmiotowej współpracy studenci zostają przeszkoleni w formie użytkownika,
stając się tym samym potencjalnymi odbiorcami komercyjnej wersji oprogramowania Spółki. Ponadto, ww.
współpraca przewiduje również wsparcie merytoryczne dla Emitenta pod kątem zgodności oprogramowania
PILAB S.A. z obowiązującymi europejskimi standardami archiwistyki.
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W dniu 3 października 2012 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa licencyjna zawarta pomiędzy Spółką a EGF
sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, przedmiotem której jest udzielenie licencji na okres 24 miesięcy na niewyłączne,
nieprzenaszalne korzystanie z oprogramowania o nazwie Alkmena 6 wraz z towarzyszącą mu dokumentacją
oraz modułami. Wartość niniejszego kontraktu w okresie jego obowiązywania wynosi 82.200,00 zł.
W dniu 16 października 2012 r. miało miejsce podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji
70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D. Tym samym kapitał zakładowy
Spółki został podwyższony z kwoty 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty 147.000,00
zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych).
W dniu 14 grudnia 2012 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa zawarta pomiędzy Spółką a MGM Systems
S.A. z siedzibą we Wrocławiu (spółka notowana na rynku NewConnect), przedmiotem której jest sprzedaż
licencji autorskich systemów informatycznych oferowanych przez Emitenta. Wartość niniejszego kontraktu
wynosi 300.000,00 zł.
W dniu 27 grudnia 2012 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa zawarta pomiędzy Spółką a Perfekt s.c.
z siedzibą w Legnicy, przedmiotem której jest sprzedaż licencji autorskich systemów informatycznych
oferowanych przez Emitenta. Wartość niniejszego kontraktu wynosi 120.000,00 zł.
W dniu 10 stycznia 2013 r. do siedziby Emitenta wpłynęły umowy zawarte pomiędzy Spółką jako Zleceniodawcą
a EGC Consulting Group T. Chemielecki, T. Kęcerski, P. Mazurek Sp. J. z siedzibą w Łodzi jako Zleceniobiorcą.
Przedmiotem zawartych umów jest przygotowanie przez Zleceniobiorcę dokumentacji aplikacyjnej na rzecz
Zleceniodawcy potrzebnej do ubiegania się o dofinansowanie (dotacje) w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji, Działanie 5.4: Zarządzenia własnością
intelektualną, Poddziałanie 5.4.1.: Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej dla
planowanych projektów Emitenta.
Emitent zawarł jedenaście umów, które dotyczą przygotowania dokumentacji aplikacyjnej potrzebnej do
dofinansowania jedenastu projektów Spółki. Łączna wartość zawartych umów przez Emitenta z jednym
podmiotem wynosi 88.000,00 zł.
W dniu 18 stycznia 2013 r. Spółka poinformowała o zmianie adresu siedziby Emitenta. Nowy adres siedziby
Spółki i jednocześnie adres do korespondencji jest następujący: PILAB S.A., ul. Krakowska 19-23, 50-424
Wrocław.
W dniu 8 kwietnia 2013 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa z dnia 29 marca 2013 r. zawarta pomiędzy
Spółką a CODE ARCHITECTURE & DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przedmiotem której jest
opracowanie i wdrożenie systemu komputerowego do wsparcia i automatyzacji procesów biznesowych typu
B2B w ramach działań projektowania kreatywnego. Wartość kontraktu wynosi 672.000,00 zł netto.
W dniu 27 marca 2013 r. miało miejsce podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji nie mniej
niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) oraz nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych
na okaziciela serii E.
W dniach 28 marca - 17 kwietnia 2013 r. Emitent przeprowadził ofertę prywatną akcji serii E, celem pozyskania
środków na dalszy na rozwój Spółki. W ramach oferty objętych zostało 150.000 akcji po cenie emisyjnej 10,00 zł
za akcję, co dało łączne wpływy brutto z emisji na poziomie 1.500.000,00 zł.
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W dniu 7 maja 2013 r. miało miejsce podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 150.000
(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E. Tym samym kapitał zakładowy Spółki
został podwyższony z kwoty 147.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy złotych) do kwoty
162.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).
W dniu 17 czerwca 2013 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa z dnia 11 czerwca 2013 r. zawarta pomiędzy
Spółką a PCC Centrum Teleinformatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym, przedmiotem której jest
wdrożenie pilotażowego odcinka systemu komputerowego do wsparcia administracyjnego oraz detekcji
nadużyć, stanowiącego element tworzonej bazy wiedzy firmy na potrzeby grupy kapitałowej PCC. Wartość
kontraktu wynosi 57 358,66 zł netto.
W dniu 5 sierpnia 2013 r. podpisane zostało 11 umów zawartych pomiędzy Spółką jako Beneficjentem a Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą/Instytucją
Pośredniczącą II stopnia, reprezentowaną przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we
Wrocławiu, przedmiotem których jest dofinansowanie (dotacje) w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji, Działanie 5.4: Zarządzenia własnością
intelektualną, Poddziałanie 5.4.1.: Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej dla
planowanych projektów Emitenta. Spółka zawarła 11 umów, które dotyczą dofinansowania 11 projektów
Spółki. Całkowity koszt realizacji projektów wynosi 2.328.986,55 zł, wszystkie koszty kwalifikowane projektów
wynoszą 1.893.485,00 zł. Łączna maksymalna wartość dofinansowania na ochronę patentową technologii
Spółki na rynkach UE i USA wynosi 1.325.439,50 zł, co stanowi do 70% dofinansowania wydatków
kwalifikowanych.
W dniu 20 sierpnia 2013 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa z dnia 6 sierpnia 2013 r. zawarta pomiędzy
Spółką a firmą ABI PLUS, przedmiotem której jest opracowanie i wdrożenie systemu komputerowego do
wsparcia i automatyzacji procesów biznesowych typu B2B w ramach integracji zestawów danych, ich
błyskawicznego strukturyzowania w relacyjnej strukturze na zasadzie mapy myśli oraz zdalnego i ultraszybkiego
dostępu do bazy danych poprzez aplikację mobilną. Wartość kontraktu wynosi 416.840,00 zł netto.
W dniu 2 stycznia 2014 r. Spółka poinformowała o zmianie adresu siedziby Emitenta. Nowy adres siedziby
Spółki i jednocześnie adres do korespondencji jest następujący: PILAB S.A., ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130
Wrocław.
W dniu 4 lutego 2014 r. miało miejsce podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału
docelowego w wyniku emisji nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
F. W związku z tym kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 162.000,00 zł (słownie: sto
sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty nie większej niż 202.000,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące
złotych).
W dniach 4 lutego – 28 lutego 2014 r. Emitent przeprowadził ofertę prywatną akcji serii F, celem pozyskania
środków na dalszy na rozwój Spółki. W ramach oferty objętych zostało 167.000 akcji po cenie emisyjnej 12,00 zł
za akcję, co dało łączne wpływy brutto z emisji na poziomie 2.004.000,00 zł.
W dniu 3 kwietnia 2014 r. do siedziby Emitenta wpłynęła umowa z dnia 31 marca 2014 r. zawarta pomiędzy
Spółką a podmiotem z branży finansowej, przedmiotem której jest opracowanie i wdrożenie systemu
komputerowego do wsparcia i automatyzacji procesów analitycznych w sektorze finansowym na potrzeby
zestawiania dotychczas niepowiązanych źródeł informacji i danych. Wartość kontraktu wynosi 250 000,00 zł
netto.
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W dniu 22 maja 2014 r. miało miejsce podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 167.000
(słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F. Tym samym kapitał zakładowy
Spółki został podwyższony z kwoty 162.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty
178.700,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych).
W dniu 7 lipca 2014 r. wpłynęła do siedziby Emitenta umowa zawarta pomiędzy Spółką a Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju (NCBiR) z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem zawartej umowy jest dofinansowanie projektu
„Opracowanie strategii globalnej komercjalizacji wyników prac B+R w zakresie zaawansowanych rozwiązań
w branży IT” w ramach przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL „Wsparcie polskich innowacyjnych firm
komercjalizujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych na rynkach światowych”. Całkowity koszt
realizacji projektu wynosi 222 000,00 zł, wszystkie koszty kwalifikowane projektu wynoszą 141 500,00 zł,
a wysokość dofinansowania stanowi 85% wydatków kwalifikowanych.

9.2

Działalność prowadzona przez Emitenta

9.2.1
9.2.1.1

Podstawowe informacje o produktach i usługach
Opis działalności Emitenta

Główną płaszczyzną działalności Emitenta jest sprzedaż i wdrażanie systemów do zbierania i integracji
zestawów danych celem ich analizy. Systemy PILAB posiadają „graficzną nakładkę” umożliwiającą modelowanie
struktury danych i łączenie ich za pomocą relacji nazywanych jak w rzeczywistości.
Pozwala to zmieniać rozproszone dane w informacje, które dzięki wzajemnym połączeniom tworzą pełną bazę
wiedzy dla użytkowników końcowych. Środowisko to jest ultra elastyczne, szybko i dowolnie dopasowujące się
do różnego zakresu zastosowań.
Produkty Emitenta mogą być używane do samoobsługowej analityki, detekcji defraudacji, zarządzania
bezpieczeństwem, dowolnego zarządzania i procesowania dokumentów w workflow, ultraszybkiego tworzenia
aplikacji i w wielu innych zastosowaniach.
W przypadku wdrażania oprogramowania u klienta, Emitent oferuje szereg usług dodatkowych. Instalacja
oprogramowania indywidualnie u przyszłych użytkowników, pomoc i porady techniczne dotyczące korzystania
z produktu to podstawowe czynności wykonywane przez Spółkę i konieczne do przeprowadzenia celem
maksymalizacji użyteczności wynikającej z oferowanych rozwiązań systemowych. Ponadto istnieje możliwość
dostosowania oprogramowania Emitenta do potrzeb danego podmiotu, które wiąże się także z opcją
zaangażowania programistycznego. Misją firmy to:
„Zmieniamy dane w wiedzę.”
„Integrujemy rozproszone dane w przedsiębiorstwach w zintegrowane środowisko dostępne bez barier i
filtrów.”
„Udostępniamy źródłową wiedzę końcowym użytkownikom systemów informatycznych.”
„Oferujemy różnicę porównywalną do tej, którą stanowiło wprowadzenie arkuszy kalkulacyjnych.”
Emitent oferuje również możliwość udostępniania wybranych danych użytkownikom przez Internet czy też
synchronizacji/importu/eksportu danych z bazami danych klientów.
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W ramach zakupionej licencji przez klienta, Emitent przeprowadza szkolenia dla pracowników z obsługi danego
programu. Instruktaż obejmuje łatwe i szybkie uczenie się pełnej konfiguracji systemu, tak by ten dopasowywał
się do zmieniających się potrzeb klienta. Dotyczy to zarówno warstwy wizualnej (interfejsu graficznego
i sposobu przedstawiania danych), jak również struktury bazy danych, relacji pomiędzy danymi, schematów
i zasad działania obiegów dokumentów i pracy oraz wszystkich innych funkcjonalności.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent opiera swoje struktury kadrowe, z wykluczeniem
Zarządu, na grupie 36 pracowników, z czego około 50% stanowią pracownicy działu programistycznego.
9.2.1.2

Podstawowe produkty Emitenta

Modułowa architektura rozwiązań PILAB pozwala dostarczać produkt dla klienta korporacyjnego w bardzo
krótkim czasie, jednocześnie przy niskich kosztach własności systemu (total cost of ownership).
W oparciu o autorską technologię opracowano szereg modułów, które są oferowane jako pełny pakiet narzędzi
pochodzących z różnego typu systemów: BI, Business Process Data, Data Warehouse. Klient w momencie
rozpoczęcia współpracy wykorzystuje niezbędne w danym projekcie funkcje. Wraz z pojawiającymi się z czasem
wyzwaniami, płynnie zaczyna korzystać z kolejnych dostępnych w ramach systemów PILAB elementów.
Adaptive Utilities są połączeniem standardowych produktów oraz bibliotek programistycznych.
Semi-custom utilies to produkty, które w krótkim czasie, zgodnie z wymogami klientów, są optymalizowane
przez PILAB i partnerów Spółki.
Istotne funkcje dodatkowe mogą zostać dodane na podstawie wymagań klienta. Zespół PILAB oferuje
implementację w ciągu tygodni, a nie zwyczajowych miesięcy czy kwartałów. Przewaga ta wynika z autorskiej
technologii opartej o architekturę modułową oraz podejście adaptacyjne.
9.2.1.3

Usługi świadczone przez Emitenta

Emitent, w ramach zakupionej przez klienta licencji, oferuje szkolenia dla pracowników klienta w zakresie
obsługi programu. Instruktarz obejmuje zagadnienia dotyczące tworzenia i konfiguracji systemu
odzwierciedlającego aktualne potrzeby klienta. Jednocześnie użytkownicy oprogramowania dowiadują się jaką
metodę wybrać do efektywnego łączenia obiektów, zdjęć czy plików, aby ich praca była szybka i efektywna.
Emitent zapewnia usługi doradcze oraz wsparcie techniczne dotyczące instalacji, wdrożenia jak również obsługi
systemu PILAB S.A. Ponadto Spółka świadczy usługi w zakresie informatyki, a także optymalizacji architektury
i dostępu do danych.
9.2.1.4

Struktura przychodów Emitenta

W okresie 2013 roku Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 1.401.750,65 zł. Większość
przychodów w tym okresie wygenerowały wdrożenia programów – 88,03% ogółu przychodów. Sprzedaż
systemów w modelu wdrożenia SaaS wyniosła 27.430,77zł (1,96% ogółu przychodów), natomiast przychody ze
sprzedaży systemów w modelu wdrożenia on premises wygenerowały 1.206.502,90 zł (86,07% ogółu
przychodów). Dzięki audytom przedwdrożeniowym Emitent osiągnął przychód w wysokości – 49.000,00 zł
(3,50% ogółu przychodów), natomiast oferując usługi informatyczne – 102.800,00 zł (7,33% ogółu przychodów).
Inne przychody stanowią 1,14% ogółu przychodów.
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Poniżej przedstawiona została struktura rodzajowa przychodów spółki PILAB S.A. w okresie od 1 stycznia 2013
r. do 31 grudnia 2013 r.
Wykres 1 Struktura przychodów Emitenta w 2013 r.
7,33% 1,14%
3,50%
1,96%

sprzedaż systemów w
modelu on premises
sprzedaż systemów w
modelu SaaS
audyt baz danych
usługi informatyczne
inne
86,07%

SaaS – software as a service
Źródło: Emitent

9.2.1.5

Usługi planowane do wdrożenia

PILAB S.A. planuje ciągłe zwiększanie i poszerzanie zakresu swoich usług oraz oferty. Oprogramowanie będzie
rozwijane o nowe funkcje i moduły. Planowane jest wprowadzenie systemów dedykowanych do
poszczególnych dziedzin i branż opartych na obecnym oprogramowaniu.
9.2.1.6

Kanały dystrybucji usług

Dystrybucja usług i oprogramowania Emitenta odbywa się w następujących kanałach marketingowych:
1. sprzedaż w oparciu o własne zasoby kadrowe,
2. zewnętrzne podmioty partnerskie, pełniące rolę resellerów produktów i usług PILAB S.A.,
3. rekomendacje dotychczasowych klientów oraz sprzedaż realizowana dzięki kontaktom i wsparciu
członków organów Spółki.
Kanały dystrybucji dostosowywane są przez Emitenta do zapotrzebowania rynku i potencjalnych klientów.
Instalacja oprogramowania u klientów realizowana jest przez wdrożeniowca zatrudnionego lub wyszkolonego
przez PILAB S.A., lub dystrybutora Emitenta. Wdrożeniowiec ma za zadanie dopasować i skonfigurować
działanie programu do potrzeb i wymagań klienta. W modelu on premises cała infrastruktura oraz serwery
mogą znajdować się wewnątrz firmy klienta, dostęp do danych jest możliwy przez sieć wewnętrzną danego
podmiotu, opcjonalnie także przez sieć Internet. Natomiast wdrożenia SaaS charakteryzuje się prostotą i
szybkością instalacji, zatem możliwe jest wdrażanie programu przez pracownika w siedzibie klienta lub online,
jeśli ten wyrazi takie zainteresowanie.
Pomoc doradcza i konsultingowa związana z obsługą oprogramowania możliwa jest online bądź też w siedzibie
klienta. Emitent organizuje również specjalistyczne szkolenia dla pracowników klienta z obsługi
oprogramowania.
9.2.1.7

Klienci Spółki
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Oprogramowanie Emitenta skierowane jest do przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, których działalność
i funkcjonowanie opiera się na procesach biznesowych wykorzystujących dowolne informacje. Rozwiązania
PILAB S.A. niezbędne są podmiotom, dla których ważne są bezpieczeństwo i szybki dostęp do danych. Ponadto
klientami są również firmy oraz instytucje, gdzie kadra zarządzająca docenia oszczędność czasu, a tym samym
i pieniędzy, dążąc do zmniejszenia kosztów przechowywania dokumentów oraz pozyskiwania i wyszukiwania
niezbędnych informacji koniecznych do efektywnego zarządzania firmą i szybkiego procedowania procesów
biznesowych.
Aktualnie realizowane projekty koncentrują się na branży finansowej, produkcyjnej oraz innych branżach
przetwarzających duże ilości skomplikowanych oraz wielowymiarowych danych.
9.2.2

Strategia rozwoju Emitenta

W przyjętej strategii rozwoju Zarząd zakłada istotny wzrost pozycji konkurencyjnej Spółki, przy jednoczesnym
zwiększaniu skali prowadzonej działalności. Przedmiotowe działania zostaną osiągnięte poprzez realizację
następujących celów:
I.

II.
III.
IV.

9.2.3
9.2.3.1

Wypracowanie na podstawie realizowanych projektów głębokiej wiedzy o optymalnych
zastosowaniach systemów PILAB, celem opracowania procesu sprzedażowego i wdrożeniowego
powtarzalnego na dużą skalę.
Przygotowanie zasobów, strategii i amerykańskich partnerów biznesowych do realizacji wejścia na
rynek USA.
Lokalizację wypracowanych w Polsce rozwiązań na najbardziej konkurencyjnym rynku IT świata –
Krzemowej Dolinie i USA oraz równoległą monetyzację tych produktów w Polsce.
Pozyskanie finansowania od inwestorów instytucjonalnych typu Venture Capital z Krzemowej Doliny
na ekspansję w USA i później w kierunkach globalnych.
Otoczenie rynkowe Emitenta
Światowy rynek IT

Według analityków firmy Gartner, wartość światowego rynku rozwiązań IT szacowana była w 2013 roku na 3,66
biliona USD. Tym samym wartość rynku w porównaniu do poprzedniego roku wzrosła o zaledwie 0,4%. Jest to
wzrost zdecydowanie słabszy od tego osiągniętego w 2012 r., kiedy to rynek IT rozwijał się w tempie 2,1% r/r.
W 2013 roku największy wpływ na rozwój branży IT miał segment sprzedaży rozwiązań biznesowych oraz
mobilnych. Utrzymanie tego trendu zapowiadane jest również w 2014 roku. Analizy wskazują, iż w prawie we
wszystkich segmentach światowego rynku IT widoczne są efekty wynikające z popularyzacji rozwiązań
mobilnych, sieci społecznościowych, technologii cloud computing, a także narzędzi związanych z zarządzaniem
informacjami.
Szacuje się, iż w 2013 r. wydatki na rozwiązania i usługi telekomunikacyjne wyniosły 1,63 bln USD, tym samym
stanowiąc 44,6% wartości rynku IT. Drugim co do największych segmentów w 2013 r. były usługi informatyczne,
które stanowiły 25,2% wszystkich wydatków związanych z branżą IT. W 2013 r. dynamicznie rozwijał się również
segment oprogramowania biznesowego, którego wartość szacuje się na 300 mld USD. Tym samym oznacza to
wzrost o 5,2% w porównaniu do wartości z 2012 r.
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Tabela 8 Wartość światowego rynku IT w 2013 roku oraz prognoza na rok 2014 (w mld USD)
Segment

2013

Zmiana 2014/2013
(w %)

2014P

Urządzenia

669

697

4,3

Bazy danych

140

143

2,6

Oprogramowanie biznesowe

300

320

6,8

Usługi informatyczne

922

963

4,5

Usługi telekomunikacyjne

1 633

1 653

1,2

Razem

3 663

3 777

3,1

P - prognoza
Źródło: Gartner Predicts 2014, styczeń 2014

Według analityków firmy Gartner światowy rynek IT w 2014 roku ma urosnąć o 3,1% i osiągnąć wartość 3,78
biliona USD. Największy wzrost w ujęciu procentowym przewiduje się w segmencie oprogramowania
biznesowego (6,8%), natomiast w ujęciu wartościowym w segmencie usług informatycznych (41 mld USD).
Natomiast najmniejszy wzrost w ujęciu procentowym przewiduje się w segmencie usług telekomunikacyjnych
(1,2%) oraz w bazach danych w ujęciu wartościowym (3 mld USD).
9.2.3.2

Polski rynek IT
1

Wartość polskiego rynku IT w 2012 roku wyniosła 29,6 mld USD. Tym samym wartość rynku wzrosła o 6,3%
w porównaniu do roku poprzedniego.
Wykres 2 Wartość polskiego rynku IT w latach 2005-2012 (w mld USD) oraz dynamika wzrostu
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Źródło: PMR, „Rynek IT w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2013–2017", 2013 r.

Ożywienie na polskim rynku IT w 2012 r. wynikało, tak jak w 2011 r., z uwolnienia większej puli środków
przeznaczonych na inwestycje przez przedsiębiorstwa oraz względnie dobrą sytuację makroekonomiczną
2
w porównaniu do innych krajów regionu.

1
2

PMR, „Rynek IT w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2013–2017", 2013 r.
Łukasz Szewczyk, „Rynek IT w Polsce ponownie na plusie”, 19 sierpnia 2013 r.
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W 2012 r. doszło do niewielki zmian w strukturze odbiorców rynku. Widoczny jest coraz większy udział
odbiorców indywidualnych w rynku. Natomiast w 2012 roku znacząco spadł udział administracji publicznej
i samorządowej w całości rynku, w przeciwieństwie do roku 2011, kiedy odnotowano znaczący wzrost
wydatków administracji na IT. Głównym odbiorcą produktów i usług na polskim rynku IT nadal są duże
przedsiębiorstwa, które odpowiadają za aż 49% wartości rynku. Tak wysoki udział w całości rynku
determinowany jest przez relatywnie wyższe nakłady inwestycyjne ukierunkowane na nowe rozwiązania oraz
najkrótszy cykl wymiany sprzętu na tle wszystkich grup odbiorców.
W 2011 roku 31% małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniało osobę odpowiedzialną za rozwiązania IT.
Pozostałe małe i średnie przedsiębiorstwa (59%) korzystało z zewnętrznych firm świadczących usługi z zakresu
IT. Wyraźna jest tendencja wzrostu udziału firm korzystających z outsourcingu z usług IT wraz z wzrostem
osiąganych przychodów. Interesujący jest również fakt, iż częściej z usług zewnętrznych firm IT korzystają
przedsiębiorstwa posiadające kapitał wyłącznie polski (60%), niż te posiadające kapitał zagraniczny (45%).
Z outsourcingu usług IT częściej korzystają średnie przedsiębiorstwa (69%), o 12 p. proc więcej niż małe
3
przedsiębiorstwa (57%).
Pomimo prowadzonych kampanii marketingowych zaledwie 5% średnich przedsiębiorstw w 2011 roku
korzystało z funduszy unijnych w celu finansowania inwestycji związanych z ICT. Jest to wynik wyraźnie słabszy
od ostatniego badania przeprowadzonego w 2009 roku, kiedy odsetek średnich przedsiębiorstw korzystających
z finansowania europejskiego wyniósł 9%.
Według badań przeprowadzonych przez PMR w czerwcu 2013 roku wśród 300 największych firm IT w Polsce,
aż 55% uważa iż sytuacja branży jest dobra (52%) lub bardzo dobra (3%). Natomiast negatywnie sytuację w
branży oceniało zaledwie 5% badanych przedsiębiorstw. Natomiast w kwestii sytuacji finansowej, aż 87%
badanych przedsiębiorstw wypowiadało się pozytywnie, oceniają swoją sytuację finansową jako dobrą (68%)
lub bardzo dobrą (19%). Jako złą swoja sytuację finansową oceniło zaledwie 3% przedsiębiorstw biorących
udział w badaniu.
9.2.3.3

Światowy rynek Big Data

Światowy rynek zbierania i przetwarzania dużej ilości informacji – w skrócie Big Data – jest jednym z najszybciej
rozwijających się segmentów nowej gospodarki. Wynika to z coraz większej ilości przedsiębiorstw
wykorzystujących proces Big Data przy tworzeniu strategii rozwoju. Według ankiety przeprowadzonej przez
EMC Corporation, aż 76% przedsiębiorstw na całym świecie uważa iż inwestycja w technologię jest
z strategicznego punktu widzenia najlepszym sposobem na osiągnięcie zamierzonych celów. Dodatkowo aż 79%
ankietowanych przedsiębiorstw uważa iż skorzystanie z Big Data pozwoli na podejmowanie lepszych decyzji
biznesowych. (84% w Ameryce Północnej wobec 56% w Niemczech). Należy również wspomnieć, iż 56%
ankietowanych stwierdziło iż odpowiednie wykorzystanie Big Data będzie kluczowym elementem do
osiągnięcie sukcesu w branży (aż 81% południowokoreańskich przedsiębiorstw wobec 21% szwedzkich).
Zaledwie 29% ankietowanych przedsiębiorstw nie miało planów wdrożenia Big Data do swojego
przedsiębiorstwa.

3

PMR, „Rynek IT w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2012–2016", 2012 r.
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Wykres 3 Wartość światowego rynku Big Data w latach 2011-2012 oraz prognoza na lata 2013-201
(w mld USD)
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Źródło: Wikibon
Światowy rynek Big Data w 2012 roku był wart 11,4 mld USD, co przełożyło się na wzrost o wzrost wartości
rynku o 58,3% w porównaniu do roku 2011. W 2017 roku wartość rynku Big Data powinna wynieść 47,5 mld
USD, co oznacza iż średnioroczny wzrost w latach 2011-2017 powinien wynieść 37,0%. Najlepiej pod tym
względem będzie wyglądać rok 2013, w którym rynek osiągnie wartość 18,1 mld USD, osiągając tym samym
wzrost o 58,8% r/r.
9.2.3.4

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce

Emitent prowadzi działalność na obszarze Polski, powoduje to zatem zależność kondycji finansowo-majątkowej
Spółki od sytuacji makroekonomicznej Polski. Kluczową dla Spółki branżą, w związku z charakterystyką
działalności, jest rynek IT, a w szczególności segment oprogramowania.
Wskaźniki makroekonomiczne
Sytuacja gospodarcza Polski jest dobrze odzwierciedlana poprzez wskaźniki makroekonomiczne, do
najważniejszych z nich można zaliczyć:


dynamikę Produktu Krajowego Brutto,



wskaźnik inflacji,



stopę bezrobocia,



wzrost realny wynagrodzeń brutto.

Rok 2013 był kolejnym trudnym rokiem dla polskiej gospodarki, m. in. przez słabszy niż rok wcześniej wzrost
4
PKB oraz niską inflację. Wzrost PKB w omawianym roku wyniósł 1,6% i był o 0,3 pkt. proc. niższy niż w 2012 r.
Widać jednak oznaki wychodzenia z dołka dynamiki PKB – w ciągu ostatnich trzech kwartałach systematycznie
odnotowywano wyższą dynamikę wzrostu PKB w ujęciu rok do roku. Polska może się przy tym pochwalić się
przynależnością do grupy pięciu najszybciej rozwijających się państw Unii Europejskiej. Słabnący wzrost
gospodarczy wynikał głównie ze stałego spadku tempa wzrostu popytu krajowego, który w latach
wcześniejszych był głównym czynnikiem wpływającym na wzrost PKB, a w całym 2013 roku odnotował brak
zmian, tj. 0,0% r/r. Tak jak w przypadku całości PKB, tak i popyt krajowy poprawił się w ostatnich kwartałach,
w III kwartale 2013 roku osiągając wzrost 0,5% w ujęciu r/r, a w IV kwartale 2013 na poziomie 1,2% r/r.
Głównym czynnikiem wzrostu polskiego PKB w IV kwartale, jak i w całym 2013 r. był popyt zagraniczny. Mimo

4

IBnGR „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 82”, kwiecień 2014 r.
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słabych wyników wskaźników rocznych, poprawa ich dynamiki w ostatnich kwartałach wskazuje na
5
wychodzenie przez polską gospodarkę z trwającego przez ostatnie lata kryzysu finansowego.
Obecna sytuacja polskiej gospodarki, na tle zarówno krajów strefy euro, jak i krajów Europy ŚrodkowoWschodniej, prezentuje się korzystnie. Polska nie tylko utrzymała ożywienie gospodarcze w całym 2013 r., lecz
także znalazła się w czołówce państw Unii pod względem wzrostu gospodarczego. Odmienna reakcja polskiej
gospodarki na kryzys potwierdza, iż rozwija się ona w sposób zrównoważony. Kryzys finansowy szczególnie
uwydatnił niedociągnięcia nadzoru finansowego w wielu krajach, jednocześnie potwierdzając słuszność polskich
6
regulacji.
Po okresie spadków dynamiki PKB 5 kwartałów z rzędu, Polska notuje obecnie wzrost dynamiki PKB już trzeci
kolejny kwartał. Wzrost PKB w I kwartale 2014 roku wyniósł 0,8% k/k. Dane przedstawione przez Główny Urząd
Statystyczny wskazują, iż tempo wzrostu produktu krajowego brutto w całym 2013 roku wyniosło 1,6% i było
niższe o 0,3 pkt proc. od tempa przyrostu zanotowanego w 2012 r., co oznacza, iż tempo wzrostu PKB malało
7
kolejny rok z rzędu.
Tabela 9 Wybrane wskaźniki makroekonomiczne Polski w latach 2006-2013 oraz prognozy na lata
2014-2015 (w %)
Wyszczególnienie

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014P

2015P

Produkt krajowy
brutto

6,2%

6,8%

5,1%

1,6%

3,9%

4,5%

1,9%

1,6%

3,1%

3,8%

Inflacja

1,0%

2,5%

4,2%

3,5%

2,6%

4,3%

3,7%

0,9%

1,3%

2,1%

Stopa bezrobocia

14,8%

11,2%

9,5%

12,1%

12,4%

12,5%

13,4%

13,4%

12,4%

11,6%

Wynagrodzenie
realne brutto

4,0%

5,5%

5,9%

2,0%

1,5%

1,4%

0,1%

3,4%

3,4%

3,7%

P – prognoza
Źródło: GUS, „Roczne wskaźniki makroekonomiczne”, maj 2014 r.; IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 82”,
kwiecień 2014 r.

Produkt Krajowy Brutto
Zgodnie z danymi oszacowanymi przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową produkt krajowy brutto
w Polsce w I kwartale 2014 r. był wyższy o 2,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Był
to już trzeci kwartał z rzędu, w którym dynamika wzrostu PKB była wyższa niż kwartał wcześniej. Tempo
wzrostu PKB w 2013 r. osiągnęło jeden z najniższych poziomów w ostatniej dekadzie, jedynie 1,6% r/r, co jest
równe przyrostowi osiągniętemu w 2009 r. Uwzględniając czynniki sezonowe, tempo wzrostu PKB w I kwartale
8
2014 roku wyniosło 0,8% k/k.
Główną składową wzrostu gospodarczego w I kwartale 2014 r., w przeciwieństwie do całego 2013 r., był popyt
krajowy, który odnotował roczną dynamikę na poziomie 2,2%. Największy wkład w I kwartale 2014 r.
w dynamikę popytu krajowego miały nakłady brutto na środki trwałe, których dynamika w tym okresie
wynosiła 2,2% r/r, co można tłumaczyć łagodną zimą i wczesnym nadejściem wiosny, a tym samym

5

IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 81”, luty 2014 r.
IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 77”, luty 2013 r.
7
IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 81”, luty 2014 r. IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr
82”, kwiecień 2014 r.
8
IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 82”, kwiecień 2014 r.
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wcześniejszym rozpoczęciem prac budowlanych. Decydujące znaczenie dla przyspieszenia dynamiki wydatków
inwestycyjnych miała jednak coraz wyraźniejsza poprawa koniunktury makroekonomicznej.
W pierwszym kwartale 2014 r. wzrost spożycia ogółem był identyczny jak w ostatnim kwartale 2013 r., czyli
2,1% r/r. W I kwartale 2014 r. spożycie indywidualne tj. wydatki konsumpcyjne ludności wzrosło o 1,9%, przy
czym IV kwartał 2013 roku wykazał wzrost o 2,1% r/r.
W ujęciu sektorowym najszybciej rozwijającą się gałęzią gospodarki w I kwartale 2014 roku, w przeciwieństwie
do całego 2013 r., było budownictwo. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oszacował tempo wzrostu
wartości dodanej tej części gospodarki na poziomie 9,0% r/r w I kwartale 2014 r., wobec -9,0% r/r w całym 2013
roku. W budownictwie w I kwartale 2014 r. odnotowano także wzrost produkcji sprzedanej o 10,6% r/r, wobec
spadku o 7,3% r/r w IV kwartale 2013 r. Kolejny kwartał z rzędu odnotowano wzrost wartości dodanej
w usługach rynkowych, który został oszacowany przez IBnGR na poziomie 2,4% r/r w I kwartale 2014 roku, przy
czym dla całego 2013 r. wartość dodana w usługach rynkowych wzrosła o 2,5% r/r. Szacunki IBnGR wskazują na
utrzymanie dalszego wzrostu wartości dodanej przemysłu, która w I kwartale 2014 roku wzrosła o 4,1% r/r,
czyli identycznie jak w ostatnim kwartale 2013 r. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w I kwartale 2014 r.
o 4,8% r/r. W porównaniu do ostatniego kwartału 2013 r., jest to wynik lepszy o 0,3 p. proc. Natomiast w całym
9
2013 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 2,2% .
Wykres 4 Dynamika wzrostu Produktu Krajowego Brutto w Polsce w latach 1996-2013 oraz
prognozy na lata 2014 – 2015 (w %)
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Źródło: GUS, „Roczne wskaźniki makroekonomiczne”, maj 2014 r.; IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 82”,
kwiecień 2014 r.

Według prognoz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w 2014 r. dynamika wzrostu PKB w Polsce wyniesie
3,1% r/r. Tempo wzrostu gospodarczego Polski ulegnie więc przyspieszeniu o 1,5 p. proc. w porównaniu do
10
2013 r. i o 1,2 p. proc. w porównaniu do 2012 r. Rok 2014 będzie więc lepszy niż lata poprzednie, a dynamika
PBK r/r w 2014 r. ma – wg prognoz IBnGR – przyspieszać z każdym kolejnym kwartałem. Ponadto w ujęciu
rocznym w czwartym kwartale 2014 roku wzrost PKB ma wg prognoz dojść do poziomu 3,3% r/r. Przyspieszenie
wzrostu PKB w drugiej połowie 2013 roku było wynikiem wyraźnego wzrostu spożycia oraz wyższego wzrostu
eksportu. W 2014 roku koniunktura gospodarcza w Polsce będzie się poprawiać, co poskutkuje zauważalnym
9

IBnGR „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 82”, kwiecień 2014 r.
IBnGR „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 82”, kwiecień 2014 r.
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ożywieniem gospodarki, szczególnie w przemyśle i wychodzącym z kryzysu budownictwie. Dynamika r/r
produkcji sprzedanej budownictwa w IV kwartale 2014 r. wyniesie 7,1%, a dla wartości sprzedanej przemysłu w
analogicznym okresie będzie to 5,8% r/r.
W całym 2013 roku dynamika popytu krajowego wyniosła 0,0% r/r, czyli o 0,1 pkt proc. więcej niż w 2012 roku.
Oznacza to utrzymanie popytu krajowego na tym samym poziomie, wobec drobnego spadku w 2012 r.
W kolejnych latach stagnacja polskiego popytu krajowego powinna się zakończyć i powrócić na ścieżkę
wzrostów. Według prognoz IBnGR tempo wzrostu popytu krajowego wyniesie 3,2% r/r w 2014 r. i 3,5% r/r
11
w 2015 r.
W ocenie IBnGR w najbliższym czasie należy spodziewać się długo oczekiwanego ożywienia gospodarczego.
Widać to po wzroście popytu zarówno konsumpcyjnego, jak i inwestycyjnego. Wyższy poziom inwestycji to
efekt odnawiania majątku trwałego przez przedsiębiorstwa oraz napływ środków europejskich wspierających
12
finansowanie inwestycji infrastrukturalnych.
Poprawa sytuacji gospodarczej ma również nadejść
w pozostałych krajach Europy, co pozwoli na osiągnięcie dynamiki wzrostu polskiego eksportu na poziomie
4,2% r/r w 2014 r. i 7,0% r/r w 2015 r. W analogicznym okresie przyspieszy również dynamika importu – w 2014
r. napływ towarów i usług do Polski ma wzrosnąć o 4,6% r/r, a w 2015 r. dynamika r/r wzrośnie do poziomu
6,5%.
Inflacja
Zgodnie z danym przedstawionymi przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, średni wzrost cen dóbr
i usług konsumpcyjnych w 2013 r. wyniósł 0,9%, znajdując się tym samym poniżej dolnego poziomu pasma celu
inflacyjnego. Średnia inflacja w pierwszym kwartale 2014 roku inflacja wyniosła 0,6% r/r. W I kwartale 2014 r.
najbardziej wzrosły ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (3,6% r/r) oraz rekreacji i kultury (2,6%
13
r/r). Najbardziej obniżyły się natomiast ceny edukacji (o -6,2% r/r) oraz odzieży i obuwia (o -4,6% r/r).
Wykres 5 Stopa inflacji w Polsce w okresie styczeń 2000 r. – marzec 2014 r. (w %)
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Źródło: GUS, "Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne", maj 2014 r.

W ocenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w nadchodzącym czasie nie należy się spodziewać
zagrożenia inflacyjnego. Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2014 r. wyniesie średnio 1,3%,
11

IBnGR „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 82”, kwiecień 2014 r.
IBnGR „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 81”, luty 2014 r
13
GUS, "Wybrane kwartalne wskaźniki makroekonomiczne", maj 2014 r.
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przyśpieszając w IV kwartale 2013 do poziomu 1,9% r/r. Pomimo serii obniżek stóp procentowych, jaką
przeprowadziła Rada Polityki Pieniężnej i umocnieniu złotego, inflacja nadal znajduje się poniżej pasma celu
14
inflacyjnego NBP. Sytuacja polskiej gospodarki pod względem presji inflacyjnej powinna być stabilna również
w 2015 r., gdy średni wzrost cen towarów konsumpcyjnych ma wynieść 2,1% r/r.
Stopa bezrobocia
Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny sytuacja na polskim rynku pracy w 2013 r.
była niekorzystna. Lepiej natomiast kształtują się perspektywy jej zmian w roku 2014. Na koniec grudnia 2013
roku stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła wartość 13,4%, a na koniec marca 2014 r. wyniosła ona 13,5%.
W porównaniu z sytuacją w roku poprzednim, poziom bezrobocia pozostał bez zmian dla danych grudniowych,
natomiast w marcu 2014 r. spadł o 0,8 p. proc. Jednocześnie wskazać należy, że w okresie od stycznia do
15
grudnia 2013 roku stopa bezrobocia spadła o 0,8 p. proc.
Wykres 6 Stopa bezrobocia w Polsce w okresie styczeń 2000 r. – marzec 2014 r. (w %)
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Źródło: GUS, "Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne", luty 2014 r.

W latach 2014 – 2015 sytuacja na rynku pracy wciąż będzie stanowić poważny problem dla polskiej gospodarki,
jednak widać w tym względzie poprawę. Zgodnie z prognozami IBnGR na koniec grudnia 2014 r. stopa
bezrobocia rejestrowanego wyniesie 12,4%, spadając tym samym o 1,0 pkt proc. w porównaniu do grudnia
roku poprzedniego. Sytuacja na rynku pracy ma również poprawić się w roku 2015, do końca którego liczba
16
osób uznanych za bezrobotne spadnie do poziomu 11,6% . Przyczyną polepszenia się sytuacji na rynku pracy
będzie w głównej mierze szybszy wzrost gospodarczy oraz lepsze nastroje przedsiębiorców, co ma swoje
odzwierciedlenie w prognozowanych nakładach inwestycyjnych, w tym na stanowiska pracy. Pomimo
ożywienia w sferze zatrudnienia, niepokojąco według analityków IBnGR wygląda utrzymująca się na
dwucyfrowym poziomie stopa rejestrowanego bezrobocia. Zwraca się również uwagę na zapowiadane przez
rząd zmiany w sprawie odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od umów o dzieło i umów zleceń,
17
co może negatywnie wpłynąć na poziom zatrudnienia w Polsce .

14

IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 82”, kwiecień 2014 r.
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Wynagrodzenie realne i nominalne brutto
W I kwartale 2014 r. tempo wzrostu przeciętnego realnego wynagrodzenia brutto uległo polepszeniu i na
koniec marca wzrosło do 3,5% r/r, co oznacza polepszenie się sytuacji na rynku pracy w stosunku do sytuacji
z 2013 roku, kiedy to realne wynagrodzenie brutto odnotowało niższy wzrost. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie nominalne brutto spadło z poziomu 4.221,50 zł w grudniu 2013 roku do poziomu 4.017,75 zł
18
w marcu 2013 r.
Wykres 7 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw
w Polsce w okresie od początku stycznia 2005 r. do końca marca 2014 r. (w zł)
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Źródło: GUS, "Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne”, maj 2014 r.

Jak prognozuje IBnGR w wyniku polepszania się ogólnej sytuacji gospodarczej, należy spodziewać się wzrostu
realnego wynagrodzenia brutto, który będzie przyspieszał w kolejnych latach, notując 3,4% r/r w 2014 r. oraz
19
3,7% r/r w 2015 r.

9.3

9.3.1

Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Struktura właścicielska po emisji akcji serii F

Tabela 10 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale
zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu po ofercie prywatnej akcji serii F
Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale
zakładowym

Udział w ogólnej
liczbie głosów

Krystian Piećko

725.000

1.450.000

40,57%

57,72%

Jerzy Świderski

191.471

191.471

10,71%

7,62%

Sergiusz Borysławski

150.000

150.000

8,39%

5,97%

Paweł Wieczyński

150.000

150.000

8,39%

5,97%

Pozostali*

570.529

570.529

31,94%

22,72%

Akcjonariusz

18
19

GUS, "Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne”, maj 2014 r.
IBnGR, „Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 82”, maj 2014 r.
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1.787.000

Suma

2.512.000

100,00%

100,00%

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu
ASO
Źródło: Emitent

Wykres 8 Struktura własnościowa po uwzględnieniu oferty prywatnej akcji serii F (udział w kapitale
zakładowym)
8,39%

31,94%

Krystian Piećko

8,39%

Jerzy Świderski
Sergiusz Borysławski
Paweł Wieczyński

10,71%

Pozostali*

40,57%
* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu
ASO
Źródło: Emitent

Wykres 9 Struktura własnościowa po uwzględnieniu oferty prywatnej akcji serii F (udział w głosach
na walnym zgromadzeniu)
22,72%

Krystian Piećko
Jerzy Świderski
Sergiusz Borysławski

5,97%
57,72%
5,97%

Paweł Wieczyński
Pozostali*

7,62%
* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu
ASO
Źródło: Emitent

9.3.2

Umowy czasowego ograniczenia zbywalności typu lock-up

Akcje serii A należące do Prezesa Zarządu Pana Krystiana Piećko są akcjami imiennymi, w związku z czym nie
mogą być wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
W dniu 19 lutego 2013 r. pomiędzy Emitentem a czterema akcjonariuszami Spółki, w tym trzema ówczesnymi
członkami Rady Nadzorczej, tj. Panem Adamem Bijas, Panem Sergiuszem Borysławskim oraz Panem Pawłem
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Wieczyńskim, zawarto zobowiązania z podpisem notarialnie poświadczonym w sprawie czasowego
wyłączenia zbywalności wszystkich posiadanych przez nich akcji serii B, tj. łącznie 480.000 akcji serii B,
będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Na mocy wyżej wskazanych umów czasowego wyłączenia zbywalności akcji typu lock-up, w/w akcjonariusze
serii B zobowiązali się, iż w ciągu dwudziestu czterech miesięcy licząc od dnia podpisania niniejszych umów nie
obciążą, nie zastawią, nie zbędą ani w inny sposób nie przeniosą własności, jak również nie zobowiążą się do
dokonania takich czynności, co do całości lub części objętych przedmiotowymi zobowiązaniami akcji (łącznie
480.000 akcji serii B), chyba że zgodę na taką czynność wyrazi Zarząd Spółki w drodze pisemnej.
Nie będzie stanowić złamania zapisów niniejszego zobowiązania zbycie lub przeniesienie własności akcji serii B
na rzecz jakiejkolwiek osoby, jeżeli druga strona czynności zobowiąże się do zawarcia ze Spółką umowy
o ograniczeniu zbywalności akcji w brzmieniu tożsamym z niniejszą umową, przy czym taka umowa będzie
obowiązywała do końca wyznaczonego okresu lock-up.
W dniu 26 marca 2013 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi, o których Emitent informował raportami bieżącymi ESPI nr 2/2013
i 3/2013 z dnia 26 marca 2013 r. W związku z tym, Zarząd Spółki powziął informację o zawarciu transakcji
kupna-sprzedaży 37.500 akcji PILAB S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
realizowanej jako wykonanie umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji z dnia 18 sierpnia 2012 roku, pomiędzy
Panem Adamem Bijas, będącym ówczesnym Przewodniczącym Rady Nadzorczej (sprzedawca) a Panem
Adamem Sokołowskim, będącym ówczesnym Członkiem Rady Nadzorczej (nabywca).
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, iż doszło do przeniesienia praw i obowiązków z Pana
Adama Bijasa na Pana Adama Sokołowskiego w zakresie zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia
zbywalności akcji, o których mowa powyżej.

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 100.000,00 zł.
Tabela 11 Kapitał zakładowy Emitenta przed emisją akcji serii F
Liczba akcji (szt.)

Udział w kapitale
zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów (%)

Seria A

725.000

44,75%

1.450.000

61,83%

Seria B

525.000

32,41%

525.000

22,39%

Seria C

150.000

9,26%

150.000

6,40%

Seria D

70.000

4,32%

70.000

2,99%

Seria E

150.000

9,26%

150.000

6,40%

Suma

1.620.000

100,00%

2.345.000

100,00%

Źródło: Emitent
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Tabela 12 Kapitał zakładowy Emitenta po emisji akcji serii F
Liczba akcji (szt.)

Udział w kapitale
zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów (%)

Seria A

725.000

40,57%

1.450.000

57,72%

Seria B

525.000

29,38%

525.000

20,90%

Seria C

150.000

8,39%

150.000

5,97%

Seria D

70.000

3,92%

70.000

2,79%

Seria E

150.000

8,39%

150.000

5,97%

Seria F

167.000

9,35%

167.000

6,65%

Suma

1.787.000

100,00%

2.512.000

100,00%

Źródło: Emitent

Zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu Spółki, Emitent tworzy następujące kapitały:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) kapitały rezerwowe,
d) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wynosi
178.700,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na 1.787.000 (słownie:
jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć
groszy) każda akcja, w tym:
a) 725.000 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
o kolejnych numerach od 1 do 725.000,
b) 525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych
numerach od 1 do 525.000.
c) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od
1 do 150.000,
d) 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od
1 do 70.000,
e) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od
1 do 150.000,
f) 167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych
numerach od 1 do 167.000
Akcje imienne serii A posiadają uprzywilejowanie, na mocy którego każda akcja serii A Emitenta uprawnia do
oddania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki .
Zgodnie z § 6 ust. 2 akcje nowej emisji Spółki będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne
Zgromadzenie postanowi inaczej.
Kapitał zakładowy może zostać podwyższony z emisji akcji oraz ze środków własnych zgodnie z art. 422 Kodeksu
spółek handlowych.
Zgodnie ze § 9 ust. 2 Statutu Spółki, zysk netto Spółki może być przeznaczony na:
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1)
2)
3)
4)
5)

kapitał zapasowy;
inwestycje;
dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
dywidendy dla akcjonariuszy;
inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

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 (pomniejszone o koszty 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 13 Kapitał własny Emitenta (w zł)
WYSZCZEGÓLNIENIE

Stan na
31 grudnia 2012 r.

Stan na
31 grudnia 2013 r.

Kapitał (fundusz) własny

1.151.467,17

1.384.186,98

Kapitał (fundusz) podstawowy

147.000,00

162.000,00

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)

0,00

0,00

Kapitał (fundusz) zapasowy

998.499,00

2.472.298,17

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

-276.220,12

0,00

Zysk (strata) netto

282.188,29

-1.250.111,19

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)

0,00

0,00

Źródło: Emitent

10.2 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy Emitenta został wpłacony w całości.
Do Spółki wniesiono wkłady niepieniężne w postaci całości zorganizowanego przedsiębiorstwa obecnego
Prezesa Zarządu Spółki Pana Krystiana Piećko pod nazwą „PILAB Zaawansowane technologie i szkolenia
informatyczne Krystian Piećko z siedzibą w Chocianowie” o wycenie 487.000,00 zł (słownie: czterysta
osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych). W zamian za powyższy wkład niepieniężny Pan Krystian Piećko objął
725.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)
każda. Akcje imienne serii A Emitenta są uprzywilejowane w ten sposób, iż każda akcja serii A daje prawo do
wykonania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
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10.3 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku
realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub
z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji
akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów
subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw
podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji
Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do
objęcia akcji.

10.4 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie
statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony
kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego,
o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie
Zgodnie z § 6a Statutu PILAB S.A. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego
w terminie trzech lat do dnia 1 marca 2016 r. o kwotę nie większą niż 77.800,00 zł (słownie: siedemdziesiąt
siedem tysięcy osiemset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 778.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt
osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
obejmowanych za wkłady pieniężne (w ramach jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego).
Szczegółowe informacje dotyczące ww. uprawnienia zostały przedstawione poniżej (treść § 6a Statutu Spółki):
„Kapitał docelowy
§ 6a
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki,
o kwotę nie większą niż 77.800,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych), poprzez emisję nie
więcej niż 778.000 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia pierwszego marca dwa tysiące
szesnastego roku (01.03.2016 r.);
b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady
pieniężne;
c. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale
o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej
wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały;
d. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych
akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może
zostać wyłączone,
e. akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami
uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy,
f. w odniesieniu do kwoty nie większej niż 37.800,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy osiemset złotych),
poprzez emisję nie więcej niż 378.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela („Program Motywacyjny”):
i. osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie
Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki („Osoby Uprawnione”),
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ii.

Osoby Uprawnione zostaną związane ze Spółką umowami precyzującymi zasady objęcia akcji
w ramach Programu Motywacyjnego,
iii. brak realizacji zadań wskazanych w ww. umowach skutkować będzie brakiem możliwości objęcia
przez poszczególną Osobę Uprawnioną akcji w ramach Programu Motywacyjnego,
iv. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy),
v. emisja akcji w ramach Programu Motywacyjnego powiązana jest z podpisaniem przez Osoby
Uprawnione umów typu lock-up, przewidujących przynajmniej 12-miesięczny zakaz sprzedaży
obejmowanych akcji oraz ograniczenia w handlu tymi akcjami przez okres trwania stosunku
zawodowego ze Spółką,
g. w odniesieniu do kwoty nie większej niż 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych), poprzez emisję nie
więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Inwestorski”):
i. podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji będą inwestorzy i/lub partnerzy biznesowi Spółki,
kluczowi dla dynamizacji rozwoju PILAB S.A.,
ii. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 10,00 zł (dziesięć złotych).
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie
zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego
w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów
zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami
z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz
zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji
z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub
w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW,
z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
d. zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach
kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”
Wprowadzenie do Statutu Spółki zapisów o kapitale docelowym ma na celu umożliwienie Zarządowi sprawną
możliwość pozyskania finansowania, w przypadku wykorzystania przez Emitenta dotychczas posiadanych
kapitałów finansowych, przez co ograniczeniu ulegnie ryzyko spowolnienia tempa rozwoju Emitenta, a także
umożliwia Spółce wdrożenie programu motywacyjnego.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego miało miejsce jedno podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki, dokonane w granicach kapitału docelowego. Na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia
4 lutego 2014 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki w wyniku emisji 167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt
siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS miała
miejsce w dniu 22 maja 2014 r.
W związku z tym Zarząd Emitenta pozostaje uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę
emisji 61.100,00 zł, tj. do emisji 611.000 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
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10.5 Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane
instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity
depozytowe
Od dnia 20 lipca 2012 r. do dnia 17 sierpnia 2012 r. na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny
system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. notowane były następujące
instrumenty finansowe Emitenta:


150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie:
dziesięć groszy) każda.

Od dnia 20 sierpnia 2012 r. na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. notowane są następujące instrumenty finansowe Emitenta:


525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,



150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej
0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Od dnia 11 grudnia 2012 r. na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. notowane są następujące instrumenty finansowe Emitenta:


525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,



150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej
0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,



70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od
1 do 70.000.

Od dnia 26 czerwca 2013 r. na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. notowane są następujące instrumenty finansowe Emitenta:


150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej
0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

10.6 Dokumenty korporacyjne udostępnione do wglądu
W siedzibie Emitenta zostały udostępnione do wglądu następujące dokumenty lub ich kopie:
 tekst jednolity statutu Spółki;
 sprawozdanie finansowe Emitenta za 2013 rok wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem
uzupełniającym opinię biegłego;
 aktualny odpis z KRS.
W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 KSH
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.pilab.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie” dział „Walne Zgromadzenie”.
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11 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 E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., został udostępniony do publicznej wiadomości na
stronach internetowych:
 Emitenta – www.pilab.pl – w zakładce „Relacje Inwestorskie” dział „Dokumenty Informacyjne”,
 Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – www.newconnect.pl.

12 Wskazanie
miejsca
udostępnienia
okresowych
raportów
finansowych Emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi
Emitenta przepisami
Poniżej przedstawione zostało zestawienie raportów okresowych opublikowanych przez Emitenta.
Tabela 14 Raporty okresowe Emitenta
Raport okresowy

Data publikacji

Numer raportu

Raport kwartalny za II kwartał 2012 r.

9 sierpnia 2012 r.

12/2012

Raport kwartalny za III kwartał 2012 r.

9 listopada 2012 r.

24/2012

Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.

11 lutego 2013 r.

4/2013

Raport roczny za 2012 r.

26 kwietnia 2013 r.

17/2013

Raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

10 maja 2013 r.

20/2013

Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

9 sierpnia 2013 r.

37/2013

Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.

8 listopada 2013 r.

40/2013

Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.

12 lutego 2014 r.

4/2014

Raport roczny za 2013 r.

2 czerwca 2014 r.

11/2014

Raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

12 maja 2014 r.

10/2014

Źródło: Emitent

Przedmiotowe raporty udostępnione są na stronach internetowych:
 Emitenta – www.pilab.pl – w zakładce „Relacje Inwestorskie” dział „Raporty”,
 Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – www.newconnect.pl.

13 Sprawozdania finansowe
Na stronach internetowych:
 Emitenta – www.pilab.pl – w zakładce „Relacje Inwestorskie” dział „Raporty”
 Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – www.newconnect.pl
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udostępniony został raport roczny Emitenta za 2013 r. zawierający następujące elementy:
 List przewodni Prezesa Zarządu PILAB S.A.,
 Wprowadzenie – informacje o Spółce oraz wybrane dane finansowe,
 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia
2013 r.,
 Oświadczenie Zarządu PILAB S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych,
 Oświadczenie Zarządu PILAB S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego,
 Sprawozdanie finansowe od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.,
 Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2013 r.,
 Oświadczenie Zarządu PILAB S.A. o niestosowaniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
NewConnect”.
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14 Załączniki
14.1 Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta
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14.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał
walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych
przez sąd
14.2.1 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta
TEKST JEDNOLITY
STATUTU
PILAB SPÓŁKA AKCYJNA
stan na dzień 3 kwietnia 2014 r.
[Tekst jest jednolity Statutu ustalony i przyjęty przez Zarząd na podstawie upoważnienia wynikającego z § 6a
ust. 3 lit. d Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian zawartych w:
1) uchwale nr 1 Zarządu Spółki z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki, dotyczącej nadania nowego brzmienia § 6 ust. 1
Statutu Spółki w oparciu o akt notarialny Repertorium A numer 2570/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. sporządzony
przez notariusza Tomasza Kalinowskiego w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska,
Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60;
2) oświadczeniu Zarządu Spółki z dnia 3 kwietnia 2014 r. o wysokości objętego kapitału zakładowego, w oparciu
o akt notarialny Repertorium A numer 13111/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. sporządzony przez notariusza
Tomasza Kalinowskiego w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski
spółka cywilna we Wrocławiu, Rynek numer 60.]
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Firma Spółki brzmi: PiLAB Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skróconej nazwy PiLAB S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§2
Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

1.
2.

3.

§3
Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki
organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej i za granicą.
Założycielami Spółki są:
1) Krystian Piećko,
2) Sergiusz Borysławski,
3) Paweł Wieczyński,
4) Przemysław Jura,
5) Adam Bijas.
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1.

2.

§4
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) PKD 62.0 - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalność powiązana,
2) PKD 63.1 - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
działalność portali internetowych,
3) PKD 63.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
4) PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
5) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
6) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych,
7) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
8) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
9) PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
10) PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych,
11) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
12) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych,
13) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
14) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
15) PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
16) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
17) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim,
18) PKD 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
19) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
20) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
21) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
22) PKD 95.1 - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego.
Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu
działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu
państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego
zezwolenia, zgody lub koncesji.
§5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1.

§6
Kapitał zakładowy wynosi 178.700 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) i dzieli
się na 1.787.000 (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji, o wartości
nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

DOKUMENT INFORMACYJNY PILAB S.A. – seria F

Strona | 88

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

1.

1) 725.000 (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o kolejnych numerach od
1 do 725.000 uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy,
2) 525.000 (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych
numerach od 1 do 525.000,
3) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od
1 do 150.000,
4) 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 1
do 70.000,
5) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 1 do
150.000,
6) 167.000 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych
numerach od 1 do 167.000.
Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi
inaczej.
Może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje
imienne jest niedopuszczalna.
Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji
nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.
(skreślony)
Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek
handlowych.
Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do
zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia.
Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowić
będzie inaczej.
Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.
Kapitał docelowy
§ 6a
Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki,
o kwotę nie większą niż 77.800,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych), poprzez emisję nie
więcej niż 778.000 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia pierwszego marca dwa tysiące
szesnastego roku (01.03.2016 r.);
b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady
pieniężne;
c. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale
o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej
wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały;
d. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych
akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może
zostać wyłączone,
e. akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami
uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy,
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f.

w odniesieniu do kwoty nie większej niż 37.800,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy osiemset złotych),
poprzez emisję nie więcej niż 378.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela („Program Motywacyjny”):
i. osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie
Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki („Osoby Uprawnione”),
ii. Osoby Uprawnione zostaną związane ze Spółką umowami precyzującymi zasady objęcia akcji
w ramach Programu Motywacyjnego,
iii. brak realizacji zadań wskazanych w ww. umowach skutkować będzie brakiem możliwości objęcia
przez poszczególną Osobę Uprawnioną akcji w ramach Programu Motywacyjnego,
iv. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy),
v. emisja akcji w ramach Programu Motywacyjnego powiązana jest z podpisaniem przez Osoby
Uprawnione umów typu lock-up, przewidujących przynajmniej 12-miesięczny zakaz sprzedaży
obejmowanych akcji oraz ograniczenia w handlu tymi akcjami przez okres trwania stosunku
zawodowego ze Spółką,
g. w odniesieniu do kwoty nie większej niż 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych), poprzez emisję nie
więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Inwestorski”):
i. podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji będą inwestorzy i/lub partnerzy biznesowi Spółki,
kluczowi dla dynamizacji rozwoju PILAB S.A.,
ii. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 10,00 zł (dziesięć złotych).
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie
zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego
w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów
zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami
z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz
zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji
z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub
w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW,
z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
d. zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach
kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.
§7
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału,
a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa
w podziale dywidendy w równej wysokości.

1.

§8
Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za
zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarzane akcje zostanie
określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.
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2.
3.
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Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych
w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.
W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych
przez Walne Zgromadzenie.
W zamian za umarzane akcje akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od
zarejestrowania uchwały o umorzeniu.
§9

1.

2.

Spółka tworzy następujące kapitały:
1) kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitał rezerwowy,
4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1) kapitał zapasowy;
2) inwestycje;
3) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;
4) dywidendy dla akcjonariuszy;
5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
III. ORGANY SPÓŁKI
§ 10

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

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§ 11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie
określonym w ust. 1 powyżej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają
przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie
zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402¹-402² kodeksu spółek
handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych
spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie
złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono
potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.
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1.

2.
3.
4.

5.

1.

2.
3.

§ 12
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że
cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do
powzięcia uchwały.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub
reprezentowanych akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej.
(uchylony).
Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez
Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie
stanowią inaczej.
Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na
wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie
przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (słownie: siedemdziesiąt
pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.
§ 13
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki
lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
4) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
5) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,
6) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja
warrantów subskrypcyjnych,
10) tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
11) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
12) zmiana Statutu Spółki,
13) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
15) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
16) wybór likwidatorów,
17) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.
Oprócz spraw wymienionych w § 13 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy
określone w przepisach prawa lub w Statucie.
Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być
zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

§ 14
Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest
w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

DOKUMENT INFORMACYJNY PILAB S.A. – seria F

Strona | 92

§ 15
Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie.
Rada Nadzorcza

1.
2.

3.

4.
5.

6.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

§ 16
Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym z Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego.
Pierwsza Rada Nadzorcza składa się maksymalnie z siedmiu członków, przy czym sześciu członków
powoływanych jest przez Założycieli Spółki, a jeden przez Walne Zgromadzenie. Liczebność Rady Nadzorczej
kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
Jeżeli wygaśnie mandat któregokolwiek członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej
mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie
sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Mandat
członka Rady Nadzorczej dokooptowanego (desygnowanego) w powyższy sposób wygasa w przypadku jego
niepotwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady
Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, których powołują Założyciele Spółki.
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady
Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz
rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą
i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
§ 17
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie
Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba
wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady
Nadzorczej.
Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym
członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego
siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady
Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy
członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli
wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach
członków Zarządu.

DOKUMENT INFORMACYJNY PILAB S.A. – seria F

Strona | 93

8.

9.

1.
2.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie
za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć
spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków
Rady.
§ 18
Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.
Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:
1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz
wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu
Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady
Nadzorczej,
2) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,
3) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków,
4) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,
5) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych
(biznesplan),
6) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej
pożyczki lub kredytu łączna wartość zadłużenia z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów
własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
7) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań
z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki
z tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych w budżecie
zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
8) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub innych
obciążeń majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy
złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego - nie
przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
9) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 20%
(słownie: dwadzieścia procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na
podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem zapasów
zbywalnych w ramach normalnej działalności, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym przez
Radę Nadzorczą,
10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem
Rady Nadzorczej, członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym
akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji lub głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę
powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych
przekraczającej 20.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia tysięcy euro),
11) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału
w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości ograniczonego
prawa rzeczowego,
12) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
13) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
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14) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
15) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

1.
2.

1.
2.

1.

2.

3.

§ 19
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 17 ust. 8.
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
§ 20
Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania
poszczególnych czynności nadzorczych.
Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków
Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich
czynności.
§ 21
Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów
oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów
za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś
w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady.
W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej,
biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób
przeprowadzania i wynik głosowania.
Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu
oraz nadesłane później sprzeciwy nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.
Zarząd

1.

2.
3.

4.

1.
2.

§ 22
Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych
i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje
i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.
Pierwszy Zarząd Spółki został powołany przez Założycieli Spółki Akcyjnej. Liczebność Zarządu kolejnych
kadencji ustala Rada Nadzorcza.
Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka
Zarządu.
Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.
§ 23
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym
Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają
uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały
odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
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Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki,
a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona
obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
§ 24
W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez
Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania
w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub
prokurenta.
Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.
§ 25
Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Przewodniczący lub Członek
Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej, podpisuje w imieniu Spółki umowy z członkami
Zarządu Spółki. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem
Zarządu.
Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

§ 26
Członek Zarządu nie może bez zezwolenia 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 organu. Zakaz ten
obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka
Zarządu co najmniej 10% (słownie: dziesięć procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co
najmniej jednego członka zarządu.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.

§ 27
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31-12-2011 r.).
W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne
obowiązujące przepisy.

14.2.2 Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie
zarejestrowanych przez sąd
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 r. (30-06-2014 r.)
w sprawie zmiany Statutu Spółki
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Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PILAB
S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia, co następuje:
§1
Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 6a ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
„§ 6a
Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o
kwotę nie większą niż 77.800,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych), poprzez emisję nie
więcej niż 778.000 (siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia pierwszego marca dwa tysiące
szesnastego roku (01.03.2016 r.);
b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady
pieniężne;
c. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o
podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej
wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały;
d. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych
akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może
zostać wyłączone,
e. akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami
uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy,
f. w odniesieniu do kwoty nie większej niż 37.800,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy osiemset złotych),
poprzez emisję nie więcej niż 378.000 (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela („Program Motywacyjny”):
i. osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu, Rady
Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki („Osoby Uprawnione”),
ii. Osoby Uprawnione zostaną związane ze Spółką umowami precyzującymi zasady objęcia akcji w ramach
Programu Motywacyjnego,
iii. brak realizacji zadań wskazanych w ww. umowach skutkować będzie brakiem możliwości objęcia przez
poszczególną Osobę Uprawnioną akcji w ramach Programu Motywacyjnego,
iv. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy),
v. emisja akcji w ramach Programu Motywacyjnego powiązana jest z podpisaniem przez Osoby Uprawnione
umów typu lock-up, przewidujących przynajmniej 12-miesięczny zakaz sprzedaży obejmowanych akcji oraz
ograniczenia w handlu tymi akcjami przez okres trwania stosunku zawodowego ze Spółką,
g. w odniesieniu do kwoty nie większej niż 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych), poprzez emisję nie
więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Inwestorski”):
i. podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji będą inwestorzy i/lub partnerzy biznesowi Spółki, kluczowi dla
dynamizacji rozwoju PILAB S.A.,
ii. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 10,00 zł (dziesięć złotych).”
1.

otrzymuje następujące brzmienie:

1.

„§ 6a
Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o
kwotę nie większą niż 130.000 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.300.000
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(jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone do dnia trzydziestego czerwca dwa
tysiące siedemnastego roku (30.06.2017 r.);
b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady
pieniężne;
c. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o
podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; ustalenie ceny emisyjnej
wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały;
d. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych
akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może
zostać wyłączone,
e. akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami
uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy,
f. w odniesieniu do kwoty nie większej niż 50 000,00 zł (pięćdziesiąty tysięcy złotych), poprzez emisję nie
więcej niż 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Program Motywacyjny”):
i. osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu, Rady
Nadzorczej, pracownicy i współpracownicy Spółki („Osoby Uprawnione”),
ii. Osoby Uprawnione zostaną związane ze Spółką umowami precyzującymi zasady objęcia akcji w ramach
Programu Motywacyjnego,
iii. brak realizacji zadań wskazanych w ww. umowach skutkować będzie brakiem możliwości objęcia przez
poszczególną Osobę Uprawnioną akcji w ramach Programu Motywacyjnego,
iv. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy),
v. emisja akcji w ramach Programu Motywacyjnego powiązana jest z podpisaniem przez Osoby Uprawnione
umów typu lock-up, przewidujących przynajmniej 12-miesięczny zakaz sprzedaży obejmowanych akcji oraz
ograniczenia w handlu tymi akcjami przez okres trwania stosunku zawodowego ze Spółką,
h. w odniesieniu do kwoty nie większej niż 80 000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie
więcej niż 800 000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Inwestorski”):
i. podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji będą inwestorzy i/lub partnerzy biznesowi Spółki, kluczowi dla
dynamizacji rozwoju PILAB S.A.,
ii. cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 10,00 zł (dziesięć złotych).”
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 21 wzięli udział Akcjonariusze
posiadający łącznie 1.025.000 akcji, co stanowi 1.750.000 głosów i 57,36 % kapitału zakładowego Spółki,
oddając łącznie 1.750.000 głosów, w tym:
- 1.750.000 ważnych głosów „za”,
- przy braku głosów „przeciw”,
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,
nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.
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14.3 Definicje i objaśnienia skrótów
Tabela 15 Definicje i objaśnienia
Akcje serii A

725.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda

Akcje serii B

525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda

Akcje serii C

150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda

Akcje serii D

70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda

Akcje serii E

150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda

Akcje serii F

167.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda

Akcjonariusz
ASO
Autoryzowany
Doradca
Dokument
Informacyjny
Dyrektywa
2003/71/WE
Dz. U.
Emitent
EUR, EURO, Euro
Giełda, GPW, GPW
S.A.
GUS
IBnGR
KDPW, KDPW S.A.,
Depozyt
Kodeks Spółek
Handlowych, KSH
Komisja, KNF

Uprawniony z akcji Spółki
Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Blue Oak Advisory sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej Emitenta
oraz o instrumentach finansowych, związany z akcjami serii F, w związku z wprowadzeniem ich
do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW
Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie
prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu
papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Główny Urząd Statystyczny
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037,
z późn. zm.)
Komisja Nadzoru Finansowego

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

NBP

Narodowy Bank Polski

Ordynacja
Podatkowa
Organizator ASO,
Organizator
Alternatywnego
Systemu Obrotu
PDA, Prawa do akcji
PKB
PKD, PKD 2007

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8,
poz. 60, z późn. zm.)
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prawa do akcji, zbywalne prawo majątkowe, mające charakter papieru wartościowego
Produkt Krajowy Brutto
Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia
2007 r. (Dz. U. nr 251, poz. 1885)
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PLN, zł, złoty
Rada Nadzorcza, RN
Regulamin ASO,
Regulamin
Alternatywnego
Systemu Obrotu
Spółka
UE
UOKiK
Ustawa o KRS
Ustawa o Obrocie
Instrumentami
Finansowymi
Ustawa o Ochronie
Konkurencji i
Konsumentów
Ustawa o Ochronie
Niektórych Praw
Konsumentów
Ustawa o Ofercie
Publicznej
Ustawa o Opłacie
Skarbowej
Ustawa O Podatku
Dochodowym Od
Osób Fizycznych
Ustawa O Podatku
Dochodowym Od
Osób Prawnych
Ustawa o Podatku
od Czynności
Cywilnoprawnych
Ustawa o Podatku
od Spadków i
Darowizn
Ustawa o
Rachunkowości,
UoR
VAT
WIBOR

Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Nadzorcza Spółki PILAB 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.)

PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Unia Europejska
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2007 r., nr 168 poz. 1186, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50,
poz. 331, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22,
poz. 271, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., nr 225 poz. 1635, z późn.
zm.)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r., nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie
niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz.
654, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r., nr 101, poz. 649, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r.,
nr 93, poz. 768, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz.
1223, z późn. zm.)
Podatek od towarów i usług
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
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WZ, Walne
Zgromadzenie
Zarząd, Zarząd
Spółki,
Zarząd Emitenta
Zarząd Giełdy
Złoty, zł, PLN

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 PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Zarząd Spółki PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1
stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz.
386, z późn. zm.)
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