
 

 

 

LIVECHAT Software S.A. 
(LIVECHAT Software S.A., spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Korfantego 30, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000290756) 

Oferta Publiczna sprzedaży 3.237.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,02 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i 

wprowadzenie 25.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Niniejszy prospekt emisyjny („Prospekt”) został sporządzony w związku z: (i) pierwszą ofertą publiczną („Oferta Publiczna” lub „Oferta”), na terytorium 

Polski 3.237.500 istniejących Akcji Serii A spółki LIVECHAT Software S.A., spółki akcyjnej utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą we 

Wrocławiu („Spółka”, „LiveChat”) o wartości nominalnej 0,02 zł każda („Akcje Oferowane”) przeprowadzoną przez akcjonariuszy sprzedających 

(„Akcjonariusze Sprzedający”) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 25.750.000 istniejących Akcji, w tym 25.000.000 Akcji Serii A i 750.000 

Akcji Serii B („Akcje Wprowadzane”). 

Oferta będzie obejmować: (i) Transzę Inwestorów Indywidualnych oraz (ii) Transzę Inwestorów Instytucjonalnych. Liczba Akcji Oferowanych w 

poszczególnych transzach zostanie ustalona przez Akcjonariuszy Sprzedających, w porozumieniu z Oferującym, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem 

przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Instytucjonalnych, tj. w dniu 31 marca 2014 r. Przewiduje się, że ostateczna liczba Akcji 

Oferowanych, która zostanie przydzielona Inwestorom Indywidualnym, będzie stanowić nie więcej niż 15% wszystkich Akcji Oferowanych przydzielonych w 

ramach Oferty. Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 24 marca 2014 r. do dnia 28 marca 2014 r. (do 

godziny 23:59). Po zakończeniu budowania Księgi Popytu Inwestorzy Instytucjonalni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w okresie od dnia 1 

kwietnia 2014 r. do dnia 3 kwietnia 2014 r. 

Akcjonariusze Sprzedający w uzgodnieniu z Oferującym na potrzeby przyjmowania zapisów dla Inwestorów Indywidualnych ustalą cenę maksymalną sprzedaży 

Akcji Oferowanych („Cena Maksymalna”). Cena sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie w żadnym przypadku wyższa od 

Ceny Maksymalnej („Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych”). Cena Maksymalna zostanie ustalona nie później niż w dniu 18 marca 2014 r. i 

zostanie opublikowana w formie aneksu do niniejszego Prospektu. Wniosek o zatwierdzenie aneksu do Prospektu w zakresie Ceny Maksymalnej zostanie 

złożony w dniu 18 marca 2014 r. w trybie art. 51 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”). Cena Akcji Oferowanych dla inwestorów z Transzy 

Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym od Ceny Maksymalnej („Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych”). 

Informacja na temat liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) oraz do publicznej 

wiadomości wraz z informacją o Cenie Akcji Oferowanych w dniu 31 marca 2014 r. w trybie określonym w art. 54 ust. 3 oraz w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, tj. w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt. Po ogłoszeniu liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach Akcjonariusze 

Sprzedający w porozumieniu z Oferującym zastrzegają sobie możliwość dokonania przesunięć Akcji Oferowanych pomiędzy transzami. 

Akcje Spółki nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym. Wszystkie Akcje Oferowane będą istniały w formie zdematerializowanej z 

chwilą ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). Zamiarem Spółki 

jest, aby pierwszy dzień notowań akcji na GPW nastąpił nie później niż w dniu 10 kwietnia 2014 r. 

Spółka podkreśla, że Oferta Publiczna opisana w Prospekcie jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jedynym prawnie 

wiążącym dokumentem ofertowym sporządzonym na potrzeby tej Oferty Publicznej, zawierającym informacje na temat Spółki oraz Akcji Oferowanych jest 

Prospekt. 

Prospekt stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa 

Prospektowa”) i art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, który został przygotowany w szczególności zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej i 

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonujące Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania 

reklam z późniejszymi zmianami („Rozporządzenie 809/2004”) oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) Nr 486/12 z dnia 30 marca 2012 r. 

zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 809/2004 w odniesieniu do formy i treści prospektu emisyjnego, prospektu emisyjnego podstawowego, podsumowania 

oraz ostatecznych warunków, a także w odniesieniu do wymogów informacyjnych („Rozporządzenie 486/2012”) – w zakresie, w jakim Prospekt został 

sporządzony zgodnie z Załącznikiem XXV zamiast Załącznika I. 

OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI 

POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH. PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, 

ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI 

ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY PROSPEKTOWEJ LUB AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 

ROKU. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA 

GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁYBY ZOSTAĆ 

DOKONANE ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. 

KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN 

ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO 

STOSOWAĆ. 

Prospekt będzie udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.livechatsoftware.pl) i Oferującego (www.trigon.pl) w terminie 

umożliwiającym inwestorom zapoznanie się z jego treścią, nie później niż przed rozpoczęciem subskrypcji.  

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o 

charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Grupy oraz z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi działalność. Inwestorzy zainteresowani 

nabyciem Akcji Oferowanych w ramach Oferty powinni zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z informacjami zamieszczonymi w Rozdziale 

2 „Czynniki ryzyka”. 

Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu 

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie 

Prospekt został zatwierdzony przez KNF 

w dniu 18 marca 2014 r. 
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I PODSUMOWANIE 

Dział A Wstęp i ostrzeżenia 
Dział A - Wstęp i ostrzeżenia 

A.1 Ostrzeżenia 

Niniejsze podsumowanie należy traktować jako wprowadzenie do Prospektu. Każda decyzja o inwestycji w Akcje 

Emitenta oferowane na podstawie Prospektu powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego 

Prospektu. 

Inwestor, w przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w Prospekcie, 

może na mocy ustawodawstwa krajowego państwa członkowskiego, mieć obowiązek poniesienia kosztów 

ewentualnego przetłumaczenia niniejszego Prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. 

Odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły podsumowanie, w tym jego tłumaczenia, 

jednak tylko w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku 

czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, bądź gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z 

innymi częściami Prospektu, najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważeniu inwestycji w 

akcje Emitenta. 

A.2 Zgoda Emitenta 

Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na wykorzystanie prospektu 

emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez 

pośredników finansowych. 

Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej odsprzedaży 

papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie 

prospektu emisyjnego. 

Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do 

wykorzystywania prospektu emisyjnego. 

Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma obowiązek 

udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej oferty. 

Nie dotyczy. Niniejszy punkt nie ma zastosowania, albowiem papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej 

odsprzedaży ani ich ostatecznemu plasowaniu przez pośredników finansowych. 

Dział B Emitent i gwarant 
Dział B - Emitent i gwarant 

B.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 

Nazwa (firma): LIVECHAT Software Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona: LIVECHAT Software S.A. 

B.2 Siedziba oraz forma prawna Emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym Emitent prowadzi swoją 

działalność, a także kraj siedziby Emitenta 

Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, we Wrocławiu (53-021), ul. Wojciecha 

Korfantego 30. 

Emitent został utworzony zgodnie z prawem polskim, na podstawie Kodeksu handlowego. Obecnie Emitent działa 

na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Emitenta oraz przepisów powszechnie obowiązujących. 

B.3 Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta oraz rodzaj 

prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii 

sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na których 

Emitent prowadzi swoją działalność. 
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LIVECHAT Software S.A. jest producentem oraz globalnym dostawcą oprogramowania jako usługi LiveChat - 

oprogramowania komunikacyjnego dla biznesu. Produkt LiveChat służy do szybkiego i intuicyjnego kontaktu 

klientów odwiedzających firmową stronę WWW z pracownikami firmy. Dodatkowo aplikacja uzyskuje informacje o 

zachowaniu klientów na stronie WWW, stanowiące atrakcyjne źródło wiedzy w procesie sprzedaży, obsługi i 

wsparcia klienta. Emitent jest producentem i dystrybutorem oprogramowania sprzedawanego w modelu SaaS 

(Software-as-a-Service - oprogramowanie jako usługa), służącego do komunikacji business-to-consumer (B2C) oraz 

business-to-business (B2B). Oferowany przez Emitenta produkt LiveChat adresowany jest do wszystkich firm, 

których wspólną cechą jest potrzeba komunikacji z klientami w Internecie.  

Bieżąca działalność Spółki skupiona jest na dalszym udoskonalaniu produktu LiveChat przez zespół deweloperów, 

oferowaniu najwyższej jakości obsługi klienta oraz tworzeniu nowych kanałów pozyskiwania klientów. Sprawdzony 

model biznesowy Emitenta zakłada marginalny koszt pozyskania klienta bliski zeru. Relatywnie niski poziom 

kosztów stałych w Spółce i marginalny krańcowy koszt zmienny nowego klienta oraz brak konieczności ponoszenia 

dodatkowych nakładów inwestycyjnych umożliwiają skalowalność prowadzonego biznesu przy zachowaniu 

wysokiej rentowności działalności. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej polityki marketingowej, w tym cenowej, 

produkt LiveChat jest głównie skierowany do średnich i małych przedsiębiorstw, jednak Emitent podejmuje obecnie 

działania mające na celu dotarcie do podmiotów o większej skali działalności. Progresywny cennik umożliwia 

Emitentowi otrzymywanie wyższych przychodów od klientów, którzy wykorzystują większą liczbę funkcjonalności 

produktu LiveChat. 

Na ofertę Emitenta składa się produkt LiveChat, który jest narzędziem służącym do bezpośredniej komunikacji 

pomiędzy odwiedzającym stronę, a jej właścicielem. Dla użytkownika końcowego ma ono postać okna rozmowy 

umieszczanego w witrynie internetowej. Z kolei właściciel strony ma dostęp do aplikacji bezpośrednio z poziomu 

przeglądarki internetowej lub za pomocą dedykowanej aplikacji przeznaczonej zarówno dla użytkowników 

komputerów stacjonarnych (Windows, Mac OS X), jak i platform mobilnych (iOS, Android). Zadaniem produktu 

jest wsparcie lub zastąpienie tradycyjnych metod sprzedaży prowadzonych w przedsiębiorstwie poprzez wsparcie 

klienta odwiedzającego witrynę oraz analizę jego potrzeb w czasie rzeczywistym. 

Produkt LiveChat sprzedawany jest w formie trzech planów taryfowych zróżnicowanych pod względem cen oraz 

wachlarza oferowanych usług dodatkowych: 

 Solo (36 USD/m-c) 

Plan Solo przeznaczony jest dla pojedynczego użytkownika (agenta). Najważniejsze funkcjonalności w ramach tego 

pakietu to możliwość prowadzenia nieograniczonej liczby rozmów oraz statystyki dotyczące efektywności i 

szybkości użytkownika podczas przeprowadzonych czatów; 

 Team (39 USD/m-c/agent) 

Plan Team jest przystosowany dla wieloosobowych zespołów zajmujących się obsługą klientów. Produkt jest w tym 

celu rozszerzony o funkcje pozwalające na tworzenie grup użytkowników, obsługę wielu stron oraz inteligentną 

dystrybucję rozmów pomiędzy agentami. 

 Enterprise (59 USD/m-c/agent) 

Plan Enterprise jest najbardziej rozbudowaną wersją produktu, zawierającą wszystkie funkcje dostępne w niższych 

planach, a także oferującą rozszerzoną obsługę statystyk agentów oraz zaawansowane możliwości konfiguracji 

produktu. Wersja ta jest przeznaczona dla firm, które działają w oparciu o szczegółowe raporty i dane statystyczne 

oraz tym które dążą do osiągnięcia najwyższych standardów w obsłudze klienta. 

Z produktu Spółki korzysta 6 890 klientów z 89 krajów z całego świata (stan na koniec lutego 2014 r.). Na Datę 

Prospektu liczba klientów Spółki wyniosła 7 061. W okresie historycznym objętym analizą na potrzeby niniejszego 

Prospektu liczba klientów rośnie stabilnie w średnim tempie 5,8% miesięcznie (średni miesięczny przyrost liczby 

klientów od 31 marca 2011 r. do 28 lutego 2014 r.), co oznacza ponad 11-krotny wzrost w stosunku do poziomu z 

początku sierpnia 2010 roku. Do klientów Spółki należą m.in. Orange, Bosch, Adobe, Kaspersky Lab. 

 

B.4a Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na Emitenta oraz 

na branże, w których Emitent prowadzi działalność. 

W okresie obejmującym historyczne informacje finansowe zawarte w niniejszym prospekcie emisyjnym (tj. od 1 

kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.) Zarząd Emitenta odnotował silny trend wzrostowy w zakresie liczby 

klientów, który był kontynuowany w styczniu 2014 roku i średnioroczny wzrost liczby klientów na 30.01.2014 r. 

wyniósł 102,0%. Wzrost liczby klientów przekłada się bezpośrednio na wartość przychodów ze sprzedaży, które 
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wzrosły w 2012 r. o 104,1% w stosunku do Roku obrotowego 2011.  

W okresie od zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu Zarząd Emitenta odnotował kontynuację 

trendu wzrostowego w zakresie liczby klientów (wzrost o 44,9%, stan na dzień 30 stycznia 2014 r.) oraz przychodów 

ze sprzedaży (wzrost w okresie obejmującym pierwsze 3 kwartały roku obrotowego 2013 o 72,7% w stosunku do 

analogicznego okresu w 2012 r.). 

W okresie od zakończenia ostatniego roku obrotowego od Daty Prospektu Emitent odnotował wzrost kosztów 

działalności proporcjonalny do wzrostu liczby klientów. Jednocześnie Emitent nie planuje poniesienia znaczących 

nakładów inwestycyjnych. 

Na perspektywy rozwoju Emitenta w okresie do końca Roku obrotowego 2013 (tj. do 31 marca 2014 r.) wpływ mogą 

mieć czynniki zewnętrzne, pozostające poza możliwością ich kształtowania przez Zarząd Emitenta, a dotyczące w 

równym stopniu wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Do czynników takich należeć 

mogą: 

1. Kształt polityki fiskalnej w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. 

2. Kurs pary walutowej USD/PLN. 

3. Wpływ aktualnych, ogólnych warunków makroekonomicznych. 

4. Zmiany regulacji prawnych, w tym w szczególności odnoszące się do prawa patentowego. 

5. Trendy występujące na rynkach, na których działa Emitent. 

Na perspektywy rozwoju Emitenta w okresie do końca Roku obrotowego 2013 (tj. do 31 marca 2014 r.) wpływ mogą 

mieć również czynniki wewnętrzne, które w znacznie większym zakresie mogą być przedmiotem kontroli przez 

osoby zarządzające Emitenta. Do czynników takich zaliczyć można: 

1. Realizację założonej strategii rozwoju, w tym rozwój technologii Emitenta. 

2. Efektywne pozyskiwanie nowych klientów. 

B.5 Opis grupy kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej grupie – w przypadku Emitenta, który jest 

częścią grupy. 

Emitent tworzy grupę kapitałową w skład, której wchodzi Emitent oraz spółka zależną LiveChat Inc. z siedzibą w 

USA, w której Emitent posiada 100% kapitału i 100% głosów. 

B.6 W zakresie znanym Emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub pośredni, 

mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego 

Emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób. 

Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to zastosowanie. 

W zakresie, w jakim znane jest to Emitentowi, należy podać, czy Emitent jest bezpośrednio lub pośrednio 

podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także 

opisać charakter tej kontroli. 

Strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia Prospektu, która podlega zgłoszeniu na mocy prawa polskiego 

przedstawia poniższa tabela. 

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień zatwierdzenia Prospektu 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Tar Heel Capital OS LLC 5.356.000 20,80% 5.356.000 20,80% 

Mariusz Ciepły 5.149.250 20,00% 5.149.250 20,00% 

Maciej Jarzębowski 3.940.500 15,30% 3.940.500 15,30% 

Jakub Sitarz 3.769.500 14,64% 3.769.500 14,64% 

THC Fund Management Ltd. 3.120.655 12,12% 3.120.655 12,12% 

Urszula Jarzębowska 1.210.250 4,70% 1.210.250 4,70% 

Inner Investment Ltd. 1.078.140 4,19% 1.078.140 4,19% 
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TF Assets Management Ltd. 582.705 2,26% 582.705 2,26% 

Szymon Klimczak 515.000 2,00% 515.000 2,00% 

Krzysztof Górski 403.000 1,57% 403.000 1,57% 

Razem 25.750.000 100,00% 25.750.000 100,00% 

Podmiot Dominujący 14.987.500 58.20% 14.987.500 58.20% 

Porozumienie Akcjonariuszy 

II 
10.137.500 39,37% 10.137.500 39,37% 

Źródło: Emitent 

Akcjonariusze zawarli dwa porozumienia co do wspólnego głosowania: 

 Porozumienie Akcjonariuszy Podmiot Dominujący, które tworzą: Mariusz Ciepły, Urszula Jarzębowska, 

Jakub Sitarz, Maciej Jarzębowski, Szymon Klimczak, Krzysztof Górski. 

 Porozumienie Akcjonariuszy II, które tworzą: Tar Heel Capital OS LLC, THC Fund Management, Inner 

Investment Ltd, TF Assets Management. 

Emitent jest kontrolowany przez Porozumienie Akcjonariuszy Podmiot Dominujący, które tworzą: Mariusz Ciepły, 

Urszula Jarzębowska, Jakub Sitarz, Maciej Jarzębowski, Szymon Klimczak, Krzysztof Górski. Akcjonariusze 

tworzący to porozumienie posiadają łącznie 14.987.500 akcji Emitenta dających 58,2% kapitału zakładowego i 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Poza wskazanymi prawem głosu wynikającym z posiadanych akcji akcjonariusze Emitenta nie posiadają żadnych 

innych praw głosu w Emitencie ani nie są w żaden inny sposób uprzywilejowani pod względem prawa głosu. 

B.7 Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące Emitenta, przedstawione dla każdego 

roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla następującego 

po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku 

obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji bilansowych uznaje się za 

spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku.  

Przedstawione poniżej wybrane dane finansowe Grupy zostały przygotowane w oparciu o dane finansowe zawarte 

w: 

 Historycznych skonsolidowanych informacjach finansowych Grupy za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 

marca 2013 r., obejmujących Lata obrotowe 2011 i 2012, sporządzonych zgodnie z MSR oraz zbadanych 

przez biegłego rewidenta, 

 Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 9 miesięcy zakończony 31 

grudnia 2013 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres zakończony 31 grudnia 2012 r., sporządzonym 

zgodnie z MSR, które podlegało przeglądowi biegłego rewidenta. 

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych Grupy (w PLN) 

Wybrane dane finansowe 

3Q2013 

(01.04.2013-

31.12.2013) 

3Q2012 

(01.04.2012-

31.12.2012) 

2012 

(01.04.2012-

31.03.2013) 

2011 

(01.04.2011-

31.03.2012) 

Przychody netto ze sprzedaży 12 446 757 7 206 084 11 185 727 5 479 728 

EBITDA 8 843 111 5 390 126 7 300 466 3 265 513 

EBIT 8 486 061 5 277 782 7 087 775 3 146 812 

Zysk (strata) brutto 8 513 853 5 304 169 7 137 060 3 146 602 

Zysk (strata) netto 6 841 065 4 299 529 5 660 649 2 396 085 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 352 825 5 207 177 6 162 239 2 342 691 

Przepływy pieniężne z działalności 
inwestycyjnej 

2 639 337 (4 488 872) (5 025 349) (300 253) 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (6 000 000) (1 458 879) (1 458 879) (431 350) 

Przepływy pieniężne netto razem 3 992 162 (740 574) (321 988) 1 611 089 
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Źródło: Emitent 

Wybrane pozycje bilansu Grupy (w PLN) 

Wybrane dane finansowe 
3Q2013 

(31.12.2013) 

3Q2012 

(31.12.2012) 

2012 

(31.03.2013) 

2011 

(31.03.2012) 

Aktywa razem 9 590 723 7 001 533 8 263 623 3 507 376 

Aktywa trwałe 1 871 580 1 835 640 1 179 533 486 632 

Aktywa obrotowe 7 719 143 5 165 893 7 084 091 3 020 744 

Kapitał własny 7 856 467 4 931 123 7 014 561 2 820 324 

Kapitał (fundusz) podstawowy 515 000 515 000 515 000 515 000 

Zobowiązania długoterminowe 4 545 804 4 545 804 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 729 710 2 069 606 1 244 517 686 248 

Średnia ważona liczba akcji (szt.) 25 750 000 25 750 000 25 750 000 25 750 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN 

na akcję) 
0,31 0,19 0,27 0,11 

Zysk na jedną akcję przypadający 

akcjonariuszom jednostki dominującej (w 

PLN za akcję) 

0,27 0,17 0,22 0,09 

Źródło: Emitent 

B.8 Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru. 

Przy wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie stwierdzić, że ze 

względu na ich charakter, informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie 

przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej spółki ani jej wyników. 

Nie dotyczy. 

Emitent nie sporządzał informacji finansowych pro forma. W okresie objętym historycznymi informacjami 

finansowymi nie miała miejsca żadna transakcja skutkująca znaczącą zmianą brutto sytuacji Emitenta, jak np. 

zmianą o ponad 25% jednego lub większej liczby wskaźników wielkości przedsiębiorstwa Emitenta, która 

stanowiłaby przesłankę sporządzenia informacji finansowej pro forma. 

B.9 W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową. 

Prognozy wybranych danych finansowych  

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane historyczne dane finansowe zawarte w historycznych skonsolidowanych 

informacjach finansowych za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2013 r., obejmujących lata obrotowe 

zakończone 31 marca 2012 r. oraz 31 marca 2013 r. oraz prognozowane skonsolidowane informacje finansowe za 

lata obrotowe zakończone 31 marca 2014 r. i 31 marca 2015 r. 

Pozycja 2014 r. 2013 r. 2012 r. 2011 r. 

tys. PLN 

 

01.04.2014-

31.03.2015 

01.04.2013-

31.03.2014 

01.04.2012-

31.03.2013 

01.04.2011-

31.03.2012 

Przychody ze sprzedaży 25.317 17.896 11.186 5.480 

EBITDA* 18.948 12.629 7.301 3.266 

Zyska (strata) netto 14.904 9.829 5.661 2.396 

Źródło: Spółka w zakresie prognozowanych skonsolidowanych informacji finansowych za lata obrotowe zakończone 31 marca 2014 r. i 31 marca 

2015 r. oraz historycznych skonsolidowanych informacji finansowych za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2013 r., obejmujących lata 

obrotowe zakończone 31 marca 2012 r. i 31 marca 2013 r. 

* EBITDA = zysk operacyjny (EBIT) powiększony o amortyzację 
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B.10 Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do 

historycznych informacji finansowych. 

 
Nie dotyczy. Biegły rewident nie zgłosił zastrzeżeń w odniesieniu do Historycznych Informacji Finansowych . 

B.11 W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego Emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb, 

należy załączyć wyjaśnienie. 

Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Grupy Emitenta wystarcza na pokrycie jej obecnych potrzeb . 

Dział C Papiery wartościowe 
Dział C - Papiery wartościowe 

C.1 Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym 

ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych. 

W ramach Oferty realizowanej na podstawie niniejszego Prospektu, oferowanych jest 3.237.500 akcji zwykłych na 

okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,02 każda będących własnością Akcjonariuszy Sprzedających. Ponadto 

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. jest 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 

0,02 zł każda oraz 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 

C.2 Waluta emisji papierów wartościowych. 

Akcje są emitowane w złotych (zł). 

C.3 Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni. 

Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej. 

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) złotych i dzieli się na 25.750.000 

(dwadzieścia pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym 25.000.000 

(dwadzieścia pięć milionów) akcji serii A i 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, o wartości 

nominalnej 0,02 zł. 

C.4 Opis praw związanych z papierami wartościowymi. 

Prawa i obowiązki związane z Akcjami określa w szczególności Kodeks spółek handlowych, Ustawa o Obrocie, 

Ustawa o Ofercie oraz Statut. Poniżej wymieniono najważniejsze prawa akcjonariuszy związane z Akcjami: 

 akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo do rozporządzania Akcjami; 

 akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo do udziału w zysku wykazanym w rocznym, zbadanym przez 

biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym, który zostanie przeznaczony uchwałą 

Walnego Zgromadzenia do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Emitenta (prawo do dywidendy); 

 akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo objęcia akcji Emitenta nowej emisji w stosunku do liczby 

posiadanych Akcji (prawo poboru); 

 w przypadku likwidacji Emitenta, każda Akcja upoważnia do proporcjonalnego udziału w podziale majątku 

pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Emitenta; 

 akcjonariusz wykonuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach. Każda Akcja daje prawo do jednego 

głosu na Walnym Zgromadzeniu; 

 prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom Emitenta 

reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego Emitenta lub co najmniej połowę ogółu głosów 

w Emitencie; 

 akcjonariusz lub akcjonariusze Emitenta reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 

Emitenta mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw 

w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia; 

 akcjonariusz lub akcjonariusze Emitenta reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 

Emitenta mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia; 

 akcjonariusz lub akcjonariusze Emitenta reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
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mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Emitentowi 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; 

 każdy akcjonariusz Emitenta ma prawo żądać wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych 

porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; Zarząd jest zobowiązany do udzielenia 

akcjonariuszowi Emitenta, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, na jego żądanie informacji dotyczących 

Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia; 

 akcjonariuszom Emitenta, reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, przysługuje 

prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; 

 akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia; 

 zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy Emitenta, posiadających co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez 

biegłego, na koszt Emitenta, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Emitenta lub 

prowadzeniem jego spraw. 

C.5 Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. 

Ustawowe ograniczenia zbywalności akcji 

Ustawa o Ofercie Publicznej, Ustawa o Obrocie oraz Kodeks spółek handlowych przewidują, między innymi, 

następujące ograniczenia dotyczące swobodnej zbywalności akcji: 

 obowiązek zawiadomienia KNF oraz Emitenta ciąży na każdym kto: (i) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 

15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej; (ii) 

posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów 

w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął, odpowiednio, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 

33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów; (iii) zmienił dotychczas posiadany 

udział ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, 

której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych; (iv) zmienił dotychczas 

posiadany udział ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej o co najmniej 1% ogólnej liczby 

głosów;  

 obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w przypadku: (i) nabycia 

akcji uprawniających do wykonywania ponad 10% lub 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, (ii) przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, (iii) 

przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;  

 zakaz nabywania lub zbywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w 

oparciu o informację poufną;  

 zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu zamkniętego przez 

osoby określone w Ustawie o Obrocie;  

 spółka dominująca, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, ma obowiązek 

zawiadomić spółkę zależną o powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia 

powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji spółki dominującej 

reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej.  

Umowne ograniczenia zbywalności Akcji 

Umowa lock-up 

W dniu 11 grudnia 2013 roku akcjonariusze Emitenta Mariusz Ciepły, Urszula Jarzębowska, Jakub Sitarz, Maciej 

Jarzębowski, Szymon Klimczak, Krzysztof Górski, Tar Heel Capital OS LLC, THC Fund Management Ltd., Inner 

Investment Ltd. oraz TF Assets Management Ltd. zawarli z Emitentem oraz Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w 

Krakowie umowę̨ o ograniczaniu rozporządzania akcjami (Lock up Agreement). Umową objęte zostały wszystkie 

akcje Emitenta należące do ww. akcjonariuszy, które pozostaną własnością akcjonariuszy po przeprowadzeniu Oferty. 

Łącznie wyżej wskazaną umową objętych będzie 21.887.500 akcji Emitenta stanowiących 85% kapitału zakładowego 

i głosów na WZA. Na mocy tej umowy akcjonariusze Spółki zobowiązali się między innymi: (1) nie zbywać akcji 

Emitenta pod jakimkolwiek tytułem (odpłatnym lub darmowym), (2) nie obciążać ani nie rozporządzać akcjami 

Emitenta w jakikolwiek inny sposób, który mógłby rodzić konsekwencje w postaci zmiany posiadania (własności) 

akcji Emitenta, a w szczególności do niezastawiania akcji Emitenta pod zabezpieczenie zobowiązań́ zaciąganych 
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przez siebie lub osoby trzecie, za wyjątkiem zastawów i zabezpieczeń pod kredyty bankowe. Akcjonariusze 

zobowiązali się zdeponować akcje Emitenta na rachunkach prowadzonych przez Trigon DM, gdzie zostaną̨ objęte 

blokadą. Zobowiązanie akcjonariuszy określone powyżej obowiązuje w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy, 

do dnia następującego po upływie dwunastu miesięcy od dnia dokonania przydziału Akcji Sprzedawanych (przez 

przydział należy rozumieć dzień, w którym właściwe osoby reprezentujące Spółkę̨ podpisały listę̨ inwestorów, którym 

przydzielono Akcje Sprzedawane). 

Porozumienie akcjonariuszy – Podmiot Dominujący 

W dniu 11 grudnia 2013 r. akcjonariusze Mariusz Ciepły, Urszula Jarzębowska, Maciej Jarzębowski, Szymon 

Klimczak, Krzysztof Górski i Jakub Sitarz zawarli pisemne porozumienie w sprawie wspólnego głosowania. Na mocy 

tego porozumienia wyżej wskazani akcjonariusze zobowiązali się również wzajemnie do niezbywania akcji Emitenta 

przez okres 36 miesięcy od dnia dokonania przydziału Akcji Sprzedawanych bez uprzedniej zgody reprezentanta, 

którym został ustanowiony Mariusz Ciepły. Na wypadek zamiaru zbycia akcji akcjonariuszom objętym 

porozumieniem przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia akcji. Porozumienie zostało zawarte na czas 

nieoznaczony. Porozumienie może być rozwiązane w drodze pisemnego wypowiedzenia skierowanego do wszystkich 

akcjonariuszy objętych porozumieniem. 

C.6 Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na 

rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery wartościowe są lub 

mają być przedmiotem obrotu. 

Zamiarem Emitenta jest aby: 

 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,02 PLN każda,  

 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,02 PLN każda, 

notowane było na rynku równoległym GPW, w systemie notowań ciągłych.  

Zarząd Emitenta podejmie wszystkie działania niezbędne do tego, aby Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do 

obrotu w najkrótszym możliwym czasie. Termin debiutu Spółki na rynku regulowanym planowany jest najpóźniej 10 

kwietnia 2014 r. 

Do Daty Prospektu Akcje Spółki nie były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 

C.7 Opis polityki dywidendy. 

Zgodnie z art. 395 KSH, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o 

wypłacie dywidendy jest zwyczajne walne zgromadzenie, które winno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie 

każdego roku obrotowego. Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok 

obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień wypłaty 

dywidendy (art. 348 § 3 KSH). Zgodnie z art. 27 ust. 3 Statutu Emitenta Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty 

akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, przy czym wypłata zaliczki wymaga zgody Rady 

Nadzorczej.  

Dane historyczne na temat dywidendy 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wysokość dywidendy wynikała z zapisów w Umowie 

Inwestycyjnej zawartej w dniu 27 września 2011 roku pomiędzy THC Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital OS 

LLC a Mariuszem Ciepłym Urszulą Jarzębowską, Jakubem Sitarzem i Maciejem Jarzębowskim, która reguluje zasady 

współpracy stron oraz ich prawa i obowiązki w związku z działalnością Emitenta.  

W dniu 18 września 2012 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy 

w kwocie 1.458.879 zł. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę 878.333 zł pochodzącą z kapitału zapasowego 

oraz 580.545 zł z zysku netto za rok obrotowy 2011 zakończony 31 marca 2012 r. Wartość dywidendy na jedną akcję 

wyniosła 0,28 zł (na podstawie liczby akcji sprzed splitu) oraz 0,06 zł (na podstawie liczby akcji po splicie). 

W dniu 11 lipca 2013 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w 

kwocie 6.000.000 zł. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę 724.347 zł pochodzącą z niepodzielonego zysku z 

lat ubiegłych oraz 5.275.653 zł z zysku netto za rok obrotowy 2012 zakończony 31 marca 2013 r. Wartość dywidendy 

na jedną akcję wyniosła 1,17 zł (na podstawie liczby akcji sprzed splitu) oraz 0,23 zł (na podstawie liczby akcji po 

splicie). 

Obecna polityka w zakresie wypłaty dywidendy 

Polityka dywidendy Emitenta będzie zgodna z zasadami mającymi zastosowanie do wypłat dywidendy przez spółki, 
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których akcje znajdują się w obrocie na rynku regulowanym. Warunki wypłaty dywidendy uchwalonej przez Walne 

Zgromadzenie będą ustalone przez Zarząd Spółki w porozumieniu z KDPW. Spółka po dopuszczeniu jej akcji do 

obrotu giełdowego będzie zobowiązana uzgadniać decyzje i przekazywać do GPW informacje o zamiarze wypłaty 

dywidendy, w sposób i na zasadach określonych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. 

Zarząd Emitenta będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę całości zysku za dany rok obrotowy w 

formie dywidendy, chyba że pojawią się okazje inwestycyjne, które zapewniłyby Spółce i akcjonariuszom wyższą 

stopę zwrotu niż wypłata dywidendy. 

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki corocznie będzie podejmować Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie. 

Dział D Ryzyko 
Dział D - Ryzyko 

D.1 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla Emitenta lub jego branży. 

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

 Ryzyko związane z awariami technicznymi  

 Ryzyko związane z koncentracją produktową Emitenta 

 Ryzyko utraty Klientów 

 Ryzyko związane z umowami zawieranymi z Klientami 

 Ryzyko związane z kluczowymi pracownikami Emitenta 

 Ryzyko związane z istotnymi umowami 

 Ryzyko związane z ochroną własności intelektualnej Emitenta oraz tajemnicy przedsiębiorstwa 

 Ryzyko ograniczeń rozwoju Emitenta związanych z prawami własności intelektualnej osób trzecich 

 Ryzyko szkód wizerunkowych Emitenta 

 Ryzyko w zakresie obciążeń publicznoprawnych działalności Emitenta 

 Ryzyko związane ze znakiem towarowym 

 Ryzyko związane z naruszeniem praw autorskich do własności intelektualnej używanej przez Emitenta 

 Ryzyko związane z działalnością podmiotów wykorzystujących patenty do wymuszania odszkodowań 

(patent trolls) 

 Ryzyko związane z wystąpieniem awarii lub ataku hakerskiego 

 Ryzyko związane z tworzeniem własności intelektualnej 

 Ryzyka prawa amerykańskiego oraz postępowań w USA i kosztów tych postępowań z uwagi na 

koncentrację prowadzenia działalności w USA 

 Ryzyko ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności kontrahentów z umów istotnych 

 Ryzyko podatkowe związane z cenami transferowymi zwłaszcza na gruncie prawa amerykańskiego 

 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta 

 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w krajach sprzedaży Emitenta 

 Ryzyko zmienności kursów walutowych 

 Ryzyko związane z rozwojem branży działalności Emitenta 

 Ryzyko związane z konkurencją 

 Ryzyko zmian otoczenia prawnego, w tym w zakresie polskiego prawa podatkowego 

D.3 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych. 

 Ryzyko związane z publikacją niekorzystnych raportów dotyczących akcji Emitenta bądź rynku, na którym 
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działa 

 Ryzyko związane z wahaniem ceny akcji Emitenta 

 Ryzyko zawieszenia notowań Akcji 

 Ryzyko towarzyszące inwestowaniu w Akcje 

 Ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu na rynku regulowanym 

 Ryzyko związane z naruszeniem przez Emitenta przepisów w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 

papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym 

 Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji 

 Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia przez KNF aneksu do Prospektu 

 Ryzyko ograniczonej płynności 

 Ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem akcji promocyjnej 

przez Emitenta 

 Ryzyko związane z posiadaniem ponad 50 % kapitału zakładowego Emitenta i głosów na Walnym 

Zgromadzeniu na podstawie porozumień, 

 Ryzyko związane z możliwością zawieszenia lub odstąpienia od przeprowadzenia sprzedaży Akcji 

Oferowanych w ramach Oferty przez Akcjonariuszy Sprzedających 

 Ryzyko związane z możliwością podejmowania przez Podmiot Dominujący działań i decyzji, które mogą 

pozostawać w sprzeczności z zamierzeniami lub interesami innych akcjonariuszy Spółki  

 Ryzyko otrzymania kary w przypadku naruszenia przepisów 

 Ryzyko związane ze zmianą harmonogramu Oferty Publicznej lub też możliwością wystąpienia 

nieprzewidzianych opóźnień w jego realizacji 

 Ryzyko wysokiej stopy redukcji zapisów  

 Ryzyko wstrzymania dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym 

 Ryzyko naruszenia przepisów w związku z Ofertą Publiczną 

 Ryzyko związane z brakiem członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki niezależności oraz 

posiadającego kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej 

Dział E Oferta 
Dział E - Oferta 

E.1 Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty 

pobierane od inwestora przez Emitenta lub Oferującego. 

Wpływy z Oferty 

Akcjonariusze Sprzedający zamierzają sprzedać część swoich Akcji i oferują łącznie 3.237.500 (słownie: trzy miliony 

dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł 

(słownie: dwa grosze) każda i łącznej wartości nominalnej 64.750,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące 

siedemset pięćdziesiąt złotych). Akcje Oferowane stanowią 12,57% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 

12,57% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Wobec powyższego, tj. faktu, że Ofertą objęta jest jedynie sprzedaż istniejących Akcji, w niniejszym przypadku 

Emitent na skutek Oferty nie uzyska wpływów pieniężnych. 

Koszty Oferty 

W ocenie Spółki, łączne koszty związane z Ofertą, które poniesie Spółka, ukształtują się na poziomie ok. 0,6 mln zł i 

będą obejmować następujące koszty: 

 przygotowanie i przeprowadzenie Oferty,  

 sporządzenie Prospektu, 
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 promocję Oferty wraz z drukiem Prospektu oraz 

 koszty pozostałe, w tym opłaty na rzecz GPW i KDPW. 

Ponadto, w zamian za usługi świadczone w związku z Ofertą, w tym za plasowanie papierów wartościowych, 

Akcjonariusze Sprzedający poniosą koszty w wysokości 2,0-2,25% wartości pozyskanych środków z Oferty, 

pomniejszone o kwotę 0,4 mln zł, a ich ostateczna wysokość zależeć będzie od uzyskanej wyceny wartości Spółki. 

Szczegółowe informacje na temat rzeczywistych kosztów Oferty zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej 

wiadomości w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami. Inwestor powinien jednak zwrócić 

uwagę na inne koszty pośrednio związane z subskrybowaniem Akcji Oferowanych, w tym w szczególności koszty 

prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia/zapisu, założenia lub prowadzenia rachunku inwestycyjnego, oraz inne 

możliwe koszty bankowe związane z dokonywaniem wpłaty na Akcje Oferowane, ewentualnie koszty wymiany walut 

obcych na polskie złote.  

E.2a Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów pieniężnych. 

Przyczyny Oferty 

Zamiarem Akcjonariuszy Sprzedających jest zbycie posiadanych przez nich Akcji Oferowanych Spółki w liczbie 

określonej w niniejszym Prospekcie. 

Wykorzystanie wpływów pieniężnych 

Nie dotyczy. Spółka nie otrzyma żadnej części wpływów ze sprzedaży Akcji Oferowanych w Ofercie. Wpływy 

uzyskane ze sprzedaży Akcji Oferowanych zostaną przekazane Akcjonariuszom Sprzedającym. 

Szacunkowa wartość netto przepływów pieniężnych 

Ostateczna wartość netto wpływów pieniężnych będzie uzależniona od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 

sprzedanych przez Akcjonariuszy Sprzedających w Ofercie oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i 

Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych. 

Wpływy z Oferty 

Akcjonariusze Sprzedający zamierzają sprzedać część swoich Akcji i oferują łącznie 3.237.500 (słownie: trzy miliony 

dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł 

(słownie: dwa grosze) każda i łącznej wartości nominalnej 64.750,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące 

siedemset pięćdziesiąt złotych). Akcje Oferowane stanowią 12,57% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 

12,57% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Wobec powyższego, tj. faktu, że Ofertą objęta jest jedynie sprzedaż istniejących Akcji, w niniejszym przypadku 

Emitent na skutek Oferty nie uzyska wpływów pieniężnych. 

E.3 Opis warunków oferty. 

Na podstawie niniejszego Prospektu Akcjonariusze Sprzedający oferują łącznie 3.237.500 (słownie: trzy miliony 

dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł 

(słownie: dwa grosze) każda i o łącznej wartości nominalnej 64.750,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące 

siedemset pięćdziesiąt złotych). Akcje Oferowane stanowią 12,57% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 

12,57% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka zamierza 

ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym, prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., 25.750.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) 

akcji o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda, w tym: 

 25.000.000  (słownie: dwadzieścia pięć milionów) Akcji Serii A zwykłych na okaziciela, 

 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii B zwykłych na okaziciela. 

Akcje Spółki ulegną dematerializacji z chwilą ich zarejestrowania na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z 

KDPW. 

W związku z: (i) Ofertą oraz (ii) dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu giełdowego, zamiarem Spółki jest 

docelowa rejestracja 25.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B w depozycie papierów wartościowych 

prowadzonym przed KDPW, docelowo pod tym samym kodem ISIN.  

Spółka złoży do KDPW wniosek o rejestrację Akcji Oferowanych będących przedmiotem Oferty w depozycie 
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papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, tak aby rejestracja tych Akcji w depozycie papierów 

wartościowych nastąpiła w terminie umożliwiającym dokonanie ich przydziału Inwestorom Indywidualnym oraz 

zapisanie tych Akcji na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych na zasadach i w terminie 

określonym w niniejszym Prospekcie. Spółka złoży również wniosek o rejestrację pozostałych Akcji, które są objęte 

wnioskami o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego, w depozycie papierów wartościowych 

prowadzonym przez KDPW. 

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do notowań na GPW wymaga m.in.: (i) podjęcia przez Zarząd GPW uchwały o 

dopuszczeniu i wprowadzeniu Akcji do obrotu na GPW po spełnieniu przez Spółkę warunków takiego dopuszczenia i 

wprowadzenia; oraz (ii) zawarcia przez Spółkę umowy z KDPW w sprawie rejestracji Akcji w depozycie 

prowadzonym przez KDPW. 

Akcje Oferowane zostaną zaoferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drodze oferty 

publicznej, o której mowa w art. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, w podziale na Transzę Inwestorów Indywidualnych 

oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych. Intencją Oferującego jest przydzielenie nie więcej niż 15% Akcji 

Oferowanych Inwestorom Indywidualnym oraz nie mniej niż 85% Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym. 

Oferujący zastrzega, iż najpóźniej w dniu 31 marca 2014 r. może dokonać dowolnych przesunięć pomiędzy transzami 

stosownie do popytu zgłoszonego przez poszczególne grupy inwestorów. 

Potencjalni inwestorzy powinni uwzględnić, że jedynym prawnie wiążącym dokumentem sporządzonym na potrzeby 

tej Oferty, zawierającym informacje na temat Grupy oraz Akcji Oferowanych, jest Prospekt. 

Podmioty koordynujące lub oferujące Akcje Oferowane w Ofercie 

Koordynującym całość Oferty jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie 31-545 przy ul. Mogilskiej 65, 

wpisany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 

0000033118, NIP 676-10-44-221 o kapitale zakładowym (w pełni opłaconym) 13.500.000 zł. Trigon Dom Maklerski 

S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z 26 listopada 2002 r. Nr KPWiG 

4021-21/2002/. 

Trigon Dom Maklerski S.A. pełni również funkcję Oferującego, jest podmiotem odpowiedzialnym za pośrednictwo w 

proponowaniu przez Akcjonariuszy Sprzedających nabycia Akcji Oferowanych, w tym: za czynności o charakterze 

doradczym, mające na celu przeprowadzenie publicznej oferty Akcji Oferowanych oraz wprowadzenie Akcji 

Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym, występowanie w imieniu Spółki przed KNF w związku z 

proponowaniem nabycia akcji w ramach Oferty Publicznej.  

Oferujący zamierza stworzyć konsorcjum wybranych członków GPW do przyjmowania zapisów w Transzy 

Inwestorów Indywidualnych. Szczegółowy wykaz placówek, w których przyjmowane będą zapisy w Transzy 

Inwestorów Indywidualnych, zostanie opublikowany w formie komunikatu aktualizującego, zgodnie z art. 52 ust. 2 

Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Uprawnieni inwestorzy 

Oferta Publiczna kierowana jest do następujących grup inwestorów: 

 Inwestorów Indywidualnych (w Transzy Inwestorów Indywidualnych) – inwestorów niebędących 

Inwestorami Instytucjonalnymi, oraz 

 Inwestorów Instytucjonalnych (w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych) – inwestorów będących 

inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. E Dyrektywy Prospektowej. 

Terminy, wraz z wszelkimi możliwymi zmianami, obowiązywania Oferty i opis procedury składania zapisów 

Oferta Publiczna rozpocznie się w dniu publikacji Prospektu Emisyjnego, co nastąpi niezwłocznie po jego 

zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego 

harmonogramu Oferty. Czas podawany jest według czasu warszawskiego. 

do 18 marca 2014 r. 

Ustalenie Ceny Maksymalnej oraz złożenie do KNF aneksu do 

Prospektu z Ceną Maksymalną 

 

19 marca 2014 r. 
Publikacja Prospektu 

Publikacja aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną (przy 



 

25 

 

założeniu, że zatwierdzenie aneksu do Prospektu z Ceną 

Maksymalną nastąpi nie później niż w dniu 19 marca 2014 r.; 

zgodnie z art. 51 ust. 3 Ustawy o Ofercie aneks podlega 

zatwierdzeniu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 

dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie aneksu) 

od 24 marca do 28 marca 2014 r., do godz. 

23.59 

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych  

 

od 26 marca do 31 marca 2014 r., do godz. 

16.00  

Budowanie Księgi Popytu wśród Inwestorów 

Instytucjonalnych 

 

31 marca 2014 r. 

Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 

poszczególnym inwestorom oraz Ceny Sprzedaży dla 

Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów 

Instytucjonalnych  

Opublikowanie Ceny Sprzedaży dla Inwestorów 

Indywidualnych, Ceny Sprzedaży dla Inwestorów 

Instytucjonalnych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 

poszczególnym kategoriom inwestorów 

od 1 kwietnia do 3 kwietnia 2014 r. 
Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów 

Instytucjonalnych 

4 kwietnia 2014 r. 

Złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz 

Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW 

oraz zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów 

wartościowych Inwestorów Indywidualnych 

Planowany Przydział Akcji Oferowanych 

Nie później niż 9 kwietnia 2014 r. 

Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów 

wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, 

że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania 

Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów 

wartościowych będą kompletne i prawidłowe) 

Nie później niż 10 kwietnia 2014 r. Pierwszy dzień notowania Akcji na GPW 

Powyższy harmonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane, są niezależne od 

Spółki lub Akcjonariuszy Sprzedających. Przewidywany przez Emitenta termin publikacji aneksu do Prospektu z 

Ceną Maksymalna może ulec zmianie, w związku art. 51 ust. 3 Ustawy o Ofercie, który przewiduje że aneks do 

prospektu podlega zatwierdzeniu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o 

zatwierdzenie aneksu. Akcjonariusze Sprzedający, w uzgodnieniu z Oferującym, zastrzegają sobie prawo do zmiany 

powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Informacja o 

zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie przewidzianym w art. 52 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt. 

Zmiana terminów rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomości stosownej 

informacji o tym nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu przed pierwotnym terminem rozpoczęcia lub zakończenia 

przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane.  

Nowe terminy dla innych zdarzeń przewidzianych w harmonogramie zostaną podane do publicznej wiadomości 

najpóźniej w dniu upływu danego terminu, z wyjątkiem skrócenia terminu zakończenia budowania Księgi Popytu 

wśród Inwestorów Instytucjonalnych, który zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 
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poprzedzającym dzień upływu danego terminu. 

Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o 

Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz 

informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, przysługiwać będzie 

uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w jednym z punktów obsługi 

klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych 

od dnia przekazania do publicznej wiadomości takiej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie 

Publicznej. 

Cena Maksymalna 

Akcjonariusze Sprzedający w uzgodnieniu z Oferującym ustalą Cenę Maksymalną sprzedaży Akcji Oferowanych na 

potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych. Po ustaleniu Ceny Maksymalnej Spółka wystąpi do 

KNF z wnioskiem o zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej. Przy 

założeniu, że zatwierdzenie aneksu do Prospektu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej nastąpi nie później 

niż w dniu 19 marca 2014 r., aneks ten zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 19 marca 2014 r. 

Przewidywany przez Emitenta termin publikacji aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalna może ulec zmianie, w 

związku art. 51 ust. 3 Ustawy o Ofercie, który przewiduje że aneks do prospektu podlega zatwierdzeniu w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie aneksu. 

Dla potrzeb budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalony orientacyjny przedział 

cenowy, który nie będzie podany do publicznej wiadomości oraz który może ulec zmianie. 

Ostateczna cena Akcji Oferowanych 

Ostateczna Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych oraz Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych 

zostaną ustalone przez Akcjonariuszy Sprzedających w uzgodnieniu z Oferującym, po zakończeniu procesu 

budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. 

Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż Cena 

Maksymalna. Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie wyższa od Ceny Maksymalnej. W 

przypadku, gdy Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie nie wyższa niż Cena Maksymalna, 

Inwestorzy Indywidualni nabędą Akcje Oferowane po cenie równej Cenie Sprzedaży dla Inwestorów 

Instytucjonalnych. 

Informacja na temat Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów 

Instytucjonalnych zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 54 ust. 3 

oraz w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt. 

Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości powyższej 

informacji, przysługiwać będzie uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie 

w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe oświadczenia na 

piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji, stosownie do art. 54 

ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W momencie składania zapisów inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów, z wyjątkiem ewentualnych 

kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, o ile inwestor składający zapis 

na Akcje Oferowane nie posiadał takiego rachunku wcześniej, oraz kosztów prowizji maklerskiej, zgodnie z 

postanowieniami właściwych umów i regulaminów podmiotu przyjmującego zapis. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów 

Najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów 

Instytucjonalnych, Akcjonariusze Sprzedający w uzgodnieniu z Oferującym podejmą decyzję o ostatecznej liczbie 

Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów – w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w 

Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów zostanie podana do 

publicznej wiadomości wraz z informacją o Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Cenie Sprzedaży dla 

Inwestorów Instytucjonalnych w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Inwestorom, 

którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym, przysługiwać będzie uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu 

przez złożenie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe 

oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji, 
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stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

E.4 Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty. 

Podane poniżej osoby są zaangażowane w Ofertę oraz dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu na rynku 

regulowanym. 

Akcjonariusze Sprzedający 

Akcjonariusze Sprzedający, tj. Mariusz Ciepły, Jakub Sitarz, Maciej Jarzębowski, Tar Heel Capital OS LLC, THC 

Fund Management Ltd., Inner Investment Ltd., TF Assets Management Ltd. zaangażowani są w Ofertę, albowiem 

przedmiotem Oferty są akcje będące ich własnością.  

Nie istnieje konflikt interesów Akcjonariuszy Sprzedających w proces przeprowadzenia Oferty oraz dopuszczenie 

Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym, Akcjonariusze Sprzedający posiadają akcje Emitenta w liczbie 

22.996.750. 

Oferujący – Trigon Dom Maklerski S.A. 

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie - jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z zawartej 

umowy z dnia 16 listopada 2013 r., obejmującej świadczenie usług i doradztwo w projekcie dotyczącym 

dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym GPW.  

Wynagrodzenie Trigon Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Krakowie, pełniącego rolę Oferującego jest 

uzależnione od łącznej wartości sprzedaży Akcji Oferowanych w ofercie publicznej i stanowi procentowy udział 

wielkości środków pieniężnych pozyskanych z Oferty. W związku z tym Trigon Dom Maklerski S.A. może być 

zainteresowany, aby objętych zostało jak najwięcej akcji po jak najwyższej cenie. Trigon Dom Maklerski S.A. nie jest 

akcjonariuszem Emitenta. 

W imieniu Oferującego działają: Wojciech Pątkiewicz – Prezes Zarządu oraz Ryszard Czerwiński – Wiceprezes 

Zarządu. Nie istnieje konflikt interesów osób zaangażowanych ze strony Oferującego w proces przeprowadzenia 

Oferty oraz dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym, jak również osoby te nie posiadają akcji 

Emitenta. 

Doradca Prawny - Kancelaria Tomasik, Pakosiewicz, Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska  

Kancelaria Tomasik, Pakosiewicz, Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą w Krakowie - jest powiązany z 

Emitentem w zakresie wynikającym z zawartej umowy z dnia 20 listopada 2013 r., obejmującej świadczenie usług 

prawnych w zakresie sporządzania Prospektu Emisyjnego oraz świadczenie bieżącego doradztwa prawnego 

związanego z Ofertą oraz dopuszczeniem Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. Wynagrodzenie Doradcy 

Prawnego nie jest uzależnione od powodzenia emisji. Doradca Prawny nie posiada akcji Emitenta.  

W imieniu Doradcy Prawnego działa partner Mariusz Tomasik. Nie istnieje konflikt interesów osoby zaangażowanej 

ze strony Doradcy Prawnego w proces przeprowadzenia Oferty oraz dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu na rynku 

regulowanym, jak również osoba ta nie posiada akcji Emitenta. 

E.5 Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży. 

Wymienione poniżej podmioty będące bezpośrednimi akcjonariuszami Spółki będą Akcjonariuszami Sprzedającymi: 

Mariusz Ciepły, Jakub Sitarz, Maciej Jarzębowski, Tar Heel Capital OS LLC, THC Fund Management Ltd., Inner 

Investment Ltd., TF Assets Management Ltd.: 

 Mariusz Ciepły oferuje do sprzedaży 679.800 Akcji, stanowiących 2,64% kapitału zakładowego i głosów na 

Walnym Zgromadzeniu. 

 Jakub Sitarz oferuje do sprzedaży 495.125 Akcji, stanowiących 1,92% kapitału zakładowego i głosów na 

Walnym Zgromadzeniu. 

 Maciej Jarzębowski oferuje do sprzedaży 679.800 Akcji, stanowiących 2,64% kapitału zakładowego i 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 Tar Heel Capital OS LLC oferuje do sprzedaży 803.400 Akcji, stanowiących 3,12% kapitału zakładowego i 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 THC Fund Management Ltd. oferuje do sprzedaży 386.250 Akcji, stanowiących 1,50% kapitału 

zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 Inner Investment Ltd. oferuje do sprzedaży 126.175 Akcji, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego i 
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głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 TF Assets Management Ltd. oferuje do sprzedaży 66.950 Akcji, stanowiących 0,26% kapitału zakładowego 

i głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”: strony, których to dotyczy; oraz wskazanie okresu objętego 

zakazem sprzedaży 

Emitent jest stroną umowy zawartej z akcjonariuszami, której istotą jest ograniczenie możliwości zbywania akcji 

Emitenta (umowy lock-up). Akcjonariusze zobowiązują się w niej do czasowego ograniczenia rozporządzania 

akcjami Emitenta na zasadach określonych w tych umowach. Z uwagi na dematerializację akcji akcjonariusze 

zobowiązani byli złożyć w Trigon Dom Maklerski S.A. dyspozycje blokady akcji objętych ograniczeniem sprzedaży. 

Ewentualne zniesienie dematerializacji akcji Emitenta pozostanie bez wpływu na umowne ograniczenie możliwości 

zbywania akcji Emitenta. Przez ograniczenie w rozporządzaniu zgodnie z umowami lock-up rozumie się zakaz 

zastawiania, zbywania, przenoszenia własności, zawierania jakiejkolwiek umowy w tym zobowiązującej, 

przedwstępnej mającej na celu przeniesienie własności akcji na rzecz podmiotu trzeciego, czy to odpłatnie czy 

nieodpłatnie, także podejmowania innych czynności których ekonomiczny skutek będzie zbliżony do przeniesienia 

lub obciążenia akcji. Ponadto, akcjonariusze i Spółka są stroną Umowy Inwestycyjnej (która wygaśnie z momentem 

ustalania Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych).  

 Akcjonariusze Emitenta objęci umowami zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” 

L.p. Akcjonariusz 
Liczba akcji 

objętych lock-up 
Termin związania lock up 

1 Mariusz Ciepły 4.469.450 12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji Sprzedawanych 

2 Urszula Jarzębowska 1.210.250 12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji Sprzedawanych 

3 Jakub Sitarz 3.274.375 12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji Sprzedawanych 

4 Maciej Jarzębowski 3.260.700 12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji Sprzedawanych 

5 Szymon Klimczak 515.000 12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji Sprzedawanych 

6 Krzysztof Górski 403.000 12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji Sprzedawanych 

7 Tar Heel Capital OS LLC 4.552.600 12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji Sprzedawanych 

8 THC Fund Management Ltd. 2.734.405 12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji Sprzedawanych 

9 Inner Investment Ltd. 951.965 12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji Sprzedawanych 

10 TF Assets Management Ltd. 515.755 12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji Sprzedawanych 

 Razem: 21.887.500 12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji Sprzedawanych 

Źródło: Emitent 

E.6 Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą. 

W związku z brakiem emisji nowych akcji brak jest rozwodnienia. Po przeprowadzeniu Oferty, przy założeniu, że 

wszystkie Akcje zostaną objęte przez nowych akcjonariuszy, struktura akcjonariatu będzie przedstawiać się 

następująco: 

Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu oferty 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Tar Heel Capital OS LLC 4.552.600 17,68% 4.552.600 17,68% 

Mariusz Ciepły 4.469.450 17,36% 4.469.450 17,36% 

Jakub Sitarz 3.274.375 12,72% 3.274.375 12,72% 
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THC Fund Management Ltd. 2.734.405 10,62% 2.734.405 10,62% 

Maciej Jarzębowski 3.260.700 12,66% 3.260.700 12,66% 

Urszula Jarzębowska 1.210.250 4,70% 1.210.250 4,70% 

Inner Investment Ltd. 951.965 3,70% 951.965 3,70% 

TF Assets Management Ltd. 515.755 2,00% 515.755 2,00% 

Szymon Klimczak 515.000 2,00% 515.000 2,00% 

Dariusz Ciborski 462.500 1,80% 462.500 1,80% 

Krzysztof Górski 403.000 1,57% 403.000 1,57% 

Agnieszka Stefaniuk 162.500 0,63% 162.500 0,63% 

Nowi akcjonariusze 3.237.500 12,57% 3.237.500 12,57% 

Razem   25 750 000 100,00%   25 750 000 100,00% 

Podmiot Dominujący 13.132.775 51,00% 13.132.775 51,00% 

Porozumienie Akcjonariuszy II 8.754.725 34,00% 8.754.725 34,00% 

Źródło: Emitent 

Akcjonariusze zawarli dwa porozumienia co do wspólnego głosowania: 

 Porozumienie Akcjonariuszy Podmiot Dominujący, które tworzą: Mariusz Ciepły, Urszula Jarzębowska, 

Jakub Sitarz, Maciej Jarzębowski, Szymon Klimczak, Krzysztof Górski. 

 Porozumienie Akcjonariuszy II, które tworzą: Tar Heel Capital OS LLC, THC Fund Management, Inner 

Investment Ltd, TF Assets Management. 

Emitent jest kontrolowany przez Porozumienie Akcjonariuszy Podmiot Dominujący, które tworzą: Mariusz Ciepły, 

Urszula Jarzębowska, Jakub Sitarz, Maciej Jarzębowski, Szymon Klimczak, Krzysztof Górski. Akcjonariusze 

tworzący to porozumienie po przeprowadzenie Oferty będą posiadać łącznie 13.132.775 akcji Emitenta dających 

51,00% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać wielkość i 

wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji na nową ofertę. 

Nie dotyczy. Oferta nie jest skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy. 

E.7 Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez Emitenta lub Oferującego. 

Nie dotyczy. 

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami. Inwestor powinien jednak zwrócić 

uwagę na inne koszty pośrednio związane z subskrybowaniem Akcji Oferowanych, w tym w szczególności koszty 

prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia/zapisu, założenia lub prowadzenia rachunku inwestycyjnego, oraz inne 

możliwe koszty bankowe związane z dokonywaniem wpłaty na Akcje Oferowane, ewentualnie koszty wymiany walut 

obcych na polskie złote. 
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II CZYNNIKI RYZYKA 

1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

1.1. Ryzyko związane z awariami technicznymi   

Przedmiotem działalności Emitenta jest sprzedaż oprogramowania, tj. autorskiego produktu LiveChat, 

który jest narzędziem w formie okna umieszczanego w witrynie internetowej, służącym do 

bezpośredniej komunikacji pomiędzy odwiedzającym stronę, a jej właścicielem. Bieżące działanie 

systemu wymaga utrzymania infrastruktury informatycznej oraz korzystania z usług zewnętrznych 

dostawców rozwiązań serwerowych. W związku z powyższym działalność Emitenta narażona jest na 

ryzyko awarii oprogramowania, urządzeń elektronicznych oraz infrastruktury informatycznej, 

zarówno w odniesieniu do części infrastruktury informatycznej, za którą odpowiada Emitent, jak 

również w odniesieniu do infrastruktury w krajach sprzedaży Emitenta.  

Czasowe przerwy w dostępie do danych lub inne problemy związane z infrastrukturą informatyczną 

mogą mieć negatywny wpływ na ciągłość świadczenia usług przez Emitenta, a także na postrzeganie 

wiarygodności technologii Emitenta przez użytkowników końcowych. Częste problemy techniczne 

mogłyby skłonić klientów Emitenta do korzystania z rozwiązań konkurencyjnych. 

W celu minimalizacji ryzyka awarii w infrastrukturze informatycznej, za której bieżące 

funkcjonowanie odpowiedzialny jest Emitent, wprowadzono procedury i działania zapewniające 

archiwizację większości danych generowanych i przetwarzanych przez Emitenta. Dodatkowo, w 

ramach zautomatyzowanych procedur, Emitent tworzy kopie bezpieczeństwa danych.  

Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy.  

1.2. Ryzyko związane z koncentracją produktową Emitenta 

Na Datę Prospektu działalność operacyjna Emitenta opiera się na jednej podstawowej aktywności – 

sprzedaży usług (produkt LiveChat, który jest narzędziem w formie okna umieszczanego w witrynie 

internetowej, służącym do bezpośredniej komunikacji pomiędzy odwiedzającym stronę, a jej 

właścicielem). Z tego względu autorski system stanowi kluczowy element modelu biznesowego 

Emitenta oraz podstawowe źródło przychodów ze sprzedaży.  

W przypadku istotnego spadku popytu rynkowego na produkt LiveChat, np. w wyniku utraty przewagi 

konkurencyjnej technologii Emitenta, załamania na rynku lub w konsekwencji innych negatywnych 

wydarzeń zewnętrznych lub wewnętrznych, Emitent jest narażony na ryzyko spadku przychodów ze 

sprzedaży LiveChat. Z uwagi na brak alternatywnych produktów zapewniających dywersyfikację 

źródeł przychodów, spadek sprzedaży oprogramowania mógłby wpłynąć w sposób istotny na 

obniżenie całkowitych przychodów ze sprzedaży Emitenta, a w konsekwencji na pogorszenie 

wyników finansowych. 

W celu minimalizacji powyższego ryzyka Emitent prowadzi prace nad poszerzeniem zakresu 

zastosowań obecnej technologii.  

Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy.  

1.3. Ryzyko utraty Klientów 

W ramach działalności, Spółka koncentruje się na świadczeniu najwyższej jakości usług, niemniej 

jednak w związku z możliwym wzrostem konkurencyjności rynku, nie można wykluczyć ryzyka 
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istotnego odpływu Klientów. Opisany powyżej czynnik może mieć istotny negatywny wpływ na 

perspektywy rozwoju, osiągane wyniki, działalność operacyjną i sytuację finansową Emitenta. 

1.4. Ryzyko związane z umowami zawieranymi z Klientami 

Emitent prowadząc działalność w segmencie oprogramowania sprzedaje swój produkt głównie 

poprzez swoją stronę internetową. Klient rozpoczyna korzystanie z usług Spółki po zaakceptowaniu 

„ogólnych warunków”, przy czym nie jest związany żadną umową terminową oraz nie obowiązują go 

terminy wypowiedzenia. 

Skuteczne pozyskiwanie klientów przez Spółkę uzależnione jest od wielu czynników (m.in 

atrakcyjności produktu oferowanego przez Spółkę, planów rozwoju klientów, upodobań klientów w 

poszczególnych krajach lub polityki cenowej Emitenta). 

Zaprzestanie z korzystania usług Emitenta bądź niepozyskanie w przyszłości nowych klientów może 

mieć istotny negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta.  

1.5. Ryzyko związane z kluczowymi pracownikami Emitenta 

Działalność Emitenta jest oparta na wąskim zespole osób, w tym na członkach Zarządu. Zespół 

kluczowych pracowników Emitenta skupia kompetencje w zakresie sprzedaży produktu Emitenta, 

programowania, analizy i przetwarzania danych, zarządzania technicznego, finansowego 

i strategicznego.  

Utrata kluczowych osób może niekorzystnie wpłynąć na dalszą działalność Emitenta, sytuację 

finansową, majątkową i gospodarczą Emitenta oraz perspektywy rozwoju Emitenta poprzez 

ograniczenie możliwości sprzedaży produktu Emitenta, zdobywania nowych klientów oraz utrudnienie 

należytej obsługi obecnych klientów. Jakość produktu uzależniona jest od doświadczenia i 

umiejętności wykonujących je pracowników. Utrata kluczowych pracowników łączyłaby się również z 

koniecznością rekrutacji, przeszkolenia i przygotowania przez Emitenta nowych osób. Zjawiska takie, 

zwłaszcza dotyczące większej liczby osób, mogłyby prowadzić do obniżenia w krótkim terminie 

możliwości operacyjnych Emitenta, a tym samym potencjalnie wpływać na obniżenie przychodów 

oraz wyników finansowych. 

Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy.  

1.6. Ryzyko związane z istotnymi umowami 

Istotne umowy Emitenta opisane są w pkt 22 Części III Prospektu. Emitent rozpoznaje ryzyko 

związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem, jak również rozwiązaniem umów 

istotnych, w tym wskutek ich wypowiedzenia. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez 

Emitenta umów istotnych może wiązać się z powstaniem po stronie Emitenta odpowiedzialności 

z tego tytułu, w tym odszkodowawczej.  

Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy.  

1.7. Ryzyko związane z ochroną własności intelektualnej Emitenta oraz tajemnicy 

przedsiębiorstwa 

Działalność Emitenta i jego pozycja konkurencyjna jest uzależniona od zapewnienia całościowej 

ochrony unikalności rozwiązań technicznych wprowadzanych na rynek w ramach kolejnych generacji 

produktów Emitenta. Emitent w ramach dostępnych instrumentów prawnych podejmuje działania 
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służące ochronie własności intelektualnej Spółki. Informacje w zakresie ochrony własności 

intelektualnej w działalności Emitenta zawarte są w pkt 11 Części III Prospektu. 

Ponadto Emitent wskazuje, iż tworzone przez niego systemy oprogramowania podlegają na gruncie 

jurysdykcji polskiej, europejskiej oraz USA ochronie w zakresie prawa autorskiego. Ochrona prawna 

w zakresie prawa autorskiego powstaje z mocy prawa, bez konieczności dokonywania zgłoszeń czy 

zastrzeżeń przez uprawniony podmiot.  

Możliwe naruszenia prawa własności intelektualnej Emitenta będą wymagać z jego strony 

podejmowania procedur prawnych mających na celu eliminację naruszeń jego praw własności 

intelektualnej. Emitent nie ma gwarancji skuteczności takich działań, natomiast musi liczyć się 

z istotnymi obciążeniami organizacyjnymi i kosztowymi związanymi z takimi działaniami, zwłaszcza 

jeżeli będą podejmowane w formie pozwów sądowych lub arbitrażowych, co musi brać pod uwagę 

decydując się na wytoczenie określonego powództwa lub rezygnując z tego.  

Emitent prowadząc działalność gromadzi również informacje, modele działań, procedury, 

umiejętności, wspomagające rozwój Emitenta, które to informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Emitent podejmuje działania mające na celu ochronę tej tajemnicy, rozpoznając 

wejście w posiadanie tych informacji przez podmioty konkurencyjne jako istotny czynnik osłabiający 

pozycję konkurencyjną Emitenta. Emitent jednak nie posiada możliwości całkowitego zabezpieczenia 

się przed wejściem w posiadanie tajemnicy przedsiębiorstwa Emitenta przez podmioty nieuprawnione.  

Emitent wskazuje nadto, iż nawet najszerzej z możliwych zakreślona polityka zabezpieczania praw 

własności intelektualnej nie uniemożliwi konkurentom działalności. W obszarze działalności Emitenta 

opracowano i opracowuje się nadal liczne rozwiązania techniczne, które mogą znajdować 

zastosowanie w produktach opracowywanych przez podmioty konkurencyjne. Istnieją również prawne 

i techniczne możliwości wprowadzania do obrotu rozwiązań, które będą konstruowane przy 

korzystaniu z praw własności intelektualnej Emitenta, dokonywanemu jednak w ramach obejścia tych 

praw lub w stopniu i w sposób nie pozwalający na wykazanie Emitentowi naruszenia jego praw, lub 

też czyniący takie dochodzenie zbyt ryzykownym i kosztownym.  

Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy.  

1.8. Ryzyko ograniczeń rozwoju Emitenta związanych z prawami własności intelektualnej osób 

trzecich 

Wykorzystując w toku własnej działalności ochronę praw własności intelektualnej, Emitent musi 

liczyć się ze skutkami podejmowania podobnych działań również przez inne podmioty. Emitent 

wskazuje, iż potencjalne negatywne następstwa wykazania przez dany podmiot naruszeń jego praw 

przez Emitenta, wiązałoby się w szczególności z potencjalnymi dotkliwymi konsekwencjami w 

zakresie roszczeń odszkodowawczych, roszczeń o zaniechanie wykorzystywania danych rozwiązań 

lub żądań zawarcia stosownej umowy licencyjnej przez Emitenta. Spółka dąży do zachowania 

podwyższonej staranności w zakresie unikania naruszeń praw przysługujących osobom trzecim, 

jednakże nie ma pewności czy w istocie takich naruszeń będzie w stanie unikać. Nawet bowiem 

całkowicie niezależne projektowanie określonych rozwiązań technicznych, czy programistycznych 

może prowadzić do rezultatów zastrzeżonych już prawami osób trzecich. Jako stanowiące źródło 

szczególnego ryzyka Emitent kwalifikuje postępowania patentowe, dopuszczalne w niektórych 

jurysdykcjach (w tym np. w USA), w których wniosek patentowy wraz z opisem zastrzeganego 

rozwiązania jest niejawny (urzędowo utajniany) do czasu zakończenia postępowania. W takich 

przypadkach do czasu przyznania patentu konkurentowi Emitenta, Spółka nie ma możliwości 

stwierdzenia, że planowane do wdrożenia lub wdrożone rozwiązania są objęte wnioskiem patentowym 
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osoby trzeciej. W przypadku przyznania patentu zastrzegającego rozwiązania techniczne, z których 

korzysta Emitent, byłby on zmuszony albo wycofać z obrotu sprzedawane urządzenia, zmienić 

zastosowane rozwiązania techniczne albo ponieść koszty wykupienia określonych licencji. Emitent 

jako na istotny komponent niniejszego czynnika ryzyka wskazuje również na obciążenia 

organizacyjne i kosztowe, jakie mogą wiązać się z roszczeniami osób trzecich wobec Emitenta, 

opartymi o naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich oraz na możliwe ryzyka związane z 

reputacją Emitenta.  

Należy w tym kontekście wskazać także, że prawo amerykańskie w zakresie przyznawania praw do 

patentu jest znacznie bardziej liberalne niż regulacje europejskie. Patent może być przyznany na 

rozwiązania, które nie spełniają tzw. testu "machine-or-transformation", tj. testu pozwalającego ustalić 

czy dany proces jest albo ma być zaimplementowany w konkretnej maszynie, przeznaczonej do 

wykonywania tego procesu, który jednocześnie nie jest konwencjonalny i prosty lub też musi być 

procesem zmieniającym produkt z jednego przedmiotu lub stanu w inny. Zasada ta obowiązuje w 

systemie europejskim, natomiast amerykański urząd patentowy – United States Patent and Trademark 

Office – często odstępuje od tej zasady, przyznając prawo ochrony np. programom komputerowym. 

Ponadto dla ustalenia uprawnienia do przyznania ochrony posługuje się założeniem, że dane 

rozwiązanie ma być nowe i nieoczywiste, w przeciwieństwie do Europy, gdzie przyjmuje się jako 

warunek nowość i nowatorstwo wynalazku. W związku z powyższym Emitent, podobnie jak 

większość podmiotów działających w branży IT, narażony jest na ryzyko, że stosowane przez niego 

rozwiązanie, fragment rozwiązania albo sposób użycia zostanie objęte ochroną patentową na rzecz 

innego podmiotu. Tak jak zostało wskazane powyżej jest to jednak ryzyko charakterystyczne dla 

wszystkich podmiotów działających w tej branży. 

Występowanie powyższych zjawisk może w przyszłości negatywnie wpływać na efektywność 

działalności Emitenta, prowadząc do ograniczenia lub wyłączenia możliwości sprzedaży wyrobów 

Emitenta, wzrostu kosztów działalności i obniżenia jej rentowności działalności, a tym samym istotnie 

negatywnie wpływać na sytuację finansową Emitenta. 

Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy.  

1.9. Ryzyko szkód wizerunkowych Emitenta 

Skuteczność działalności Emitenta oraz zdolność do konkurowania na rynku jest w znacznej mierze 

związana z nieposzlakowaną opinią Emitenta i wprowadzanych przez niego do obrotu produktów. 

Emitent dostrzega możliwość pojawienia się negatywnych informacji na temat jego produktów, które 

to mogą negatywnie oddziaływać na rozwój Emitenta poprzez ograniczenie możliwości pozyskiwania 

nowych klientów, a tym samym wpływać na obniżenie wartości przychodów notowanych przez 

Emitenta. Emitent dokłada starań w celu ograniczania możliwości powstawania takich sytuacji 

głównie poprzez dbałość o najwyższą jakość wprowadzanych do obrotu produktów i systemów, 

jednakże nie może gwarantować pełnej skuteczności tych działań. Wytaczanie powództw o ochronę 

dóbr osobistych Emitenta może odnosić przeciwny do zamierzonego skutek ujawnienia dodatkowych 

niepożądanych informacji dotyczących Emitenta, wobec czego Emitent musi szczególnie ostrożnie 

wykorzystywać podobne instrumenty.  

Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy.  
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1.10. Ryzyko w zakresie obciążeń publicznoprawnych działalności Emitenta 

Działalność Emitenta oraz zawierane przez niego transakcje podlegają różnorakim obciążeniom 

publicznoprawnym w różnych jurysdykcjach, w głównej mierze w Polsce, USA i na obszarze UE. 

Obciążenia te mają charakter podatków, a w obrocie zagranicznym z krajami innymi niż państwa UE 

– również ceł i tym podobnych opłat. Wyniki działalności Emitenta są wobec tego w dużej mierze 

uzależnione od właściwej realizacji odpowiednich dotyczących Emitenta przepisów prawa 

podatkowego, przez co Emitent rozumie ponoszenie obciążeń publicznoprawnych w najniższym 

możliwym wymiarze zgodnym z obowiązującymi przepisami. Niewłaściwe stosowanie przepisów 

prawa podatkowego może wiązać się z nadmiernymi obciążeniami fiskalnymi działalności Spółki lub 

też z nieplanowanymi, dolegliwymi konsekwencjami w postaci dodatkowych obciążeń odsetkowych 

lub mających charakter sankcji administracyjnych lub karnych, jakie mogą spotkać Emitenta 

w przypadku zaniżania (w tym niezawinionego) wysokości danin. Emitent musi liczyć się również 

z uciążliwościami związanymi z procedurami wymiaru powyższych opłat publicznoprawnych oraz 

kontroli przeprowadzanych przez uprawnione organy.  

Występowanie powyższych zjawisk może w przyszłości negatywnie wpływać na efektywność 

działalności Emitenta, prowadząc do wzrostu kosztów działalności i obniżenia rentowności 

działalności, a tym samym negatywnie wpływać na sytuację finansową Emitenta.  

1.11. Ryzyko związane ze znakiem towarowym 

Emitent posługuje się w obrocie nazwą „LiveChat” dla określenia oferowanych przez siebie 

produktów. Istnieje ryzyko używania przez konkurencję określeń mogących budzić skojarzenia 

z nazwą stosowaną przez Emitenta i tym samym wykorzystywania pozycji rynkowej Emitenta do 

sprzedaży produktów konkurencyjnych. 

Istnieje także ryzyko wystąpienia na rynku produktów o nazwach zbliżonych do nazwy 

wykorzystywanej przez Emitenta, których jakość będzie niższa od produktów Emitenta. W razie 

pomylenia przez docelowego odbiorcę obu produktów, ze względu na podobieństwo nazw, mogłoby 

dojść do szkody wizerunkowej po stronie Emitenta. 

Emitent podjął działania mające zapobiec ww. sytuacjom, poprzez dążenie do zarejestrowania nazwy 

produktu jako znaku towarowego w USA, albowiem właśnie za pośrednictwem amerykańskiego 

podmiotu dokonywana jest sprzedaż. 

W dniach 26 lipca i 13 sierpnia 2013 Emitent wszczął procedury rejestracyjne przed Urzędem 

Patentowym USA o zarejestrowanie dwóch znaków towarowych – odpowiednio – słowno-graficznego 

oraz słownego. Oba znaki zawierają wyrażenie „LiveChat”. 

Na chwilę obecną trwa jeszcze procedura rejestracyjna ww. znaków towarowych. Istnieje ryzyko 

odmowy zarejestrowania ww. znaków na rzecz Emitenta, na przykład ze względu na małą zdolność 

odróżniającą ww. znaków. W razie takiego przebiegu wypadków Emitentowi przysługiwałyby 

odpowiednie środki odwoławcze. 

Ponadto Emitent wskazuje, że na Datę Prospektu nie posiada znaku towarowego zarejestrowanego w 

Polsce, co wynika z faktu, że sprzedaż Emitenta realizowana jest do klientów docelowych przez 

spółkę amerykańską. Celem zapewnienia ochrony także w Polsce w dniu 20 stycznia 2014 roku 

złożony został przez Emitenta w Urzędzie Patentowym RP wniosek o zarejestrowanie znaku słowno-

graficznego „livechat”. 

Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy.  
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1.12. Ryzyko związane z naruszeniem praw autorskich do własności intelektualnej 

używanej przez Emitenta 

Istnieje ryzyko naruszenia przez Emitenta praw autorskich do programów komputerowych w związku 

z oferowaniem przez Emitenta, jako kluczowego produktu, programu do komunikacji internetowej. 

Naruszenie może nastąpić wskutek wykorzystania w ramach oferowanego programu do komunikacji 

internetowej całych programów lub ich części, do których prawa przysługują podmiotom trzecim. 

Powyższa okoliczność może wystąpić zarówno wskutek pierwotnego nieuprawnionego wykorzystania 

(także nieświadomego) przez Emitenta programów podlegających ochronie prawnoautorskiej, jak też 

wskutek następczego wygaśnięcia uprawnienia po stronie Emitenta (np. wskutek wygaśnięcia lub 

wypowiedzenia licencji). Powyższe uwagi odnoszą się także do chronionych prawnie baz danych, 

wykorzystywanych w programowaniu. 

Należy zaznaczyć, iż powyższe ryzyko nie jest ryzykiem charakterystycznym wyłącznie dla Emitenta, 

ale dotyczy także szerokiej grupy podmiotów działających w tej samej co Emitent branży. 

W razie realizacji ww. ryzyka możliwe jest wystąpienie przez podmioty przypisujące sobie prawa do 

wykorzystywanych programów komputerowych z roszczeniami majątkowymi jak też z roszczeniem 

o zaniechanie dalszego wykorzystywania programów komputerowych, do których przysługują im 

prawa. 

Skuteczne podniesienie ww. roszczeń może prowadzić do powstania po stronie Emitenta szkody 

w postaci konieczności zapłaty odszkodowania, w razie wstąpienia na drogę sądową powiększonego 

także o koszty postępowania. W toku ewentualnego postępowania sądowego istnieje możliwość 

uzyskania przez podmiot występujący z roszczeniem zabezpieczenia polegającego na tymczasowym 

zakazie stosowania danego programu komputerowego, które to zabezpieczenie udzielane jest jeszcze 

przed wydaniem orzeczenia. 

Istnieje także ryzyko bezpodstawnego występowania z ww. roszczeniami przez podmioty trzecie, co 

mogłoby wiązać się z niedogodnościami procesu takimi jak konieczność zaangażowania środków na 

poczet kosztów na obronę, czy też utracony czas, pomimo osiągnięcia sukcesu w ostatecznym 

rozrachunku. 

Powyższe ryzyko jest ograniczane przez odpowiednią politykę monitorowania procesu tworzenia lub 

wprowadzania zmian do oferowanego przez Emitenta oprogramowania, w tym także zwracanie uwagi 

osób wykonujących konkretne prace na konieczność poszanowania praw autorskich, zawieranie 

prawidłowych umów z autorami oprogramowania oraz monitorowanie uzyskiwanych licencji, 

analizowanie zawieranych umów, w tym także licencji, przez odpowiednio wykwalifikowanych 

doradców prawnych.  

Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy.  

1.13. Ryzyko związane z działalnością podmiotów wykorzystujących patenty do 

wymuszania odszkodowań (patent trolls) 

Emitent działa na rynku innowacyjnych technologii oraz rozwiązań informatycznych. Powyższy rynek 

stał się obiektem działań tzw. trolli patentowych – podmiotów nabywających patenty wyłącznie 

w celu dochodzenia odszkodowań za ich rzekome lub rzeczywiste naruszenie. Podmioty te nie 

wykorzystują patentów do ochrony swoich produktów, których najczęściej nie ma, tym samym 

wykorzystując system patentowy niezgodnie z jego przeznaczeniem, choć w granicach prawa. 

Powyższej sytuacji sprzyja specyfika amerykańskiego prawa patentowego, skłonnego przyznawać 
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ochronę także rozwiązaniom o nikłym stopniu innowacyjności, które w kontynentalnym systemie 

prawa mogłyby nie podlegać ochronie. 

Istnieje zatem ryzyko podniesienia w stosunku do Emitenta roszczeń w związku z rzekomym 

naruszeniem patentu. Powyższe może rodzić po stronie Emitenta ewentualne koszty obrony lub 

wydatki związane z ugodą lub zapłatą żądanego odszkodowania. Należy zaznaczyć, iż powyższe 

ryzyko nie jest ryzykiem charakterystycznym wyłącznie dla Emitenta, ale dotyczy także szerokiej 

grupy podmiotów działających w tej samej co Emitent branży. 

Ochroną przed realizacją ww. ryzyka mogą być akty legislacyjne, nad którymi prowadzone są prace 

w Kongresie USA, wprowadzenie jednolitego systemu patentowego wewnątrz UE, jak i zbliżenie 

ustawodawstw poszczególnych krajów, w tym w szczególności współpraca między USA a UE w celu 

zamknięcia drogi do działania trolli patentowych. 

W dniu 5 grudnia 2013 Izba Reprezentantów kongresu Stanów Zjednoczonych przyjęła ustawę mającą 

zapobiec tym praktykom, ale na Datę Prospektu nie jest przesądzone, że ustawa taka pozytywnie 

zakończy drogę legislacyjną i trudno ocenić skutki jej wprowadzenia. 

Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy.  

1.14. Ryzyko związane z wystąpieniem awarii lub ataku hakerskiego 

Emitent świadczy swoje usługi w oparciu o oprogramowanie komputerowe i połączenie internetowe. 

Dodatkowo wykorzystuje infrastrukturę należącą do podmiotów trzecich, np. w celu przechowywania 

danych (hostingu). 

Powyższy model działalności wiąże się z ryzykiem wystąpienia awarii nie tylko po stronie Emitenta, 

ale także poszczególnych podmiotów pełniących choćby techniczne role w świadczeniu usług przez 

Emitenta. Częste awarie mogłyby prowadzić do spadku zainteresowania produktami oferowanymi 

przez Emitenta. 

Powyższe ryzyko może być ograniczane przez dobór odpowiednich partnerów, gwarantujących 

odpowiednią jakość usług. Ponadto ważnym czynnikiem jest dbałość o stosowanie odpowiednich 

środków technicznych, ich konserwację lub wymianę. 

Dodatkowo działalność polegająca na wymianie danych w systemie teleinformatycznym może stać się 

przedmiotem ataku hakerskiego, co zaś może prowadzić do utrudnienia lub uniemożliwienia 

prawidłowego wykonywania usługi przez Emitenta, co mogłoby się przełożyć na wynik Emitenta. 

W celu ograniczenia możliwości wystąpienia ryzyka Emitent stosuje odpowiednie narzędzia 

zabezpieczające, współpracuje z podmiotami stosującymi właściwe zabezpieczenia, monitoruje 

funkcjonowanie systemu przez odpowiednio przygotowane osoby, ze szczególnym uwzględnieniem 

zdarzeń zagrażających integralności tegoż. 

Należy ponadto wskazać, iż w przypadku usługodawców współpracujących z Emitentem, takich jak 

hostingodawcy, istnieje szeroki wybór tychże podmiotów, wynikający ze znacznego upowszechnienia 

usług wykonywanych za pośrednictwem sieci, podobnie jak w przypadku Emitenta. Tym samym 

ryzyko związane z ewentualną niską jakością usług jest zniwelowane łatwością, z jaką Emitent może 

nawiązać nową współpracę z innym podmiotem, tym samym unikając dalszych problemów. 

Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy.  
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1.15. Ryzyko związane z tworzeniem własności intelektualnej 

Istnieje ryzyko związane z formą prawną, w oparciu o którą członkowie zespołu Emitenta świadczą na 

jego rzecz usługi w zakresie związanym z tworzeniem własności intelektualnej. Na moment 

sporządzenia Prospektu, żaden z członków zespołu nie świadczy na rzecz Emitenta usług na podstawie 

umowy o pracę. To oznacza, że do efektów pracy tych osób nie stosuje się zasada wynikająca z 

przepisów prawa autorskiego, że pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku 

wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa 

majątkowe, oraz że prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w 

wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy. To oznacza, że 

przejście majątkowych praw autorskich do utworów (w tym programów komputerowych) 

stworzonych przez członków zespołu Emitenta odbywa się na ogólnych zasadach wynikających z 

prawa autorskiego wymagających zawarcia stosownej umowy dotyczącej przeniesienia praw. 

Jednocześnie przepisy prawa autorskiego wykluczają zawarcie umowy dotyczącej wszystkich 

utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w 

przyszłości. Jednakże doktryna prawa autorskiego i orzecznictwo dopuszcza przenoszenie praw do 

utworów mających powstać w przyszłości, jeżeli tylko nie narusza to zakazu zawierania umowy 

dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju. W praktyce zatem w 

odniesieniu do współpracy z osobami tworzącymi utwory podlegające prawu autorskiemu występuje 

więc problem takiego sprecyzowania oznaczenia utworu przyszłego, aby umowa w tym zakresie była 

skuteczna. W przeciwnym razie w przypadku stworzenia przez członka zespołu pracującego dla 

Emitenta utworu (w tym programu komputerowego) potrzebnego Emitentowi w jego działalności, co 

do którego to utworu nie zawarto uprzednio umowy, konieczne będzie zawieranie indywidualnej 

umowy z daną osobą, co jest zależne także od woli tej osoby, a co tym samym może rodzić 

potencjalny spór na gruncie praw autorskich do danego utworu.  

Emitent zawiera umowy z osobami zaangażowanymi, które w jego ocenie w sposób należyty regulują 

te kwestie, niemniej jednak w sposób kategoryczny wyżej wskazanego ryzyka wykluczyć nie można, 

zwłaszcza w kontekście możliwości zmiany linii orzecznictwa. 

Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy.  

1.16. Ryzyka prawa amerykańskiego oraz postępowań w USA i kosztów tych postępowań z 

uwagi na koncentrację prowadzenia działalności w USA 

Emitent uzyskuje przychody ze sprzedaży dokonywanej przez spółkę zależną LiveChat Inc. w USA. 

Prawo USA w znacznym stopniu nie ma charakteru prawa stanowionego zwłaszcza w zakresie 

dochodzenia roszczeń wynikających z umów i deliktów. W związku z powyższym nie można 

całkowicie wykluczyć skierowania przeciwko Emitentowi, a zwłaszcza LiveChat Inc. roszczenia na 

przykład związanego z nieprawidłowym działaniem systemu LiveChat. W przypadku przegrania takiej 

sprawy Emitent może być narażony na negatywne konsekwencje finansowe. Ponadto w świetle ustaw 

zabezpieczających obrót gospodarczy w USA nie można wykluczyć pozwania przez podmiot 

amerykański bezpośrednio także Emitenta z uznaniem jurysdykcji sądów USA i prawa 

amerykańskiego. Niezależnie od powyższego prowadzenie takich postępowań wiązać się może dla 

Emitenta ze znaczącymi kosztami. 

Emitent w celu zapobieżenia takiemu ryzyku świadczy usługi na warunkach – prezentowanych na jego 

stronie internetowej – które wyłączają jego odpowiedzialność z tytułu zakłóceń w korzystaniu z 

systemu LiveChat. Jednakże istnieje ryzyko, że takie wyłączenia w całość lub części mogą się okazać 

nieskuteczne. 
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Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy.  

1.17. Ryzyko ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności kontrahentów z umów 

istotnych 

Spółka zależna Emitenta LiveChat Inc. jest stroną umów (zawieranych w drodze procedur 

internetowych) dotyczących hostingu, rozliczeń, bramki płatności, itp. Dostawcy tych usług w 

warunkach świadczenia usług dostępnych na ich stronach internetowych wyłączają swoją 

odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowości w działaniu. W związku z czym w przypadku awarii lub 

innych zakłóceń istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie miał możliwości dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych. Emitent pragnie jednak wskazać, że usługi tego typu są powszechnie dostępne i 

istnieje łatwość w zakresie migracji do innego usługodawcy. Ponadto Emitent dywersyfikuje 

usługodawców, zwłaszcza w zakresie ochrony danych.  

Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy.  

1.18. Ryzyko podatkowe związane z cenami transferowymi zwłaszcza na gruncie prawa 

amerykańskiego 

Przychody Emitenta pochodzą ze sprzedaży na rzecz spółki zależnej LiveChat Inc., która dalej 

sprzedaje system LiveChat do końcowych klientów. Przyjęty model współpracy zakłada, że 

przychody LiveChat Inc. opodatkowane są w USA, a przychody Emitenta w Polsce. Model ten 

znajduje oparcie w obecnie obowiązującej umowie pomiędzy Polską a USA o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. Nie można jednak wykluczyć, że władze podatkowe USA odmiennie potraktują tę 

kwestię. Przy przyjęciu, że Emitent posiada zakład, w rozumieniu podatkowym, w USA w skrajnej 

postaci całość przychodów Emitenta byłaby opodatkowana w USA. Na uwadze dodatkowo należy 

mieć, że Polska negocjuje obecnie z USA nową umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i 

można przyjąć, że orzecznictwo organów podatkowych zarówno w Polsce, jak i USA może być 

odmienne w stosunku do obecnego. W takim wypadku Emitent zobowiązany byłby w drodze 

stosownych postępowań podtrzymać aktualne rozumienie relacji handlowych pomiędzy Emitentem i 

LiveChat Inc. Ponadto wcale nie jest przesądzone, że całkowite obciążenie podatkowe z tytułu 

opodatkowania przychodów Emitenta w USA byłoby znacząco wyższe niż to obecne. Wreszcie 

Emitent pragnie wskazać, że w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć organów podatkowych 

istnieje możliwość odmiennego ukształtowania modelu sprzedaży, w sposób najbardziej odpowiedni 

także w kontekście opodatkowania. 

Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy.  

2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta 

2.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w krajach sprzedaży Emitenta 

Działalność Emitenta uzależniona jest od sytuacji makroekonomicznej panującej na rynkach, na 

których są lub będą świadczone usługi, w tym przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. 

Efektywność, a w szczególności rentowność prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej 

jest uzależniona między innymi od występującego w tych krajach tempa wzrostu gospodarczego, 

poziomu konsumpcji, polityki fiskalnej i pieniężnej, poziomu inflacji, a także poziomu wydatków na 

rozwiązania informatyczne. Wszystkie te czynniki wywierają pośrednio wpływ na przychody i wyniki 
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finansowe osiągane przez Emitenta. Mogą także wywierać wpływ na realizację założonej przez 

Emitenta strategii rozwoju.  

Aby zminimalizować ryzyko niekorzystnego wpływu wyżej wymienionych czynników na 

prowadzoną przez Emitenta działalność Emitent podejmuje działania w celu zwiększania swojej 

konkurencyjności poprzez rozwój technologiczny oferowanego produktu i usług. 

Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy.  

2.2. Ryzyko zmienności kursów walutowych 

Z tytułu realizowanej działalności importowej i eksportowej Emitent narażony jest na ryzyko 

zmienności kursów walutowych, w szczególności waluty polskiej w relacji do dolara amerykańskiego 

(USD). Ryzyko walutowe Emitenta wynika bezpośrednio z ponoszenia większości kosztów 

działalności bieżącej w PLN z uwagi na lokalizację Emitenta w Polsce oraz ze sprzedaży 

denominowanej w walutach obcych na rynkach eksportowych, w szczególności ze sprzedaży w USD. 

Zmienność kursów walutowych wpływa przede wszystkim na zmiany wartości przychodów oraz 

należności Emitenta w przeliczeniu na PLN. Istnieje zatem ryzyko umocnienia polskiej waluty, które 

będzie powodować obniżenie konkurencyjności cenowej Emitenta oraz szybszy wzrost wolumenu 

sprzedaży niż przychodów ze sprzedaży eksportowej wyrażonych w PLN, wpływając tym samym na 

obniżenie rentowności sprzedaży. Mając na uwadze dalsze plany Emitenta związane z rozwojem 

sprzedaży na rynkach zagranicznych można spodziewać się wzrostu ryzyka walutowego 

w działalności Emitenta.  

Na zmniejszenie ekspozycji Emitenta na ryzyko zmienności kursów walutowych wpływa ponoszenie 

części kosztów w USD. 

Na Datę Prospektu Emitent nie stosuje zabezpieczeń otwartych pozycji walutowych, a Zarząd 

Emitenta nie postrzega ryzyka kursowego jako istotnego zagrożenia dla poziomu realizowanej 

rentowności działalności operacyjnej. 

Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy.  

2.3. Ryzyko związane z rozwojem branży działalności Emitenta 

Globalny rynek SaaS znajduje się na etapie szybkiego rozwoju, co wiąże się z dynamicznymi 

zmianami usług i produktów dostępnych na rynku, a także wysoką zmiennością branżowych 

standardów.  

W związku z tym istnieje ryzyko, iż Emitent nie będzie w stanie dostosować się do szybkich zmian 

rynkowych, co może wiązać się z pogorszeniem jego pozycji konkurencyjnej oraz sytuacji finansowej. 

Ze względu na zewnętrzny w stosunku do Emitenta charakter opisywanego zjawiska, Emitent nie jest 

w stanie aktywnie przeciwdziałać trendom panującym w branży SaaS. Jednocześnie Emitent może 

skutecznie dostosowywać swój model biznesowy do panujących w branży trendów. Emitent prowadzi 

bieżącą obserwację i analizę rynków działalności, dopasowując ofertę oraz strategię rozwoju do 

oczekiwań użytkowników technologii oraz odkrytych nisz rynkowych, jednocześnie rozwijając 

opracowany produkt. 

Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy.  
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2.4. Ryzyko związane z konkurencją 

Z uwagi na fakt, że na Datę Prospektu Emitent realizuje istotną cześć przychodów w Stanach 

Zjednoczonych (ponad 95% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitent realizuje przez 

spółkę zależną w USA), ryzyko ze strony otoczenia konkurencyjnego Emitenta występuje przede 

wszystkim na wspomnianym rynku. 

Rynek SaaS w Stanach Zjednoczonych charakteryzuje dynamiczny rozwój i rosnący poziom 

konkurencyjności. 

Istnieje ryzyko pojawienia się na rynku rozwiązania bardziej innowacyjnego lub bardziej efektywnego 

kosztowo oraz ryzyko przeznaczania przez podmioty konkurencyjne istotnie wyższych środków na 

promocję dostępnych rozwiązań lub wejście na rynek podmiotów posiadających dostęp do szerszej 

bazy klientów. Istnieje również ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie wystarczająco szybko i 

skutecznie zareagować na zmieniające się otoczenie rynkowe, i w konsekwencji oferowane przez 

Emitenta rozwiązania mogą być uznane za mniej konkurencyjne, a Emitent może utracić swoją 

pozycję konkurencyjną. Taka sytuacja może mieć negatywny wpływ na sprzedaż produktów i usług 

Emitenta oraz w konsekwencji na osiągane przez niego wyniki finansowe.  

Emitent minimalizuje powyższe ryzyko poprzez systematyczną analizę otoczenia konkurencyjnego 

oraz konsekwentną realizację przyjętej strategii rozwoju w oparciu o posiadane i sukcesywnie 

rozbudowywane przewagi konkurencyjne. 

Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy.  

2.5. Ryzyko zmian otoczenia prawnego, w tym w zakresie polskiego prawa podatkowego 

W działalności Emitenta zauważalna jest postępująca komplikacja uwarunkowań prawnych. 

Obserwowane i spodziewane zmiany, w szczególności przepisów dotyczących m.in. działalności 

gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa medycznego i prawa systemu opieki 

zdrowotnej, prawa handlowego mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych 

skutków dla działalności Emitenta. Nowe regulacje prawne mogą wiązać się z problemami 

interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami 

przyjmowanymi przez organy administracji publicznej, brakiem spójności pomiędzy orzecznictwem 

sądów polskich, a orzecznictwem unijnym, itp. W sposób szczególny ryzyko to istnieje w zakresie 

prawa podatkowego, z uwagi na duży wpływ unormowań oraz sposobu ich interpretacji w tym 

zakresie na sytuację finansową Emitenta. Wprowadzenie niektórych zmian do obowiązujących 

przepisów mogłoby znacząco utrudnić, a nawet ograniczyć rozmiar prowadzonej przez Emitenta 

działalności. Emitent wskazuje, iż ryzyko związane ze zmianami otoczenia prawnego polega 

w szczególności na niedopasowaniu lub niewystarczającym dopasowaniu działalności Emitenta do 

zmieniających się uwarunkowań prowadzonej działalności, co może negatywnie odbijać się na 

wynikach działalności gospodarczej Emitenta. Emitent stale prowadzi działania mające na celu 

reagowanie na zmieniające się uwarunkowania otoczenia prawnego, nie ma jednak pewności 

skuteczności tych działań.  

Znaczące i gwałtowne zmiany uwarunkowań prawnych działalności oraz niedostosowanie Emitenta 

do tych zmian mogą niekorzystnie wpłynąć na dalszą działalność Emitenta, sytuację finansową, 

majątkową i gospodarczą Emitenta oraz perspektywy rozwoju Emitenta poprzez ograniczenie 

możliwości zdobywania nowych kontraktów, konieczność obniżania stosowanych marż i cen, 

wpływać na obniżenie przychodów oraz zysku, spadek wartości aktywów Emitenta, konieczność 
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zmian warunków umów, ograniczenie możliwości zamykania umów z zakładanym zyskiem, a tym 

samym pogarszać sytuację gospodarczą Emitenta. 

Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki 

Grupy.  

3. Czynniki ryzyka związane z papierami wartościowymi 

3.1. Ryzyko związane z publikacją niekorzystnych raportów dotyczących akcji Emitenta bądź 

rynku, na którym działa 

Na kształtowanie rynkowej ceny akcji Emitenta po ich dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym 

może mieć częściowo wpływ publikowanie rekomendacji inwestycyjnych oraz raportów 

analitycznych dotyczących Emitenta jak i rynku, na którym działa. Publikacja negatywnej 

rekomendacji dotyczącej ceny akcji Emitenta lub perspektyw rozwoju rynku może wywołać 

niekorzystne reakcje wśród inwestorów, powodując spadek popytu na akcje Emitenta oraz spadek 

rynkowego kursu akcji Emitenta bądź wolumenu ich obrotu. 

W celu ograniczenia powyższego ryzyka Emitent utrzymuje bieżący kontakt z analitykami oraz 

inwestorami w celu wyjaśnienia wszelkich pytań lub wątpliwości, w ramach obowiązujących 

przepisów prawa regulujących możliwość przekazywania informacji przez spółki publiczne. 

3.2. Ryzyko związane z wahaniem ceny akcji Emitenta 

Kursy akcji na GPW są wypadkową popytu i podaży i podlegają wahaniom. Istnieje ryzyko zmian 

kursów akcji, które nie zawsze odzwierciedlają sytuację ekonomiczno-finansową spółek notowanych. 

Ryzyko to dotyczy każdego inwestora uczestniczącego w obrocie papierami wartościowymi.  

Cena akcji Emitenta po ich dopuszczeniu do obrotu może podlegać istotnym wahaniom w reakcji na 

szereg czynników, niezależnych od Emitenta, wśród których można wymienić: 

 Wzrost konkurencji w obszarze SaaS; 

 Wahania cen i wolumenów obrotu na globalnych rynkach akcji; 

 Zmianę rentowności działalności i wyceny spółek porównywalnych na wczesnym etapie 

rozwoju; 

 Zmianę kondycji finansowej Emitenta w ocenie analityków finansowych, nieosiągnięcie przez 

Emitenta wyników finansowych zgodnych z prognozami analityków, zaprzestanie lub brak 

publicznych raportów analitycznych Emitenta; 

 Negatywną reakcję opinii publicznej na informacje prasowe i inne informacje publiczne 

dotyczące Emitenta; 

 Sytuację rynkową, trendy w branży Emitenta i gospodarce globalnej; 

 Płynność akcji Emitenta; 

 Przyszłą sprzedaż akcji Emitenta przez członków Zarządu i głównych akcjonariuszy; 

 Zmiany w zasadach rachunkowości; 

 Inne czynniki zewnętrzne. 

Ryzyko wahań cen akcji wynika również z tego, że istnieje ryzyko stosunkowo niskiej płynności akcji 

z uwagi na strukturę akcjonariatu i stosunkowo niewielki stopień rozproszenia akcji Emitenta 

(zobrazowany w pkt 9 i pkt 9.1. Części IV Prospektu) oraz umowy lock-up, zakazujące zbywania 



 

42 

 

akcji, którymi objęte jest 85 % akcji Emitenta (opisanymi w pkt 4.8.2. oraz pkt 7.2. Części IV 

Prospektu). Okoliczność nagłych zmian cen akcji może być potraktowana jako przesłanka 

zastosowania sankcji opisanych w pkt. 3.3. oraz pkt 3.5. Części II Prospektu. 

3.3. Ryzyko zawieszenia notowań  

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi papierami 

wartościowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 

prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo 

naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, GPW zawiesza obrót tymi papierami lub 

instrumentami na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.  

W myśl art. 20 ust. 4a Ustawy o Obrocie spółka prowadząca rynek regulowany, na wniosek Emitenta, 

może zawiesić obrót danymi papierami wartościowymi lub powiązanymi z nimi instrumentami 

pochodnymi w celu zapewnienia inwestorom powszechnego i równego dostępu do informacji. 

Zgodnie z art. 20 ust. 4b Ustawy o Obrocie spółka prowadząca rynek regulowany może podjąć 

decyzję o zawieszeniu notowań papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących 

papierami wartościowymi w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące 

na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub 

zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku.  

Zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 2) i 3) Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy jest władny zawiesić obrót akcjami 

na okres nie dłuższy niż trzy miesiące: 

1) na wniosek emitenta, 

2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, lub 

3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie.  

Ponadto Regulamin Giełdy oraz Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego przewidują szereg 

szczegółowych przypadków, w których może dojść do zawieszenia obrotu akcjami, a w szczególności 

w przypadku otrzymania wniosku członka Giełdy o anulowanie transakcji zawartej na podstawie 

błędnie sporządzonego zlecenia maklerskiego, zawieszenia obrotu giełdowego, jeżeli wymaga tego 

bezpieczeństwo obrotu giełdowego lub interes jego uczestników, uporczywego uchylania się przez 

Emitenta od zapłacenia kary regulaminowej, w przypadku przekazania informacji o zamiarze 

ogłoszenia wezwania, w przypadku scalania akcji. 

Nie sposób wykluczyć ryzyka wystąpienia takiej sytuacji w odniesieniu do Akcji. 

3.4. Ryzyko towarzyszące inwestowaniu w Akcje 

Inwestorzy rozważający nabycie Akcji powinni w swoich decyzjach uwzględniać ryzyko 

towarzyszące tego typu inwestycjom. Wynika to z faktu, że kształtowanie się cen akcji notowanych na 

giełdach papierów wartościowych jest nieprzewidywalne zarówno w krótkim, jak i długim okresie. 

Poziom zmienności cen akcji, a tym samym ryzyko inwestycji, jest zazwyczaj wyższy niż poziom 

zmienności cen innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, takich jak 

papiery skarbowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych, certyfikaty 

inwestycyjne wybranych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, czy zabezpieczone dłużne papiery 

wartościowe. Kurs giełdowy Akcji dopuszczonych do obrotu może podlegać znacznym wahaniom, 

spowodowanym licznymi czynnikami, do których należy zaliczyć m. in.: okresowe zmiany w 

wynikach operacyjnych Emitenta, rozmiar i płynność rynku Akcji, czynniki wskazane w punktach 3.1 

– 3.3 części II Prospektu, zmianę kursów walut i stopy inflacji, koniunkturę na GPW, zmianę 
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faktyczną lub prognozowaną sytuacji polityczno-gospodarczej na świecie, w regionie lub w Polsce, a 

także koniunktury na giełdach światowych. Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych 

na GPW zależy od zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów giełdowych. Nie można 

więc zapewnić, iż osoba nabywająca Akcje będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po 

satysfakcjonującej cenie. Inwestowanie w Akcje winno uwzględniać ryzyko wahań kursów i 

ograniczenia płynności Akcji.  

Emitent wskazuje również na ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu i stosunkowo niewielkim 

stopniem rozproszenia akcji Emitenta (zobrazowanym w pkt 9 i pkt 9.1. Części IV Prospektu) oraz 

umowami lock-up, zakazującymi zbywania akcji, którymi objęte jest 85 % akcji Emitenta (opisanymi 

w pkt 4.8.2. oraz pkt 7.2. Części IV Prospektu). Czynniki te mogą spowodować ograniczenie 

płynności Akcji.  

3.5. Ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu na rynku regulowanym  

Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązków 

wynikających ze wskazanych w Ustawie o Ofercie przepisów prawa, w tym w sytuacji 

niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków informacyjnych, udostępniania 

prospektu emisyjnego w postaci drukowanej niezgodnie z art. 47 ust. 2 Ustawy o Ofercie, 

nieprzekazania w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, 

nieudostępniania do publicznej wiadomości w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub 

memorandum informacyjnego – Komisja Nadzoru Finansowego może wydać decyzję o wykluczeniu, 

na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo 

nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest 

nakładana, karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. 

Poza wyżej opisanymi sankcjami, w myśl art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie, na żądanie Komisji 

Nadzoru Finansowego, spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF 

papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób 

istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku 

albo powoduje naruszenie interesów inwestorów.  

Zgodnie z art. 20 ust. 4b Ustawy o Obrocie spółka prowadząca rynek regulowany może podjąć 

decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących 

papierami wartościowymi z obrotu w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki 

obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów 

inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. 

Zgodnie z § 31 Regulaminu GPW Zarząd GPW wyklucza papiery wartościowe z obrotu giełdowego: 

(i) jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona, (ii) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami 

Ustawy o Obrocie, (iii) w przypadku zniesienia ich dematerializacji, (iv) w przypadku wykluczenia ich 

z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. Ponadto Zarząd Giełdy może też 

wykluczyć papiery wartościowe z obrotu giełdowego zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu Giełdy 

w następujących sytuacjach: (a) jeżeli przestały spełniać inne niż określony powyżej w pkt (i) warunki 

dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku, (b) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy 

obowiązujące na Giełdzie, (c) na wniosek emitenta, (d) 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, (e) jeżeli uzna, że wymaga tego interes 

i bezpieczeństwo uczestników obrotu, (f) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym 

podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, (g) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano 

żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym, (h) wskutek podjęcia przez 
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emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, (i) wskutek otwarcia likwidacji 

emitenta. 

Emitent w tym kontekście wskazuje w szczególności na ryzyko, że może zaistnieć podstawa 

wykluczenia akcji Emitenta z obrotu, jeżeli akcje Emitent przestaną spełniać warunki dopuszczenia do 

obrotu giełdowego, z uwagi na obniżenie stopnia rozproszenia akcji poniżej wymaganego progu 

(wskazanego w § 3 ust. 2 pkt 2) regulaminu GPW) lub braku podstawy dla kształtowania się płynnego 

obrotu giełdowego. Emitent wskazuje, że Ofertą objęte są istniejące Akcje Emitenta w liczbie 

stanowiącej jedynie 12,57 % kapitału zakładowego, a z pozostałych akcji jedynie akcje dwóch 

akcjonariuszy w łącznej liczbie stanowiącej 2,43 % kapitału zakładowego Emitenta nie są objęte 

umowami typu lock-up i należą do akcjonariuszy, którzy nie są stronami porozumień dotyczących 

wspólnego głosowania wskazanych w pkt 18. 1. Części III Prospektu. Wskazane czynniki mogą 

spowodować zaprzestanie spełniania przez akcje Emitenta kryterium rozproszenia lub kryterium 

płynnego obrotu giełdowego. W szczególności taka sytuacja może zaistnieć, gdy na skutek 

dokonywanych transakcji na akcjach dojdzie do sytuacji, gdy do akcjonariuszy mających mniej niż 

5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta będzie należeć mniej niż 15 % akcji Emitenta. 

Zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 157, 158 lub 160, w tym w szczególności wynikające z 

przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, Komisja może: 

1) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo 

2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo 

3) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych 

z obrotu na rynku regulowanym, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w pkt 2. 

3.6. Ryzyko związane z naruszeniem przez Emitenta przepisów w związku z ubieganiem się o 

dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym 

Zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia 

naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów 

wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

Emitenta lub inne podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie Emitenta albo uzasadnionego 

podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może: (i) nakazać wstrzymanie ubiegania się 

o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na 

okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, (ii) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie 

papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, (iii) opublikować, na koszt Emitenta, 

informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub 

wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie, Komisja może zastosować środki, o których mowa w art. 17 

Ustawy o Ofercie, także w przypadku gdy: (i) dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; (ii) istnieją przesłanki, które 

w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego Emitenta, (iii) działalność 

Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może 

mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa 

może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub (iv) status prawny papierów 

wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania 

tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na 

ich ocenę. 
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W przypadku, gdy Emitent lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie Emitenta nie 

wykonują albo nienależycie wykonują nakaz, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie 

(wskazany powyżej w akapicie pierwszym w pkt (i)), albo naruszają zakaz, o którym mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie (wskazany powyżej w akapicie pierwszym w pkt (ii)) – Komisja może 

nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 PLN. 

3.7. Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji  

Zgodnie z art. 7 i 26a Ustawy o Ofercie, dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez KNF oraz 

udostępnienia go do publicznej wiadomości, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tej ustawie. 

Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu GPW, dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty 

finansowe, o ile: (i) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez 

właściwy organ nadzoru albo został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego 

równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie została stwierdzona przez właściwy organ 

nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu 

informacyjnego nie jest wymagane; (ii) ich zbywalność nie jest ograniczona; (iii) w stosunku do ich 

emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. 

Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu GPW, objęte wnioskiem o dopuszczenie akcje powinny spełniać 

dodatkowo następujące warunki: (i) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny 

rynkowej tych akcji, a w przypadku, gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne 

emitenta, wynoszą co najmniej 60.000.000 PLN albo równowartość w złotych co najmniej 15.000.000 

euro, zaś w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 

6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego 

przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym przez Giełdę 

alternatywnym systemie obrotu – co najmniej 48.000.000 PLN albo równowartość w złotych co 

najmniej 12.000.000 euro; (ii) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do 

wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: 15% 

akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz 100.000 akcji objętych 

wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 4.000.000 PLN albo 

równowartości w złotych 1.000.000 euro, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej. 

Wartość w walucie euro ustala się przy zastosowaniu średnich bieżących kursów walut obcych, 

ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących w dniu poprzedzającym dzień złożenia 

wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego. Na podstawie § 3 ust. 6 Regulaminu GPW 

dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być akcje, o ile znajdują się one w posiadaniu takiej liczby 

akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego. 

Rozpoznając wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, Zarząd 

Giełdy bierze pod uwagę:  

1) sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do 

obsługi zadłużenia, jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta,  

2) perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń 

inwestycyjnych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania,  

3) doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczych emitenta,  

4) warunki, na jakich emitowane były instrumenty finansowe i ich zgodność z zasadami 

publicznego charakteru obrotu giełdowego 
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5) bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników.  

Emitent wskazuje na ryzyko, iż Akcje nie zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, z 

uwagi na nie spełnienie wymogów dopuszczenia Akcji do obrotu, co wynika ze struktury akcjonariatu 

Spółki, stopnia rozproszenia akcji (zobrazowanego w pkt 9 i pkt 9.1. Części IV Prospektu) oraz 

parametrów Oferty. Emitent wskazuje, że Ofertą objęte są istniejące Akcje Emitenta w liczbie 

stanowiącej jedynie 12,57 % kapitału zakładowego Emitenta, a z pozostałych akcji jedynie akcje 

dwóch akcjonariuszy w łącznej liczbie stanowiącej 2,43 % kapitału zakładowego Emitenta nie są 

objęte umowami typu lock-up i należą do akcjonariuszy, którzy nie są stronami porozumień 

dotyczących wspólnego głosowania wskazanych w pkt 18. 1. Części III Prospektu). Akcje stanowiące 

85 % kapitału zakładowego Emitenta są objęte umowami typu lock-up zakazującymi ich zbywania 

(opisanymi w pkt 4.8.2. oraz pkt 7.2. Części IV Prospektu). To oznacza, że przez okres 

obowiązywania lock-up jedynie 15 % akcji Emitenta ma w założeniu być przedmiotem swobodnego 

obrotu.  

Ponadto Emitent wskazuje, że nie jest jeszcze znana cena Akcji, jaka ukształtuje się w procesie 

budowania Księgi Popytu, co również rodzi ryzyko, że nie zostaną spełnione warunki dopuszczenia 

określone w § 3 ust. 2 Regulaminu GPW. Niezależnie od tego, istniej ryzyko, że w rezultacie 

przeprowadzenia Oferty nie uda się osiągnąć wymaganego progu rozproszenia z uwagi na brak 

sprzedaży wystarczającej liczby Akcji należących do akcjonariuszy posiadających ponad 5 % głosów 

lub brak sprzedaży akcji na rzecz takiej liczby inwestorów, by zapewnili oni płynny obrót oraz 

wymagany stopień rozproszenia.  

Zgodnie z treścią rozdziału III Regulaminu GPW, do obrotu giełdowego mogą być wprowadzone 

instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Wprowadzenie Akcji do obrotu 

giełdowego odbywa się na wniosek Emitenta, który powinien być złożony w terminie nie późniejszym 

niż 6 miesięcy od daty uchwały Zarządu GPW o dopuszczeniu Akcji do obrotu na GPW. Niezłożenie 

wniosku we wskazanym powyżej terminie może prowadzić do uchylenia przez Zarząd Giełdy 

uchwały o dopuszczeniu Akcji Emitenta do obrotu na GPW.  

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego może być dokonane w trybie: (i) 

zwykłym, (ii) publicznej sprzedaży. 

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego w trybie zwykłym następuje na 

wniosek emitenta. Wprowadzenie instrumentów finansowych w trybie publicznej sprzedaży odbywa 

się na podstawie oferty sprzedaży złożonej przez członka giełdy. Zgodnie z § 40 Regulaminu GPW, 

w trybie publicznej sprzedaży mogą być wprowadzone instrumenty finansowe, jeżeli oferta publicznej 

sprzedaży obejmuje co najmniej 10% instrumentów finansowych objętych wnioskiem o dopuszczenie 

albo wartość oferty przekracza 4 mln PLN w przypadku instrumentów finansowych wprowadzanych 

do obrotu na rynku podstawowym lub 1 mln PLN w przypadku instrumentów finansowych 

wprowadzanych do obrotu na rynku równoległym. 

Zamiarem zarządu Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu 

na rynku równoległym. Zarząd Emitenta podejmie wszystkie działania niezbędne do tego, aby Akcje 

zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu w najkrótszym możliwym czasie. W sytuacji 

utrzymującej się ograniczonej płynności istnieje ryzyko kwalifikowania akcji Emitenta do Strefy 

Niższej Płynności, co z kolei może prowadzić do zmiany systemu notowań akcji Emitenta z notowań 

ciągłych na notowania jednolite. 

Emitent informuje, że w przypadku niespełnienia wymogów dla dopuszczenia akcji Spółki do obrotu 

na rynku regulowanym, tj. rynku równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 



 

47 

 

w Warszawie, Emitent nie będzie się ubiegał o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku 

NewConnect.  

3.8. Ryzyko związane z odmową zatwierdzenia przez KNF aneksu do Prospektu 

W przypadku wystąpienia potrzeby sporządzenia aneksu do Prospektu i wystąpienia z wnioskiem 

o jego zatwierdzenie KNF może na podstawie art. 51 ust. 4 Ustawy o Ofercie odmówić zatwierdzenia 

aneksu, w przypadku, gdy nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym 

w przepisach prawa. Odmawiając zatwierdzenia aneksu, KNF stosuje odpowiednio środki, o których 

mowa w art. 16 lub art. 17 tejże ustawy, to jest w szczególności może: i) nakazać wstrzymanie 

ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; ii) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub 

wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, iii) opublikować, na koszt 

Emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 

lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.  

3.9. Ryzyko ograniczonej płynności  

Poziom kursu oraz płynność obrotu akcji notowanych na GPW zależą od wzajemnych relacji podaży 

i popytu. Wielkości te są wypadkową nie tylko wyników osiąganych przez notowane spółki, ale zależą 

również między innymi od czynników makroekonomicznych, sytuacji na zagranicznych rynkach 

giełdowych i trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. Nie można więc zapewnić, iż osoba, 

która nabyła Akcje będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. Istnieje 

ryzyko poniesienia ewentualnych strat, wynikających ze sprzedaży Akcji po cenie niższej niż wyniosła 

cena ich nabycia. Dopuszczenie Akcji do obrotu giełdowego nie powinno być interpretowane jako 

zapewnienie płynności ich obrotu. W przypadku, gdy odpowiedni poziom obrotów nie zostanie 

osiągnięty lub utrzymany, może to negatywnie wpłynąć na płynność i cenę rynkową Akcji Emitenta.  

Emitent wskazuje również, że Ofertą objęte są istniejące Akcje Emitenta w liczbie stanowiącej jedynie 

12,57 % kapitału zakładowego Emitenta, a z pozostałych akcji jedynie akcje dwóch akcjonariuszy w 

łącznej liczbie stanowiącej 2,43 % kapitału zakładowego Emitenta nie są objęte umowami typu lock-

up. Akcje stanowiące 85 % kapitału zakładowego Emitenta są objęte umowami typu lock-up 

zakazującymi ich zbywania (opisanymi w pkt 4.8.2. oraz pkt 7.2. Części IV Prospektu). To oznacza, 

że przez okres obowiązywania lock-up jedynie 15 % akcji Emitenta ma w założeniu być przedmiotem 

swobodnego obrotu. Wskazany czynnik może przełożyć się na ograniczenie płynności obrotu akcjami 

Emitenta. 

Niezależnie od tego, ograniczona płynność może być potraktowana jako zaprzestanie spełniania 

warunków dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW lub zagrożenie inwestorów, co 

rodzi ryzyko zastosowania sankcji opisanych pkt. 3.3. oraz pkt 3.5. Części II Prospektu. 

3.10. Ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem przepisów związanych z 

prowadzeniem akcji promocyjnej przez Emitenta  

Emitent może prowadzić, także za pośrednictwem innych osób i podmiotów, akcję promocyjną 

w rozumieniu i formie wskazanej w Rozporządzeniu nr 809/2004, z zachowaniem wymogów 

przewidzianych przez art. 53 Ustawy o Ofercie. W takim przypadku Emitent jest na podstawie art. 53 

ust. 3 Ustawy o Ofercie zobowiązany jednoznacznie wskazać w treści wszystkich materiałów 

promocyjnych: 

 że mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy, 

about:blank#mip12458021
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 że został lub zostanie opublikowany prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne, chyba 

że zgodnie z ustawą nie jest wymagane udostępnienie tego rodzaju dokumentu do publicznej 

wiadomości, 

 miejsca, w których prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne są lub będą dostępne, 

chyba że zgodnie z ustawą nie jest wymagane udostępnienie tego rodzaju dokumentu do 

publicznej wiadomości. 

Ponadto, informacje przekazane w ramach prowadzonej akcji promocyjnej winny być – w myśl art. 53 

ust. 4 Ustawy o Ofercie - zgodne z informacjami zamieszczonymi w prospekcie emisyjnym lub 

memorandum informacyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości albo z informacjami, które 

powinny być zamieszczone w prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym na podstawie 

przepisów prawa gdy prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne jeszcze nie zostały 

udostępnione do publicznej wiadomości, jak również nie mogą wprowadzać inwestorów w błąd co do 

sytuacji Emitenta i oceny papierów wartościowych. 

Dalsze obowiązki Emitenta związane z prowadzeniem przez niego akcji promocyjnej wynikają z art. 

53 ust. 5-7 i 9 Ustawy o Ofercie. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków Emitenta związanych z prowadzeniem przez niego 

akcji promocyjnej, a określonych w art. 53 ust. 3-7 lub 9 Ustawy o Ofercie, KNF zgodnie z przepisami 

Ustawy o Ofercie może: 

1) nakazać Emitentowi wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub jej przerwanie na okres 

nie dłuższy niż 10 dni roboczych, w celu usunięcia nieprawidłowości, 

2) zakazać Emitentowi prowadzenia akcji promocyjnej, jeżeli: Emitent uchylać się będzie od 

usunięcia wskazanych przez KNF nieprawidłowości w ww. terminie 10 dni roboczych lub 

treść materiałów promocyjnych lub reklamowych naruszać będzie przepisy prawa, 

3) opublikować, na koszt Emitenta, informacje o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji 

promocyjnej przez Emitenta, wskazując naruszenia prawa. 

W związku z udostępnianiem określonych informacji Komisja może wielokrotnie zastosować środek 

przewidziany powyżej w pkt 2 i 3. 

Ponadto, prowadzenie przez Emitenta akcji promocyjnej z naruszeniem art. 53 ust. 3-7 lub 9 Ustawy o 

Ofercie może skutkować nałożeniem przez Komisję na Emitenta kary pieniężnej do wysokości 1 000 

000 PLN. 

3.11. Ryzyko związane z posiadaniem ponad 50 % kapitału zakładowego Emitenta i głosów 

na Walnym Zgromadzeniu na podstawie porozumień 

Na mocy opisanych w niniejszym prospekcie w pkt 18 Części III Prospektu Porozumień 

Akcjonariuszy na Datę Prospektu, 25.125.000 akcji Emitenta stanowiących 97,57% kapitału 

zakładowego Emitenta i głosów na Walnym Zgromadzeniu, objętych jest dwoma porozumieniami co 

do wspólnego wykonywania prawa głosu. Po sprzedaży akcji objętych Ofertą, Porumienieniami 

Akcjonariuszy objętych będzie 21.887.500 akcji Emitenta stanowiących 85% kapitału zakładowego 

Emitenta i głosów na WZA, z czego 13.132.775 akcji, dających 13.132.775 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu (tj. 51% głosów na Walnym Zgromadzeniu) przysługiwać będzie porozumieniu 

akcjonariuszy – Podmiot Dominujący, a 8.754.725 akcji, dających 8.754.725 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu (tj. 34% głosów na Walnym Zgromadzeniu) przysługiwac będzie Porozumieniu 

Akcjonariuszy II. W związku z czym akcjonariusze nie objęci ww. porozumieniami będą mieć 

niewielki wpływ na decyzje podejmowane w Spółce. Z uwagi na liczbę posiadanych Akcji, Podmiot 
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Dominujący ma decydujący wpływ na decyzje Walnego Zgromadzenia. Ponadto oznacza to, że 

Podmiot Dominujący w przyszłości może wywierać istotny wpływ na wybór członków Rady 

Nadzorczej oraz na wszelkie decyzje wymagające podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 

Spółka nie może zapewnić, że działania i decyzje podejmowane przez Podmiot Dominujący nie będą 

pozostawały w sprzeczności z zamierzeniami lub interesami innych akcjonariuszy Spółki. 

Wskazane czynniki mogą mieć istotny, niekorzystny wpływ na interesy pozostałych akcjonariuszy 

Spółki, a także na działalność Grupy, jej sytuację finansową, wyniki działalności, a także cenę Akcji. 

3.12. Ryzyko związane z możliwością zawieszenia lub odstąpienia od przeprowadzenia 

sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty przez Akcjonariuszy Sprzedających 

Do dnia 20 marca 2014 r. (dzień przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Inwestorów 

Indywidualnych), Akcjonariusze Sprzedający, działający wspólnie, w uzgodnieniu z Oferującym, 

mogą odwołać sprzedaż Akcji Oferowanych w ramach Oferty bez podawania przyczyn swojej decyzji, 

co będzie równoznaczne z odwołaniem Oferty. 

Od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych na Akcje Sprzedawane w 

ramach Oferty, tj. od dnia 24 marca 2014 r., do godziny 9:00 czasu warszawskiego nie później niż w 

dniu 9 kwietnia 2014 r., kiedy rozpocznie się wystawianie, odpowiednio, pierwszych instrukcji 

rozliczeniowych lub przelewów celem przeniesienia Akcji Oferowanych na rachunki papierów 

wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych, Akcjonariusze Sprzedający, działający wspólnie, w 

uzgodnieniu z Oferującym, mogą odstąpić od przeprowadzenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych w 

ramach Oferty, przy czym takie odstąpienie może nastąpić z powodów, które w ocenie Akcjonariuszy 

Sprzedających są powodami ważnymi (lista takich powodów została zamieszczona w punkcie 5.1.4. 

Części Ofertowej Prospektu). 

Informacja o odwołaniu sprzedaży lub o odstąpieniu od przeprowadzenia sprzedaży Akcji 

Oferowanych w ramach Oferty zostanie podana przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie art. 

49 ust. 1b pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty do 

chwili złożenia zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za 

pośrednictwem GPW, złożone zapisy na Akcje Oferowane zostaną uznane za nieważne, a dokonane 

płatności zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań nie później niż 14 dni po dniu 

ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty w 

okresie po złożeniu zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za 

pośrednictwem GPW do godziny 9:00 czasu warszawskiego nie później niż w dniu 9 kwietnia 2014 r., 

podmioty przyjmujące zapisy Inwestorów Indywidualnych dokonają niezwłocznie zgodnie z 

instrukcją Oferującego zwrotnego przeniesienia Akcji Oferowanych nabytych uprzednio przez 

Inwestorów Indywidualnych, działając na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez 

Inwestorów Indywidualnych w formularzu zapisu na Akcje Oferowane. Płatności dokonane przez 

Inwestorów Indywidualnych tytułem zapłaty ceny sprzedaży Akcji Oferowanych zostaną im zwrócone 

bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań nie później niż 14 dni po dniu zwrotnego przeniesienia tych 

Akcji Oferowanych na rachunek papierów wartościowych Akcjonariuszy Sprzedających. Zwrot tych 

płatności zostanie dokonany na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów 

wartościowych Inwestora Indywidualnego, z którego został złożony zapis, zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej. 



 

50 

 

Powyższe zasady odwołania sprzedaży oraz odstąpienia od przeprowadzenia sprzedaży Akcji 

Oferowanych w ramach Oferty będą obowiązywały również Inwestorów Instytucjonalnych do czasu, 

gdy Akcjonariusz Sprzedający jest uprawniony do odwołania sprzedaży lub odstąpienia od 

przeprowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty na podstawie niniejszego Prospektu. 

Decyzja o zawieszeniu Oferty, bez podawania przyczyn, może zostać podjęta przez Akcjonariuszy 

Sprzedających, działających wspólnie, w uzgodnieniu z Oferującym, w każdym czasie przed 

rozpoczęciem przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych, tj. przed dniem 24 marca 2014 r. 

Od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych, tj. od dnia 24 marca 2014 

r., do dnia złożenia zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za 

pośrednictwem systemu GPW (tj. do dnia 4 kwietnia 2014 r.) Akcjonariusze Sprzedający, działający 

wspólnie, w uzgodnieniu z Oferującym, mogą podjąć decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty 

tylko z powodów, które w ocenie Akcjonariuszy Sprzedających są powodami ważnymi. Do ważnych 

powodów należy zaliczyć w szczególności zdarzenia, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na 

powodzenie Oferty lub powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla nabywców Akcji 

Oferowanych. Decyzja w przedmiocie zawieszenia Oferty może zostać podjęta bez jednoczesnego 

wskazania nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone w terminie późniejszym. 

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent przekaże informację o zawieszeniu Oferty 

komunikatem aktualizującym, natomiast po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent przekaże 

informację o zawieszeniu Oferty w formie aneksu do Prospektu, po jego zatwierdzeniu przez KNF. 

Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta w okresie od rozpoczęcia przyjmowania zapisów 

Inwestorów Indywidualnych, tj. od dnia 24 marca 2014 r., do dnia złożenia zlecenia sprzedaży Akcji 

Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW (tj. 4 kwietnia 

2014 r.), złożone zapisy, jak również dokonane wpłaty będą w dalszym ciągu uważane za ważne, 

jednakże inwestorzy będą uprawnieni do uchylenia się od skutków prawnych złożonych zapisów 

poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie wskazanym w treści aneksu do Prospektu, 

jednak nie krótszym niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia opublikowania aneksu do Prospektu. 

Wskazane czynniki mogą mieć istotny, niekorzystny wpływ na interesy pozostałych akcjonariuszy 

Spółki, a także na działalność Grupy, jej sytuację finansową, wyniki działalności, a także cenę Akcji. 

3.13. Ryzyko związane z możliwością podejmowania przez Podmiot Dominujący działań i 

decyzji, które mogą pozostawać w sprzeczności z zamierzeniami lub interesami innych 

akcjonariuszy Spółki 

Z uwagi na liczbę posiadanych Akcji, Podmiot Dominujący ma decydujący wpływ na decyzje 

Walnego Zgromadzenia. Oznacza to, że Podmiot Dominujący w przyszłości może wywierać istotny 

wpływ na wybór członków Rady Nadzorczej oraz na wszelkie decyzje wymagające podjęcia uchwały 

przez Walne Zgromadzenie. Spółka nie może zapewnić, że działania i decyzje podejmowane przez 

Podmiot Dominujący nie będą pozostawały w sprzeczności z zamierzeniami lub interesami innych 

akcjonariuszy Spółki. 

Wskazane czynniki mogą mieć istotny, niekorzystny wpływ na interesy pozostałych akcjonariuszy 

Spółki, a także na działalność Grupy, jej sytuację finansową, wyniki działalności, a także cenę Akcji. 

3.14. Ryzyko otrzymania kary w przypadku naruszenia przepisów 

Ustawa o Obrocie oraz Ustawa o Ofercie przewiduje szereg przypadków, w których Komisja Nadzoru 

Finansowego może nałożyć na Emitenta karę pieniężną w przypadku nie wykonania lub nienależytego 

wykonania przez Emitenta obowiązków wynikających z przepisów. Wysokość kary pieniężnej w 
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większości przypadków wynosi do 1.000.000 zł, lecz w szczególnych przypadkach może wynosić 

nawet 5.000.000 zł.  

Wskazane czynniki mogą mieć istotny, niekorzystny wpływ na interesy pozostałych akcjonariuszy 

Spółki, a także na działalność Grupy, jej sytuację finansową, wyniki działalności, a także cenę Akcji. 

3.15. Ryzyko związane ze zmianą harmonogramu Oferty Publicznej lub też możliwością 

wystąpienia nieprzewidzianych opóźnień w jego realizacji 

Emitent nie może wykluczyć, iż harmonogram Oferty Publicznej nie ulegnie zmianie. W 

szczególności Emitent na podstawie rekomendacji Oferującego może podjąć decyzję o przedłużeniu 

okresu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w oparciu o obserwację sytuacji na rynku z 

uwzględnieniem art. 438 § 1 KSH, zgodnie z którym termin do zapisywania się na akcje nie może być 

dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. Wydłużenie okresu przyjmowania zapisów na 

Akcje Oferowane będzie skutkowało odpowiednim przesunięciem w czasie daty ich przydziału, a w 

konsekwencji daty rozpoczęcia notowań Akcji na GPW. Z takimi samymi konsekwencjami należy się 

liczyć także w przypadku wydłużenia procesu budowania Księgi Popytu. W przypadku gdyby doszło 

do zmiany harmonogramu Oferty Publicznej wydłuży się czas oczekiwania na moment, od którego 

inwestorzy, którym przydzielono Akcje Oferowane, będą mogli nimi rozporządzać. 

Informacje o zmianie harmonogramu Oferty Publicznej będą przekazywane zgodnie z art. 52 ust. 2 

Ustawy o Ofercie w formie komunikatu aktualizującego, chyba że taka zmiana będzie na tyle istotna, 

że będzie wymagała przekazania informacji o niej w formie Aneksu do Prospektu. 

Wskazane czynniki mogą mieć istotny, niekorzystny wpływ na interesy pozostałych akcjonariuszy 

Spółki, a także na działalność Grupy, jej sytuację finansową, wyniki działalności, a także cenę Akcji. 

3.16. Ryzyko wysokiej stopy redukcji zapisów  

W przypadku gdy w wyniku złożonych przez inwestorów zapisów na Akcje łączna liczba tych akcji w 

ww. zapisach przekroczy łączną liczbę Akcji Oferowanych możliwych do przydzielenia w danej 

transzy, zapisy złożone przez inwestorów zostaną proporcjonalnie zredukowane. To będzie oznaczało 

nabycie przez inwestora Akcji Oferowanych w liczbie mniejszej, niż dany inwestor oczekiwał na 

podstawie złożonego zapisu. Jeśli liczba Akcji w zapisach istotnie przekroczy liczbę Akcji 

Oferowanych, stopień redukcji zapisów może być wysoki. 

Wskazane czynniki mogą mieć istotny, niekorzystny wpływ na interesy pozostałych akcjonariuszy 

Spółki, a także na działalność Grupy, jej sytuację finansową, wyniki działalności, a także cenę Akcji. 

3.17. Ryzyko wstrzymania dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na 

rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca rynek regulowany, na 

żądanie Komisji, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań 

wskazanymi przez Komisję papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, na 

okres nie dłuższy niż 10 dni. 

3.18. Ryzyko naruszenia przepisów w związku z Ofertą Publiczną 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z 

ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty, na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przez Emitenta, sprzedającego lub inne podmioty uczestniczące w tej 

ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego albo 

uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja Nadzoru Finansowego może: 
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1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo 

przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

2) zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej 

prowadzenia, lub 

3) opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem 

działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą. 

W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie 

zastosować środek przewidziany w pkt 2 i 3 powyżej. 

Komisja może zastosować środki, o których mowa powyżej, także w przypadku, gdy: 

1) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na 

podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; 

2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu 

prawnego emitenta; 

3) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które 

to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w 

świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, 

lub 

4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych 

przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub 

obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. 

 

3.19. Ryzyko związane z brakiem członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki 

niezależności oraz posiadającego kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji 

finansowej  

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 

2009 r., Nr 77, Poz. 649) w strukturze Emitenta jako spółki publicznej powinien działać komitet 

audytu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 członków, powołanych spośród członków rady 

nadzorczej. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien spełniać określone w ww. ustawie 

warunki niezależności oraz posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. 

Ustawa przewiduje jednak w art. 86 ust. 3 wyjątek od tej zasady polegający na tym, że w spółkach, w 

których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać 

powierzone radzie nadzorczej. Emitent skorzystał z takiej możliwości i w dniu 29 listopada 2013 r. 

podjęta została uchwała Walnego Zgromadzenia na mocy której powierzono całej Radzie Nadzorczej 

pełnienie zadań komitetu audytu. Wobec tego w ocenie Emitenta nie ma obowiązku powoływania 

niezależnego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 56 ust. 3 ww. ustawy i na dzień 

zatwierdzenia Prospektu w skład Rady Nadzorczej taki niezależny członek Rady Nadzorczej nie 

wchodzi. Obowiązek taki istniałby, gdyby funkcjonował komitet audytu. Niemniej jednak wobec 

braku jednoznacznej wykładni art. 86 ww. ustawy Emitent jako istotne ryzyko wskazuje brak członka 

Rady Nadzorczej spełniającego kryterium niezależności oraz posiadającego kwalifikacje w dziedzinie 

rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych 
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rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o 

nadzorze publicznym. 

Po wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu regulowanego Emitent zwoła Walne Zgromadzenie celem 

dokonania zmian w Radzie Nadzorczej lub powiększenia jej składu tak, aby w skład Rady Nadzorczej 

wchodziła osoba, która spełniać będzie kryteria niezależności i kwalifikacji w rozumieniu art. 86 ust. 4 

ww. Ustawy.  Ponadto w przypadku, gdy Rada Nadzorcza liczyć będzie więcej niż pięciu członków, 

Emitent powoła komitet audytu, w skład którego będzie wchodził członek Rady Nadzorczej 

spełniający kryteria z art. 86 ust. ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 

publicznym (Dz. U. 2009 r., Nr 77, Poz. 649). 
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III CZĘŚĆ REJESTRACYJNA 

1. Osoby odpowiedzialne 

1.1. Emitent 

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. 

Nazwa (firma): LIVECHAT Software S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Wojciecha Korfantego 30, 53-021 

Adres poczty elektronicznej: office@livechatinc.com 

Adres głównej strony internetowej: www.livechatsoftware.pl 

 

W imieniu Emitenta, jako podmiotu odpowiedzialnego za informacje zawarte w Prospekcie, działają: 

 

 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Mariusz Ciepły 

Prezes Zarządu 

Urszula Jarzębowska 

Członek Zarządu 

 

Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie 

LIVECHAT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, będąc odpowiedzialnym za informacje 

zawarte w Prospekcie, niniejszym oświadcza, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu 

należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i 

zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego 

znaczenie. 

 

 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Mariusz Ciepły 

Prezes Zarządu 

Urszula Jarzębowska 

Członek Zarządu 
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1.2. Firma inwestycyjna 

Spółka Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna 

Adres siedziby: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków 

Telefon: +48 12 62 92 456 

Faks: +48 12 62 92 550 

Adres strony internetowej:  www.trigon.pl 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@trigon.pl 

 

Osoby działające w imieniu Firmy 

 Wojciech Pątkiewicz – Prezes Zarządu 

 Ryszard Czerwiński – Wiceprezes Zarządu 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Firmy Inwestycyjnej 

Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym oświadcza, iż zgodnie z 

jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje 

zawarte w częściach Prospektu, za które Trigon Dom Maklerski S.A. jest odpowiedzialny (brał udział 

w ich sporządzeniu), tj.: 

 w Części I Prospektu – punkty B.3, B.4a, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11, C.6, C.7, D.1 (w zakresie 

odpowiadającym podziałowi w Części II) , D.3, E.1, E.2a, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7 

 w Części II Prospektu – punkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 2 

 w Części III Prospektu – punkty: 1 (w części dotyczącej Firmy Inwestycyjnej), 2, 3, 5.2, 6.1, 

6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 23 

 w Części IV Prospektu – punkty: 1 (w części dotyczącej Firmy Inwestycyjnej) 3, 4.1, 4.3, 4.4, 

4.7, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz w częściach tych nie pominięto niczego, 

co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Wojciech Pątkiewicz 

Prezes Zarządu 

Ryszard Czerwiński 

Wiceprezes Zarządu 
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1.3. Doradca prawny 

Spółka Tomasik, Pakosiewicz, Adwokaci i Radcowie Prawni spółka 

partnerska 

Adres siedziby: ul. Sereno Fenn’a 6/8, 31-143 Kraków 

Telefon: +48 12 631 07 90 

Adres strony internetowej:  www.tpw.net.pl 

Adres poczty elektronicznej: kancelaria@tpw.net.pl 

 

Osoby działające w imieniu Doradcy Prawnego: 

 Mariusz Tomasik – partner 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Doradcy Prawnego 

Tomasik, Pakosiewicz, Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Krakowie 

niniejszym oświadcza, iż zgodnie z jej najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by 

zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które Tomasik, Pakosiewicz, 

Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska jest odpowiedzialna (brała udział w ich 

sporządzeniu), tj.: 

 w Części I Prospektu – punkty A.1, A.2, B.1, B.2, B.5, B.6, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, D.1 (w 

zakresie odpowiadającym podziałowi w Części II) 

 w Części II Prospektu – punkty 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 

1.18, 3 

 w Części III Prospektu - punkty: 1 w części dotyczącej Doradcy Prawnego, 5.1, 7, 11, 14-19, 

21-25  

 w Części IV Prospektu - punkty: 1 w części dotyczącej Doradcy Prawnego, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 

4.9, 4.10, 4.11 

są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz w częściach tych nie pominięto niczego, 

co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

___________________________________ 

Mariusz Tomasik, partner 
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1.4. Akcjonariusze Sprzedający 

 

Sprzedający – Mariusz Ciepły 

 

Oświadczenie Akcjonariusza Sprzedającego 

 

Niniejszym oświadczam, że, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w Prospekcie, zgodnie z 

moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje 

zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie 

pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

_______________________________ 

Mariusz Ciepły 
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Sprzedający – Jakub Sitarz 

 

Oświadczenie Akcjonariusza Sprzedającego 

 

Niniejszym oświadczam, że, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w Prospekcie, zgodnie z 

moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje 

zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie 

pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

_______________________________ 

Jakub Sitarz 
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Sprzedający – Maciej Jarzębowski 

 

Oświadczenie Akcjonariusza Sprzedającego 

 

Niniejszym oświadczam, że, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w Prospekcie, zgodnie z 

moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje 

zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie 

pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

_______________________________ 

Maciej Jarzębowski 
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Sprzedający - THC Fund Management Ltd. 

 

Nazwa (firma):    THC Fund Management Ltd. 

Kraj siedziby:   Cypr 

Siedziba:   Nikozja 

Adres:    Amfitritis Street 33 Flat/Office 102, 1087, Nikozja, Cypr 

 

W imieniu THC Fund Management Ltd., jako podmiotu odpowiedzialnego za informacje zawarte w 

Prospekcie, działa: 

 

__________________________ 

Grzegorz Bielowicki - Dyrektor 

 

Oświadczenie Osoby działającej w imieniu Sprzedającego 

 

Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić 

taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że 

w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.  

 

 

_______________________________ 

Grzegorz Bielowicki 

(Dyrektor – THC Fund Management Ltd.) 
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Sprzedający - Tar Heel Capital OS LLC 

 

Nazwa (firma):    Tar Heel Capital OS LLC 

Kraj siedziby:   USA 

Siedziba:   Chapel Hill 

Adres:    405 NORTH STREET, CHAPEL HILL NC 27514, Północna 

Karolina, USA, 

 

W imieniu Tar Heel Capital OS LLC, jako podmiotu odpowiedzialnego za informacje zawarte w 

Prospekcie, działa: 

 

_____________________________ 

Grzegorz Bielowicki - pełnomocnik 

 

Oświadczenie Osoby działającej w imieniu Sprzedającego 

 

Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić 

taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że 

w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

_______________________________ 

Grzegorz Bielowicki 

(Pełnomocnik Tar Heel Capital OS LLC) 
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Sprzedający - Inner Investment Ltd. 

 

Nazwa (firma):    Inner Investment Ltd. 

Kraj siedziby:   Cypr 

Siedziba:   Nikozja 

Adres:    Amfitritis Street 33 Office 102, 1087 Nikozja, Cypr  

 

W imieniu Inner Investment Ltd., jako podmiotu odpowiedzialnego za informacje zawarte w 

Prospekcie, działa: 

 

 

_______________________ 

Andrzej Różycki - Dyrektor 

 

 

Oświadczenie Osoby działającej w imieniu Sprzedającego 

 

Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić 

taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że 

w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

_______________________________ 

Andrzej Różycki 

(Dyrektor – Inner Investment Ltd.) 
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Sprzedający - TF Assets Management Ltd. 

 

Nazwa (firma):    TF Assets Management Ltd. 

Kraj siedziby:   Cypr 

Siedziba:   Nikozja 

Adres:    Amfitritis Street 33 Office 102, 1087 Nikozja, Cypr  

 

W imieniu TF Assets Management Ltd., jako podmiotu odpowiedzialnego za informacje zawarte w 

Prospekcie, działa: 

 

 

_______________________ 

Tomasz Firczyk - Dyrektor 

 

Oświadczenie Osoby działającej w imieniu Sprzedającego 

 

Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić 

taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że 

w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

_______________________________ 

Tomasz Firczyk 

(Dyrektor – TF Assets Management Ltd.) 
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2. Biegli rewidenci 

2.1. Imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy biegłych rewidentów Emitenta w okresie objętym 

historycznymi informacjami finansowymi oraz ich przynależność do organizacji 

zawodowych 

Badanie historycznych skonsolidowanych informacji finansowych Grupy Kapitałowej LIVECHAT 

Software S.A. za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2013 r., obejmujących Lata obrotowe 2011 i 

2012, sporządzonych zgodnie z MSR oraz przegląd danych finansowych LIVECHAT Software S.A. 

za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. sporządzonych zgodnie z MSR przeprowadził 

Sebastian Dziadek, biegły rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę 

biegłych rewidentów pod numerem 10042, który wydał opinię w imieniu HLB M2 Audyt Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, wpisanej na listę 

podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3697. 

2.2. Szczegóły rezygnacji, zwolnienia lub niewybrania na kolejny rok biegłego rewidenta 

W ciągu okresu obejmującego historyczne informacje finansowe na potrzeby niniejszego Prospektu 

Emisyjnego Emitent nie dokonywał zmian biegłego rewidenta. 

3. Wybrane informacje finansowe 

3.1. Wybrane historyczne informacje finansowe Grupy, za każdy rok obrotowy okresu objętego 

historycznymi informacjami finansowymi wraz z danymi porównywalnymi 

Przedstawione poniżej wybrane dane finansowe Grupy zostały przygotowane w oparciu o dane 

finansowe zawarte w: 

 Historycznych skonsolidowanych informacjach finansowych Grupy za okres od 1 kwietnia 

2011 r. do 31 marca 2013 r., obejmujących Lata obrotowe 2011 i 2012, sporządzonych 

zgodnie z MSR oraz zbadanych przez biegłego rewidenta, 

 Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 9 miesięcy 

zakończony 31 grudnia 2013 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres zakończony 31 

grudnia 2012 r., sporządzonym zgodnie z MSR, które podlegało przeglądowi biegłego 

rewidenta. 
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Tabela 1. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych Grupy (w PLN) 

Wybrane dane finansowe 

3Q2013 

(01.04.2013-
31.12.2013) 

3Q2012 

(01.04.2012-
31.12.2012) 

2012 

(01.04.2012-
31.03.2013) 

2011 

(01.04.2011-
31.03.2012) 

Przychody netto ze sprzedaży 12 446 757 7 206 084 11 185 727 5 479 728 

EBITDA 8 843 111 5 390 126 7 300 466 3 265 512 

EBIT 8 486 061 5 277 782 7 087 775 3 146 812 

Zysk (strata) brutto 8 513 853 5 304 169 7 137 060 3 146 602 

Zysk (strata) netto 6 841 065 4 299 529 5 660 649 2 396 085 

Przepływy pieniężne z działalności 
operacyjnej 

7 352 825 5 207 177 6 162 239 2 342 691 

Przepływy pieniężne z działalności 
inwestycyjnej 

2 639 337 (4 488 872) (5 025 349) (300 253) 

Przepływy pieniężne z działalności 
finansowej 

(6 000 000) (1 458 879) (1 458 879) (431 350) 

Przepływy pieniężne netto razem 3 992 162 (740 574) (321 988) 1 611 089 

Źródło: Emitent 

Tabela 2. Wybrane pozycje bilansu Grupy (w PLN) 

Wybrane dane finansowe 
3Q2013 

(31.12.2013) 

3Q2012 

(31.12.2012) 

2012 

(31.03.2013) 

2011 

(31.03.2012) 

Aktywa razem 9 590 723 7 001 533 8 263 623 3 507 376 

Aktywa trwałe 1 871 580 1 835 640 1 179 533 486 632 

Aktywa obrotowe 7 719 143 5 165 893 7 084 091 3 020 744 

Kapitał własny 7 856 468 4 931 123 7 014 561 2 820 324 

Kapitał (fundusz) podstawowy 515 000 515 000 515 000 515 000 

Zobowiązania długoterminowe 4 545 804 4 545 804 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 729 710 2 069 606 1 244 517 686 248 

Średnia ważona liczba akcji (szt.) 25 750 000 25 750 000 25 750 000 25 750 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN 
na akcję) 

0,31 0,96 0,27 0,11 

Zysk na jedną akcję przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej (w 
PLN za akcję) 

0,27 0,83 0,22 0,09 

Źródło: Emitent 

4. Czynniki ryzyka 

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta, jego otoczeniem oraz wprowadzeniem Akcji 

Emitenta do obrotu na rynku regulowanym zostały opisane w Części II Prospektu – „Czynniki 

Ryzyka”. 

5. Informacje o Emitencie 

5.1. Historia i rozwój Emitenta 
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5.1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 

Nazwa (firma):   LIVECHAT Software Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona: LIVECHAT Software S.A. 

5.1.2. Miejsce  rejestracji  Emitenta  oraz jego numer rejestracyjny 

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział 

Gospodarczy – KRS z dnia 28 czerwca 2002 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS: 0000120715 została wpisana spółka „LIVECHAT" Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – poprzednik prawny Emitenta. 

W dniu 10 września 2007 r. została podjęta uchwała Zgromadzenia Wspólników „LIVECHAT” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie przekształcenia tej spółki w spółkę akcyjną. 

Uchwała została zaprotokołowana przez notariusza Marka Leśniaka z Kancelarii Notarialnej Leśniak i 

Kawecka-Pysz Spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, do repertorium A nr 1324/2007. 

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział 

Gospodarczy – KRS z dnia 16 października 2007 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane 

zostało przekształcenie, a tym samym do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 

0000290756 został wpisany Emitent LIVECHAT Software Spółka Akcyjna. 

Emitent posiada numery REGON 932803200 oraz NIP 8992447196. 

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

nieokreślony 

Emitent został powołany jako LIVECHAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy aktu 

założycielskiego z dnia 11 czerwca 2002 r. sporządzonego przed notariuszem Czesławem 

Kazimierzem Pauter z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu do repertorium A nr 2348/2002. Emitent 

w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został wpisany do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 czerwca 2002 roku. 

W dniu 10 września 2007 r. wspólnicy podjęli uchwałę w sprawie przekształcenia spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, co zostało zarejestrowane w dniu 16 października 

2007 roku. 

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 

5.1.4. Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z 

którymi działa Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby (lub 

głównego miejsca prowadzenia działalności, jeśli jest ono inne niż siedziba)  

Siedziba i forma prawna Emitenta 

Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą we Wrocławiu. Krajem siedziby Emitenta jest Rzeczpospolita 

Polska. 

Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa polskiego. Emitent został utworzony 

stosownie do przepisów Kodeksu handlowego i działa zgodnie z regulacją Kodeksu spółek 

handlowych. Po uzyskaniu statusu spółki publicznej Emitent będzie działał także na podstawie 

regulacji dotyczących funkcjonowania rynków finansowych. 

Adres Emitenta 

Kraj siedziby:   Polska 
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Siedziba:   Wrocław 

Adres:    ul. Wojciecha Korfantego 30, 53-021 Wrocław 

Telefon:   +48 71 345 40 57 

Telefaks:   +48 71 734 54 91 

Adres poczty elektronicznej: sales@livechatinc.com 

Adres strony internetowej: www.livechatsoftware.pl  

5.1.5. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta 

LIVECHAT Software S.A. jest producentem oraz globalnym dostawcą oprogramowania jako usługi 

LiveChat - oprogramowania komunikacyjnego dla biznesu. Produkt LiveChat służy do szybkiego i 

intuicyjnego kontaktu klientów odwiedzających firmową stronę WWW z pracownikami firmy. 

Dodatkowo aplikacja uzyskuje informacje o zachowaniu klientów na stronie WWW, stanowiące 

atrakcyjne źródło wiedzy w procesie sprzedaży, obsługi i wsparcia klienta. 

Poprzednikiem prawnym Emitenta jest założona w dniu 11 czerwca 2002 roku Livechat Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Spółka powstała w odpowiedzi na 

potrzeby komunikacyjne przedsiębiorstw związane z rosnącą liczbą użytkowników sieci Internet.  

W początkowej fazie działalności Spółka koncentrowała się na sprzedaży produktu LiveChat w wersji 

dedykowanej (dla klientów korporacyjnych), dostarczając oprogramowanie gotowe do instalacji i 

pracy w środowisku klienta, pobierając przy tym opłaty jednorazowe za prawo do korzystania z 

produktu. Głównym rynkiem sprzedaży był rynek polski, a pozyskiwani byli głównie klienci z branży 

finansowej, ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej. 

W styczniu 2007 roku Capital Partners S.A. zainwestowała w Spółkę obejmując 50% udziałów. 

W dniu 16 października 2007 roku zostało zarejestrowane przekształcenie Spółki w spółkę akcyjną 

LIVECHAT Software S.A. 

W lutym 2008 roku GG Network S.A. – właściciel najpopularniejszego w tamtym czasie 

komunikatora internetowego w Polsce – nabyła 63,0% akcji Emitenta, sprawiając tym samym, że 

LIVECHAT Software S.A. dołączył do Gadu-Gadu i Allegro.pl w portfelu projektów internetowych 

koncernu Naspers. Dotychczasowy inwestor finansowy Capital Partners S.A. sprzedał wszystkie 

należącego do niego akcje Spółki. 

W następstwie przejęcia przez GG Network S.A. rozpoczęły się prace nad budową biznesowej wersji 

popularnego komunikatora Gadu-Gadu. W czerwcu 2009 zespół Emitenta opracował produkt i 

udostępnił go do sprzedaży pod nazwą GG Pro na stronie http://ggpro.pl. 

Poza tworzeniem programów komunikacyjnych przeznaczonych do wykorzystania w biznesie, 

Emitent był w latach 2004-2010 właścicielem pierwszego polskiego serwisu czatowego 

http://polchat.pl. Serwis ten został sprzedany w 100% do GG Network S.A. 

W roku 2010 zarząd Emitenta zdecydował się na uruchomienie sprzedaży aplikacji LiveChat w 

modelu dystrybucji Software as a Service (SaaS). Od tamtej pory aplikacja jest sprzedawana poprzez 

stronę internetową Spółki http://livechatinc.com, a ona sama udostępniana jest przez Emitenta 

klientom na całym świecie poprzez sieć Internet. Produkty LiveChat w wersji dedykowanej oraz GG 

Pro przestały być dalej rozwijane i nie są oferowane przez Emitenta. 

mailto:sales@livechatinc.com
http://www.livechatsoftware.pl/
http://ggpro.pl/
http://polchat.pl/
http://livechatinc.com/
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Od tego czasu następuje rozwój Emitenta na bazie modelu sprzedaży SaaS. Od każdego klienta 

pobierane są cykliczne opłaty za dostęp do aplikacji. Przyjęte założenia marketingowe, mające na celu 

pozyskiwanie klientów na globalnym rynku z wiodącą rolą USA przynoszą wymierne korzyści.  

Rok 2010 zakończył się uzyskaniem po raz pierwszy w historii firmy pozytywnego wyniku EBITDA 

oraz uzyskaniem zysku operacyjnego. W kwietniu 2011 roku Emitent posiadał już tysiąc klientów 

regularnie płacących za aplikację LiveChat. 

We wrześniu 2011 roku założyciele Emitenta i jego kluczowi managerowie, we współpracy ze 

spółkami funduszu private equity Tar Heel Capital, dokonali transakcji wykupu managerskiego 

(MBO), odkupując przy wsparciu funduszu Tar Heel Capital pakiet wszystkich akcji Emitenta od GG 

Network S.A. W wyniku tej transakcji założyciele oraz kluczowi managerowie weszli w posiadanie 

60% kapitału Emitenta, zaś 40% objęły spółki należące do Tar Heel Capital. 

Postępując zgodnie z przyjętą strategią sprzedaży oprogramowania na rynku w USA, w lutym 2012 

roku Emitent zarejestrował w stanie Delaware spółkę zależną, działającą pod nazwą LiveChat Inc. 

Głównym zadaniem nowego podmiotu jest bieżąca obsługa bramki płatności, w celu pobierania 

cyklicznych opłat przy użyciu kart kredytowych od klientów na całym świecie. 

W 2011 roku w konkursie Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2011 Emitent został 

sklasyfikowany na 26 miejscu pośród najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw zlokalizowanych 

w regionie Europy Środkowej, działających w obszarze nowoczesnych i innowacyjnych technologii. 

W kolejnych edycjach rankingu w latach 2012 i 2013, Emitent dwukrotnie zajął 18 miejsce. 

Na koniec lutego 2014 r. Emitent posiada w swoim portfelu klientów ponad 6 890 firm regularnie 

płacących i korzystających z oprogramowania LiveChat. Ponad 40% sprzedaży Spółka realizuje w 

USA, świadcząc usługi dla takich klientów jak m.in. Bosch, Samsung, ING, Warby Parker, Kaspersky 

Labs czy Roku.  

5.2. Inwestycje 

5.2.1. Opis głównych inwestycji Grupy za każdy rok obrotowy w okresie objętym 

historycznymi informacjami finansowymi aż do daty dokumentu rejestracyjnego 

5.2.1.1. Inwestycje w rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, tj. w latach obrotowych 2011-2012 oraz 

od 1 kwietnia 2013 r. do Daty Prospektu działania inwestycyjne Grupy skoncentrowane były przede 

wszystkim na rozwoju technologii produktu LiveChat. Wszystkie inwestycje przeprowadzone w tym 

okresie sfinansowane zostały ze środków własnych Grupy. 

Poniższa tabela przedstawia główne inwestycje Grupy w wartości niematerialne i prawne oraz aktywa 

trwałe Grupy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz w okresie od 1 

kwietnia 2013 r. do Daty Prospektu. 
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Tabela 3. Główne inwestycje Grupy w wartości niematerialne i prawne oraz aktywa trwałe w okresie objętym 

historycznymi informacjami finansowymi oraz w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do Daty Prospektu (w PLN) 

Wyszczególnienie 
Od 01.04.2013 do Daty 

Prospektu 

2012 

(01.04.2012-31.03.2013) 

2011 

(01.04.2011-
31.03.2012) 

Wartości niematerialne i prawne 864 702 46 030    514 952    

Rzeczowe aktywa trwałe: 187 454 302 754    127 421    

Grunty - -     -     

Budynki i budowle - -     -     

Urządzenia techniczne i maszyny 187 454 254 236    127 421    

Środki transportu - -     -     

Pozostałe środki trwałe - 39 793    -     

Środki trwałe w budowie - 8 725    -     

Rozliczenia międzyokresowe 102 677 960 423    -     

Razem nakłady inwestycyjne 1 154 833 1 309 207    642 373    

Źródła finansowania inwestycji:    

Środki własne 1 154 833 1 309 207    642 373    

Środki obce, w tym: - -     -     

Kredyty, pożyczki, leasing - -     -     

Dotacje UE - -     -     

Razem źródła finansowania 1 154 833 1 309 207    642 373    

Źródło: Emitent 

Rok obrotowy 2011 

Do głównych nakładów inwestycyjnych Grupy w Roku obrotowym 2011 należały wydatki na 

wartości niematerialne i prawne w kwocie 515,0 tys. PLN, obejmujące wydatki na rozwój 

oprogramowania LiveChat na platformę stacjonarną (436,3 tys. PLN) oraz platformy mobilne: iOS 

(30,9 tys. PLN), Android (14,8 tys. PLN), Windows 7 (18,2 tys. PLN) oraz Blackberry (14,8 tys. 

PLN). 

Pozostałe wydatki inwestycyjne w Roku obrotowym 2011 o łącznej wartości 127,4 tys. PLN 

dotyczyły nabycia rzeczowych aktywów trwałych w postaci sprzętu komputerowego oraz urządzeń 

mobilnych niezbędnych do prowadzenia prac nad rozwojem oraz przeprowadzania testów produktu 

LiveChat. 

Rok obrotowy 2012 

W Roku obrotowym 2012 Grupa dokonała inwestycji o wartości 46,0 tys. PLN z przeznaczeniem na 

rozwój aplikacji LiveChat na system iOS oraz Android. Inwestycje te zostały zakończone i są ujęte w 

wartościach niematerialnych i prawnych. 
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W Roku obrotowym 2012 przeprowadzono także szereg niezakończonych inwestycji obejmujących 

dalsze prace nad rozwojem oprogramowania LiveChat na platformę stacjonarną oraz koszty ochrony 

prawnej na rynku amerykańskim o łącznej wartości 960,4 tys. PLN, które prezentowane są w 

rozliczeniach międzyokresowych. 

Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe w Roku obrotowym 2012 obejmowały zakup 

sprzętu komputerowego oraz urządzeń mobilnych niezbędnych do prowadzenia prac nad rozwojem 

oraz przeprowadzania testów produktu LiveChat o łącznej wartości 254,2 tys. PLN. W tym czasie 

poniesiono również wydatek w wysokości 39,8 tys PLN na modernizację siedziby Spółki nie będącej 

w posiadaniu Spółki oraz zaliczkę w wysokości 8,8 tys. PLN na poczet zakupu środków trwałych. 

Rok obrotowy 2013 – do Daty Prospektu 

W okresie od 1 kwietnia 2013 r. do Daty Prospektu łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 1 154,8 tys. 

PLN, z czego 864,7 tys. PLN stanowiły wydatki na rozwój aplikacji LiveChat w wersji mobilnej i 

stacjonarnej. Nakłady inwestycyjne ujmowane jako niezakończone inwestycje przeznaczone na 

rozwój aplikacji LiveChat na platformy stacjonarne oraz witryny internetowej wyniosły 102,7 tys. 

PLN. Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 187,5 tys. PLN dotyczyły 

zakupu sprzętu komputerowego oraz urządzeń mobilnych niezbędnych od prowadzenia prac nad 

rozwojem oraz testowania produktu LiveChat. 

5.2.1.2.  Inwestycje w aktywa finansowe 

Inwestycje w aktywa finansowe Grupy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, 

tj. w Latach obrotowych 2011-2012 oraz od 1 kwietnia 2013 r. do Daty Prospektu prezentuje poniższa 

tabela. Wszystkie inwestycje w aktywa finansowe Grupy w okresie analizy zostały sfinansowane ze 

środków własnych. 

Tabela 4. Główne inwestycje Grupy w aktywa finansowe w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi 

oraz w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do Daty Prospektu (w PLN), dane wg MSR 

Wyszczególnienie (PLN) 
Od 01.04.2013 do Daty 

Prospektu 

2012 

(01.04.2012-31.03.2013) 

2011 

(01.04.2011-31.03.2012) 

Inwestycje w aktywa finansowe 600 049 3 644 102    -     

Źródło: Emitent 

W Roku obrotowym 2011 Grupa nie dokonała inwestycji w aktywa finansowe. W Roku obrotowym 

2012, a następnie w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do Daty Prospektu dokonano zakupu obligacji 

Skarbu Państwa na łączną kwotę 4 244,2 tys. PLN. W okresie od 1 kwietnia 2013 r. do Daty Prospektu 

część ww. obligacji została sprzedana, z czego uzyskano kwotę w wysokości 4 189,0 tys. PLN. 

5.2.2. Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Grupy, włącznie z podziałem 

geograficznym tych inwestycji (kraj i zagranica) oraz sposobami finansowania 

(wewnętrzne lub zewnętrzne)  

Na Datę Prospektu Grupa prowadzi dalsze prace nad rozwojem produktu LiveChat na platformę 

stacjonarną oraz platformy mobilne iOS, Android oraz Windows 7. Wszystkie inwestycje realizowane 

są przy wykorzystaniu środków własnych Emitenta. 

5.2.3. Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których jego 

organy zarządzające podjęły już zobowiązania 
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Planowane inwestycje Grupy w przyszłości obejmują dalsze prace nad rozwojem stosowanej 

technologii, jednak Grupa nie podjęła na Datę Prospektu żadnych wiążących zobowiązań w tym 

zakresie. 

6. Zarys ogólny działalności 

6.1. Działalność podstawowa Emitenta 

6.1.1. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj 

prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem głównych 

kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, za każdy rok obrotowy 

okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi  

Opis działalności Emitenta 

Emitent jest producentem i dystrybutorem oprogramowania 

sprzedawanego w modelu SaaS (Software-as-a-Service – 

oprogramowanie jako usługa), służącego do komunikacji 

business-to-consumer (B2C) oraz business-to-business (B2B). 

Oferowany przez Emitenta produkt LiveChat adresowany jest do 

wszystkich firm, których wspólną cechą jest potrzeba 

komunikacji z klientami w Internecie.  

Główna siedziba Emitenta oraz zespół deweloperski 

oprogramowania znajdują się w Polsce. Ze względu na globalną 

działalność, w strukturze organizacyjnej Emitenta znajduje się również zarejestrowana w Stanach 

Zjednoczonych spółka LiveChat Inc., która odpowiedzialna jest za rozliczanie płatności od klientów.  

Według szacunków LeadLedger, spółka posiada wiodącą pozycję wśród dostawców oprogramowania 

typu live chat z 7,35% udziałem w penetracji usługi w Internecie (Wykres 1.). 

44,6% klientów spółki stanowią przedsiębiorstwa amerykańskie, zaś kolejne 20,1% stanowią klienci z 

innych rynków anglojęzycznych (Wielka Brytania, Kanada, Australia) (Wykres 2). W sumie z 

produktu korzystają klienci z 89 krajów. 
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Wykres 1. Struktura globalnego rynku dostawców 

oprogramowania typu live chat (wg liczby klientów) 
Wykres 2. Struktura geograficzna przychodów Emitenta2 

 

 

Źródło: LeadLedger (stan na 6 marca 2014 r.) Źródło: Emitent (stan na 28 lutego 2014 r.) 
2dane na podstawie próby obejmującej 41,4% przychodów 

ogółem (płatności dokonywane przy wykorzystaniu serwisu 

recurly.com) 

Z produktu Spółki korzysta 6 890 klientów z 89 krajów z całego świata (stan na koniec lutego 

2014 r.). Na Datę Prospektu liczba klientów Spółki wyniosła 7 061. W okresie historycznym objętym 

analizą na potrzeby niniejszego Prospektu liczba klientów rośnie stabilnie w średnim tempie 5,8% 

miesięcznie (średni miesięczny przyrost liczby klientów od 31 marca 2011 r. do 28 lutego 2014 r. – 

Wykres 3.), co oznacza ponad 11-krotny wzrost w stosunku do poziomu z początku sierpnia 2010 

roku. Do klientów Spółki należą m.in. Orange, Bosch, Adobe, Kaspersky Lab. 

Wykres 3. Liczba klientów (tys.) 

 

Źródło: Emitent 

(* średni miesięczny przyrost liczby klientów od 31 marca 2011 r. do 28 lutego 2014 r.) 

Wzrost liczby klientów Spółki przekłada się bezpośrednio na liczbę płatnych stanowisk wykupionych 

w ramach usługi LiveChat. W okresie od 31 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. liczba stanowisk 

wzrosła o 42,6% przy wzroście liczby klientów w tym okresie o 41,1%. Średnia liczba stanowisk 

przypadająca na klienta oscyluje wokół wartości 2,7 w okresie objętym analizą. Miesięczna 
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powtarzalna sprzedaż wzrosła w tym okresie o 54,3% i na koniec grudnia 2013 r. wyniosła 517,2 tys. 

PLN. 

Wykres 4. Liczba stanowisk (tys.) Wykres 5. Miesięczna powtarzalna sprzedaż (tys. USD) 

  

Źródło: Emitent Źródło: Emitent 

Na Datę Prospektu ze Spółką współpracuje na wyłączność 29 osób. Największe zespoły tworzą 

programiści (10 osób) oraz dział obsługi klienta, pracujący w modelu 24/7, liczący 8 osób. W 

zarządzie zasiadają osoby pracujące nad projektem LiveChat od początku swojej kariery zawodowej. 

Średnia długość stażu członków zespołu wykonawczego w ramach produktu LiveChat wynosi 8 lat, co 

świadczy o stabilności ich współpracy i dużej motywacji kluczowych osób zaangażowanych w 

projekt. Dzięki automatyzacji większości procesów w firmie – m.in. sprzedaży, obsługi płatności - i 

wysokiej jakości rozwiązania Spółka osiąga ponadprzeciętne wskaźniki efektywności 

współpracowników. 

Główne obszary działalności 

Bieżąca działalność Spółki skupiona jest na dalszym udoskonalaniu produktu LiveChat przez zespół 

deweloperów, oferowaniu najwyższej jakości obsługi klienta oraz tworzeniu nowych kanałów 

pozyskiwania klientów. Sprawdzony model biznesowy Emitenta zakłada marginalny koszt pozyskania 

klienta bliski zeru. Relatywnie niski poziom kosztów stałych w Spółce i marginalny krańcowy koszt 

zmienny nowego klienta oraz brak konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych 

umożliwiają skalowalność prowadzonego biznesu przy zachowaniu wysokiej rentowności 

działalności.  

Emitent prowadzi rozwiniętą politykę marketingową, przy czym cały proces pozyskiwania nowych 

klientów odbywa się z wykorzystaniem strony internetowej produktu, Webinarów i innych 

nowoczesnych, skalowalnych form dotarcia do klienta. Dynamiczny i stabilny przyrost liczby 

klientów jest rezultatem zdywersyfikowanych sposobów dotarcia do klientów, takich jak: 

 skuteczne pozycjonowanie naturalne przy wykorzystaniu trafnej nazwy produktu – LiveChat – 

która jest podobna do nazwy kategorii produktów wykorzystywanych do obsługi klientów 

online (live chat) – trafnie dobrana nazwa zwiększa prawdopodobieństwo wyszukania 

produktu; 

 integracje z komplementarnymi produktami działającymi w modelu SaaS; 

 odwołania do strony producenta umieszczone na stronach internetowych klientów; 

 wiedza na stronie na tematy związane z obsługą klientów oraz sprzedażą online, kreująca 

wizerunek firmy jako specjalisty; 
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 aktywność w mediach społecznościowych; 

 programy i kampanie dla Startupów i firm na wczesnym etapie rozwoju; 

 obecność produktu w prasie i publikacjach branżowych. 

Rezultatem założonej strategii jest dynamiczny wzrost działalności wyłącznie poprzez ekspansję 

organiczną (średnioroczny wzrost liczby klientów w okresie od 31 stycznia 2011 r. do 30 stycznia 

2014 wyniósł 102,0%). 

Dzięki zastosowaniu odpowiedniej polityki marketingowej, w tym cenowej, produkt LiveChat jest 

głównie skierowany do średnich i małych przedsiębiorstw, jednak Emitent podejmuje obecnie 

działania mające na celu dotarcie do podmiotów o większej skali działalności. Progresywny cennik 

umożliwia Emitentowi otrzymywanie wyższych przychodów od klientów, którzy wykorzystują 

większą liczbę funkcjonalności produktu LiveChat. 

Podstawowe produkty i usługi Emitenta 

Na ofertę Emitenta składa się produkt LiveChat, który jest narzędziem służącym do bezpośredniej 

komunikacji pomiędzy odwiedzającym stronę, a jej właścicielem. Dla użytkownika końcowego ma 

ono postać okna rozmowy umieszczanego w witrynie internetowej. Z kolei właściciel strony ma 

dostęp do aplikacji bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej lub za pomocą dedykowanej 

aplikacji przeznaczonej zarówno dla użytkowników komputerów stacjonarnych (Windows, Mac OS 

X), jak i platform mobilnych (iOS, Android). Zadaniem produktu jest wsparcie lub zastąpienie 

tradycyjnych metod sprzedaży prowadzonych w przedsiębiorstwie poprzez wsparcie klienta 

odwiedzającego witrynę oraz analizę jego potrzeb w czasie rzeczywistym. 

Produkt LiveChat sprzedawany jest w formie trzech planów taryfowych zróżnicowanych pod 

względem cen oraz wachlarza oferowanych usług dodatkowych: 

 Solo (36 USD/m-c) 

Plan Solo przeznaczony jest dla pojedynczego użytkownika (agenta). Najważniejsze funkcjonalności 

w ramach tego pakietu to możliwość prowadzenia nieograniczonej liczby rozmów oraz statystyki 

dotyczące efektywności i szybkości odpowiedzi na zapytanie klienta końcowego podczas 

przeprowadzonych czatów. 

 Team (39 USD/m-c/agent) 

Plan Team jest przystosowany dla wieloosobowych zespołów zajmujących się obsługą klientów. 

Produkt jest w tym celu rozszerzony o funkcje pozwalające na tworzenie grup użytkowników, obsługę 

wielu stron oraz inteligentną dystrybucję rozmów pomiędzy agentami. 

 Enterprise (59 USD/m-c/agent) 

Plan Enterprise jest najbardziej rozbudowaną wersją produktu, zawierającą wszystkie funkcje 

dostępne w niższych planach, a także oferującą rozszerzoną obsługę statystyk agentów oraz 

zaawansowane możliwości konfiguracji produktu. Wersja ta jest przeznaczona dla firm, które działają 

w oparciu o szczegółowe raporty i dane statystyczne oraz tych, które dążą do osiągnięcia najwyższych 

standardów w obsłudze klienta. 

Aplikacja LiveChat umieszczona jest na serwerach w Stanach Zjednoczonych, dzierżawionych w 

formie usługi od firm hostingowych Softlayer oraz Hetzner. 

Spółka na bieżąco monitoruje jakość produktu przy użyciu wbudowanych narzędzi umożliwiających 

własnym klientom ocenę produktu, jak również klientom końcowym – ocenę samej rozmowy. 

Pozwala to na ciągłe dostosowywanie produktu do potrzeb wszystkich stron z niego korzystających. 
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Działania podejmowane przez Emitenta znajdują odzwierciedlenie w poziomie zadowolenia klienta 

końcowego na poziomie 85,6% (udział klientów wyrażających pozytywną opinię o produkcie w 

próbie).1  

O wysokiej jakości produktu świadczą również niski wskaźnik migracji klientów oraz wysoki 

wskaźnik konwersji z wersji próbnej na płatną (ok. 5% w 2013 r.) przy stosunkowo wysokich cenach 

za produkt w odniesieniu do spółek konkurencyjnych. Potwierdzeniem zadowolenia nabywców 

produktu LiveChat z jego jakości są liczne referencje umieszczane na stronie internetowej Emitenta. 

Struktura organizacyjna 

W ramach aktualnej struktury organizacyjnej Emitenta wyróżnia się następujące działy: 

 Dział IT, 

 Dział Finansowy, 

 Dział Marketingu, 

 Dział Wsparcia Klienta, 

 Dział Zarządzania Infrastrukturą. 

Schemat 1. Struktura organizacyjna Emitenta na Datę Prospektu 

 

Źródło: Emitent 

Przewagi konkurencyjne Grupy 

W opinii Zarządu Emitenta, dotychczasowe osiągnięcia Emitenta w obszarze prowadzonej 

działalności stały się możliwe dzięki posiadanym przewagom konkurencyjnym, do których należy 

zaliczyć: 

 Kapitał ludzki 

o Prezes Zarządu Emitenta posiadający szerokie doświadczenie w branży i 

specjalistyczną wiedzę na temat produktu oraz rynków działalności Emitenta; 

zaangażowany w rozwijanie Spółki od początku kariery zawodowej; 

o Stabilny i dobrze zmotywowany zespół deweloperów oprogramowania o wysokich 

kwalifikacjach, szczególnie w zakresie znajomości i wykorzystania najnowszych 

technologii programowania i testowania produktów. 100% zespołu posiada wyższe 

wykształcenie kierunkowe. Średnia długość stażu członków zespołu wykonawczego 

                                                      

1 Live Chat Customer Happiness Report, Sierpień 2012 
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w ramach produktu LiveChat wynosi 8 lat, co świadczy o stabilności kluczowych 

współpracowników; 

 Specjalistyczna wiedza technologiczna i unikatowe doświadczenie zespołu Emitenta dzięki 

kompilacji wiedzy i doświadczenia poszczególnych członków zespołu, obejmujące 

następujące obszary: 

o Doświadczenie w tworzeniu globalnych produktów SaaS; 

o Doświadczenie w tworzeniu złożonych aplikacji mobilnych i bazodanowych (Android 

OS, iOS, Windows OS, Mac OS X); 

o Doświadczenie związane z budowaniem wartości intelektualnej opracowywanej 

technologii w skali międzynarodowej; 

 Unikatowy i innowacyjny produkt – wysoka jakość produktu o zasięgu globalnym – o 

wiodącej pozycji w swoim segmencie na globalnym rynku 

 Rozpoznawalna marka; 

 Efektywny i skalowalny model biznesowy – w odróżnieniu od największych swoich 

konkurentów Emitent nie ponosi kosztu akwizycji klientów – wzrost ich bazy oparty jest na 

widoczności rozwiązania w Internecie, jego najwyższej jakości oraz poleceniach przez 

dotychczasowych klientów; 

 Całkowicie zautomatyzowany proces sprzedaży; 

 Skuteczny model cenowy – progresywny cennik pozwala na pozyskiwanie klientów różnej 

wielkości i osiąganie wyższych przychodów od klientów wykorzystujących większą ilość 

funkcjonalności. 

6.1.2. Wskazanie wszystkich istotnych nowych produktów lub usług, które zostały 

wprowadzone, a także w zakresie, w jakim informacje na temat opracowywania nowych 

produktów zostały upublicznione, podanie stanu prac nad tymi projektami 

W latach 2010-2013 Spółka wprowadziła szereg udoskonaleń do produktu LiveChat (Tabela 5.). 

Obecnie prowadzone są ciągłe prace nad rozwojem produktu i dodawaniem nowych funkcjonalności. 

Tabela 5. Inwestycje Grupy w wartości niematerialne i prawne 

Rok 
kalendarzowy 

Produkt Data przyjęcia 

2010 

Aplikacja na Mac OS X 16.08.2010 

Aplikacja na iPhone 18.11.2010 

2011 

Aplikacja LiveChat w wersji 6.1.6.1 04.03.2011 

Aplikacja na system Android 30.06.2011 

Aplikacja na iPad 04.07.2011 

Aplikacja LiveChat w wersji webowej 13.07.2011 

2012 Aplikacja LiveChat w wersji 6.2.2.14 02.10.2012 

2013 Aplikacja LiveChat w wersji 7.0.5.6 01.07.2013 

Źródło: Emitent 
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6.1.3. Strategia rozwoju Emitenta 

Strategia Emitenta zakłada dalszy dynamiczny wzrost przychodów przy zachowaniu wysokiej 

rentowności EBITDA dzięki nieustającemu rozwojowi produktu i pozyskiwaniu klientów w 

niskokosztowym modelu oraz utrzymaniu niskich kosztów stałych. W szczególności strategia rozwoju 

Emitenta zakłada: 

1) Rozwój produktu 

Strategia rozwoju Emitenta zakłada stałe i zrównoważone nakłady na dalszy rozwój produktu 

LiveChat, w szczególności na: 

 rozwój funkcjonalny aplikacji; 

 nowe kanały komunikacji: 

o rozwój systemu „ticketowego” polegającego na zbieraniu informacji z różnych 

kanałów komunikacji z klientem do jednego systemu zarządzania obsługą klienta; 

wszelkie wiadomości od klientów są klasyfikowane, co pozwala na ich rozpatrzenie w 

krótkim czasie; funkcjonalność systemu pozwoli klientom na dalszą poprawę relacji 

na linii klient-sprzedawca, a docelowo, zwiększenie sprzedaży; 

o systemy mobilne; 

o media społecznościowe; 

o zintegrowany komunikator; 

 narzędzia dla większych firm, tzw. „data driven”. 

2) Wzrost bazy klientów 

Emitent zakłada dalszy dynamiczny wzrost liczby klientów w oparciu o: 

 Automatyzację działań marketingowych oraz marketing przychodzący („inbound marketing”); 

 Stałe umacnianie pozycji LiveChat w obszarze obsługi klienta; 

 Nowy plan taryfowy dla firm „data driven”, a tym samym dotarcie do podmiotów o większej 

skali działalności wsparte przez dedykowanych specjalistów obsługi klienta (Key Account 

Managers) oraz planowane zawieranie umów Gwarancji Jakości Świadczonych Usług (SLA – 

Service Level Agreement); 

 Dalszy rozwój programu afiliacyjnego, w ramach których partnerzy (m.in. agencje 

interaktywne, partnerzy technologiczni, firmy typu call centers, BPOs) otrzymują prowizję w 

wysokości 20% płatną od wysokości opłat dokonywanych przez każdego poleconego klienta 

przez cały okres posiadania przez klienta wykupionej usługi; od momentu uruchomienia 

programu partnerskiego pod koniec września 2013 roku, poprzez program partnerski spółka 

uzyskała 645 klientów (stan na 28.02.2014 r.). 

3) Akwizycje 

W dłuższej perspektywie Emitent nie wyklucza rozwoju poprzez selektywne akwizycje podmiotów z 

branży obsługi klienta. 

6.2. Główne rynki  

6.2.1. Przychody ze sprzedaży Emitenta w podziale na poszczególne linie biznesowe 
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Całość przychodów ze sprzedaży Emitent realizuje w ramach jednej linii biznesowej – sprzedaży 

własnego produktu LiveChat, w formie jednego z trzech planów taryfowych. LiveChat jest produktem 

wspierającym procesy sprzedażowe i obsługę klienta w Internecie. Narzędzie pozwala na 

identyfikację, monitorowanie i bezpośrednią komunikację z odwiedzającymi stronę internetową w 

czasie rzeczywistym. LiveChat posiada szereg wbudowanych funkcji pozwalających na m.in. 

prowadzenie statystyk, równoległą obsługę wielu użytkowników, czy zarządzanie pracą agentów 

obsługujących czat od strony klienta. Narzędzie umożliwia również integrację z zewnętrznymi 

aplikacjami (np. Salesforce, Google Analytics), dzięki czemu oprogramowanie zyskuje szereg 

kolejnych funkcjonalności takich jak dostęp do informacji z systemów CRM, automatyczne 

zaproszenia do rozmowy wyselekcjonowanych użytkowników mające na celu maksymalizację 

sprzedaży, możliwość przeprowadzania zdalnej diagnostyki oraz rozwiązywania problemów 

technicznych. Emitent nie wyodrębnia przychodów z innych linii biznesowych w strukturze 

przychodów ze sprzedaży. 

6.2.2. Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Emitenta 

Emitent prowadzi sprzedaż o zasięgu globalnym i posiada klientów na wszystkich zamieszkałych 

kontynentach. Kluczowy z punktu widzenia Spółki jest najbardziej rozwinięty rynek SaaS w Stanach 

Zjednoczonych. W okresie obejmującym 3 kwartały Roku obrotowego 2013 (01.04.2013-31.12.2013) 

sprzedaż zagraniczna stanowiła 97,3% przychodów ogółem Emitenta, z czego większość była 

generowana przez Spółkę zależną w USA. 

Tabela 6. Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy w podziale na sprzedaż krajową i zagraniczną w latach obrotowych 2011-13 (w 

PLN) 

 

2011 

(01.04.2011-

31.03.2012) 

Udział % 

2012 

(01.04.2012-

31.03.2013) 

Udział % 

3Q2013 

(01.04.2013-

31.12.2013) 

Udział % 

Sprzedaż 

krajowa 
294 471 5,37% 455 326 4,07% 320 436 2,57% 

Sprzedaż 

zagraniczna 
5 185 257 94,63% 10 730 402 95,93% 12 126 321 97,43% 

Razem 5 479 728 
 

11 185 727 
 

12 446 757 
 

Źródło: Emitent 

6.2.3. Charakterystyka rynków, na których Emitent prowadzi swoją działalność 

Charakterystyka rynku SaaS 

Rynek oprogramowania SaaS (Software-as-a-Service) stanowi najbardziej perspektywiczną część 

rynku Cloud Computing polegającego na świadczeniu usług i oferowaniu produktów z obszaru 

technologii informacyjnych poprzez wykorzystanie chmury obliczeniowej. W ramach rynku Cloud 

Computing wyróżnia się segment chmury prywatnej, z której korzystają duże przedsiębiorstwa w celu 

optymalizacji własnych zasobów, oraz segment chmury publicznej, skierowanej do małych i średnich 

spółek, która pozwala na większą kontrolę nad wydatkami i możliwość rozłożenia ich w czasie. SaaS 

dynamicznie zastępuje tradycyjne oprogramowanie pozwalając klientom na optymalizację 

wykorzystywanych zasobów, podniesienie niezawodności, skalowalność i elastyczność 

wykorzystywanych rozwiązań. W ramach rynku Cloud Computing wyróżnia się także rynki: 

 IaaS (Infrastructure-as-a-Service) – dostarczanie infrastruktury informatycznej, 

 PaaS (Platform-as-a-Service) – sprzedaż wirtualnego środowiska pracy programisty, 

 BPaaS (Business-Process-as-a-Service) – outsourcing procesów biznesowych. 
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Sprzedaż produktu w formie SaaS polega na zdalnym udostępnianiu oprogramowania przez Internet. 

W ramach SaaS świadczone są m.in. usługi wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem oraz 

sprzedaż produktów i usług przez nie oferowanych. Przychody spółek z branży SaaS generowane są 

głównie poprzez pobieranie z góry opłat abonamentowych za dostęp do usługi. Istnieje także wiele 

dodatkowych modeli pobierania opłat, m.in. opłata za transakcję, wolumen, funkcje, limity 

wykorzystania zasobów. 

Sprzedaż oprogramowania w formie SaaS niesie za sobą znaczące korzyści zarówno po stronie 

klienta, jak i dostawcy. Najczęściej podkreślane korzyści dla klienta to: 

 znaczące uproszczenie procesu implementacji aplikacji (krótki czas wdrożenia oraz 

marginalne koszty implementacji) – dotyczy to również aktualizacji oprogramowania do 

najnowszej wersji, która najczęściej wykonywana jest przez dostawcę automatycznie i 

bezobsługowo ze strony klienta, 

 uzyskanie istotnych oszczędności na kosztach wsparcia i serwisu, 

 przewidywalne, stałe i stosunkowo niższe płatności abonamentowe zamiast wysokiego 

jednorazowego kosztu zakupu oprogramowania i niezbędnej infrastruktury, 

 elastyczny plan taryfowy pozwalający na rezygnację z usługi w dowolnym momencie, 

 wysoka skalowalność produktu wraz ze wzrostem zapotrzebowania ze strony klienta, 

 możliwość korzystania z aplikacji z dowolnego miejsca za pomocą komputerów stacjonarnych 

i urządzeń mobilnych. 

Wykres 6. Porównanie kosztu oprogramowania w modelu klasycznym i SaaS 
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Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport „SaaS jako metoda świadczenia e-usług”, autor: Michał Małyszko, 

dostępny pod adresem: https://www.web.gov.pl/wiedza/biblioteka/e-booki/590_416.html 

Z punktu widzenia dostawcy sprzedaż oprogramowania w formie SaaS oznacza: 

 uproszczony proces dystrybucji, 

 globalny zasięg oferowanych usług, 

 uniwersalny charakter oprogramowania, 

 kontrolę nad jakością wdrożenia u każdego z klientów, 

 obniżenie kosztów serwisu i gwarancji, 

infrastruktura

szkolenia
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 brak problemu piractwa, 

 zachowanie wszelkich praw autorskich po stronie dewelopera. 

Aplikacje oferowane w modelu SaaS wspierają szerokie spektrum procesów mających miejsce w 

ramach przedsiębiorstw. Szczegółowy wykaz popularnych grup aplikacji oferowanych w formie SaaS 

prezentuje Schemat 2. 

Schemat 2. Najpopularniejsze obszary zastosowania oprogramowania w formie SaaS 

 

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport „SaaS jako metoda świadczenia e-usług”, autor: Michał Małyszko, 

dostępny pod adresem: https://www.web.gov.pl/wiedza/biblioteka/e-booki/590_416.html 

Struktura i wielkość rynku SaaS 

Rynek SaaS stanowi dominującą część rynku Cloud Computing. Szacowana wartość rynku SaaS w 

2013 r. to 81,0%2  rynku Cloud Computing. Większość w globalnym rynku SaaS stanowią rynki 

Ameryki Północnej, a w szczególności Stany Zjednoczone, które stanowią 60,0% światowego rynku. 

Istotne znaczenie w tym aspekcie ma brak barier kulturowych związanych ze stosowaniem 

zaawansowanej technologii w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to szczególnie 

istotne z punktu widzenia dostawców oprogramowania w formie SaaS dla małych i średnich 

przedsiębiorstw.  

Wykres 7. Rynek Cloud Computing 

Struktura rynku Cloud Computing Struktura geograficzna użytkowników SaaS 

  

Źródło: Emitent, przy wykorzystaniu Forrester Research 

(prognoza 2013) 

Źródło: Pierre Audoin Consultants (2012) 

Według prognozy Forrester Research na 2013 r. globalny rynek SaaS jest warty ok. 47 mld USD3, 

natomiast wartość polskiego rynku Cloud Computing wynosi 216 mln PLN (stan na wrzesień 2013).4 

                                                      
2 Forrester Research (prognoza na 2013) 
3 Forrester Research (prognoza na 2013) 
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Wartość globalnego rynku SaaS w latach 2008-12 rosła w tempie 56,2% r/r.5 Szacunkowa wartość 

rynku SaaS (wg raportu Siemer & Associates) w Ameryce Północnej wyniosła w 2012 r. 9,1 mld USD 

(+16,7%).6 Wysoko rozwinięta infrastruktura internetowa oraz wysokie rozproszenie siły roboczej 

kreuje popyt na technologie mobilne, w tym te związane z technologią Cloud Computing, czego 

efektem są najwyższe wydatki na wdrożenia technologii w formie SaaS w regionie.7 W rezultacie 

należy oczekiwać dalszego wzrostu amerykańskiego rynku SaaS, jak i globalnego rynku tych usług w 

miarę niwelowania przewagi technologicznej gospodarki amerykańskiej w tym obszarze. 

Wykres 8. Przychody rynku SaaS w latach 2011-2012 (mln USD) 

 

Źródło: Siemer & Associates, SaaS Report (Summer 2013) - na podstawie Wall Street Research  

Szacunkowa wartość rynku SaaS w Europie Zachodniej wyniosła w 2012 r. 3,2 mld USD (+18,5%), 

natomiast w Europie Wschodniej – 169 mln USD (+25,0%). 8  Przyczyną dysproporcji pomiędzy 

regionami jest istotnie niższy poziom rozwoju gospodarki w Europie Wschodniej. Znaczący wzrost 

liczby wprowadzonych rozwiązań SaaS w Europie Zachodniej jest rezultatem wejścia na rynek 

europejski podmiotów o zasięgu globalnym, jak również pojawienia się licznych lokalnych 

producentów. 

Sumaryczna wartość przychodów rynku SaaS w Azji i Australii wyniosła w 2012 r. 1,4 mld USD 

(+23,4%), z czego 35,3% rynku obejmuje Japonia. Relatywnie niewielka wartość rynku w odniesieniu 

do pozostałych regionów jest rezultatem barier językowych oraz rozbieżności w poziomie rozwoju 

gospodarczego krajów. 

Najwyższą stopę wzrostu wartości rynku w latach 2011-12 odnotował region Ameryki Środkowej i 

Południowej (+26,8%) osiągając wartość 419,7 mln USD, głównie za sprawą rozwoju rynku w 

Brazylii i w Meksyku. 9  Pozytywną perspektywę rozwoju rynku potwierdzają dane z ankiety 

przeprowadzonej wśród kluczowych pracowników działów IT, które wskazują, iż 60,0% z nich 

planuje rozważyć zakup aplikacji w formie SaaS podczas kolejnej zmiany systemu w firmie.10 

Głównymi czynnikami kreującymi rosnący popyt na usługi interaktywnego czatu są: 

                                                                                                                                                                      
4 IDC, Poland Cloud Services Market 2012 Analysis and 2013–2017 Forecast 
5 Forrester Research (prognoza na 2013) 
6 Siemer & Associates, SaaS Report (Summer 2013) 
7 Ibidem 
8 http://www.gartner.com/newsroom/id/1963815; Siemer & Associates, SaaS Report (Summer 2013) 
9 Ibidem 
10 NetSuite 
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- rosnące potrzeby w zakresie obsługi klienta i przyspieszenia czasu obsługi, 

- chęć obniżania kosztów obsługi klienta, 

- rosnące znaczenie internetowych kanałów komunikacji, 

- dążenie do maksymalizacji konwersji – stosunku osób dokonujących transakcję do osób 

odwiedzających stronę internetową. 

Tradycyjne metody wymiany informacji na linii klient-sprzedawca jak usługi telefoniczne, zawartość 

stron internetowych (Pomoc / Najczęściej zadawane pytania) oraz wiadomości e-mail są stopniowo 

zastępowane przez narzędzia służące do bezpośredniej i natychmiastowej komunikacji z klientem, 

m.in. usługi typu live chat. Pozwalają one na otwarcie całkowicie nowego kanału obsługi klienta 

alternatywnego do tradycyjnych form m.in. call-center. Wykorzystanie takiego narzędzia istotnie 

podnosi efektywność osób zaangażowanych w obsługę klienta poprzez umożliwienie jednoczesnej 

obsługi kilku użytkowników. 

Poza zmianami w sposobie komunikacji na linii klient-sprzedawca, naturalnym czynnikiem 

determinującym popularność oprogramowania w formie SaaS jest wartość rynku sprzedaży 

dokonywanej przez Internet. Raport Forrester Research zakłada stopniowy wzrost udziału sprzedaży 

detalicznej przez Internet w ogóle sprzedaży detalicznej kosztem tradycyjnych metod. Prognozowana 

w ten sposób sprzedaż detaliczna przez Internet w Stanach Zjednoczonych w 2014 r. wynosi 291 mld 

USD (średnioroczny wzrost w latach 2012-2017 na poziomie 9,9%) (Wykres 9.). 

Wykres 9. Sprzedaż detaliczna przez Internet w Stanach Zjednoczonych (mld USD) oraz jej udział w sprzedaży detalicznej ogółem 

  

Źródło: Forrester Research Online Retail Forecast, 2012 To 2017 (US) 

Wsparciem dla rozwoju rynku SaaS w sposób naturalny jest wzrost liczby użytkowników Internetu, 

których łączna liczba sięga obecnie 2,4 mld na świecie przy penetracji Internetu na największym 

rynku SaaS (w Ameryce Północnej) na poziomie 78,6% (stan na 30.06.2012 r.).11 

                                                      

11 Internet World Statistics - World Internet Users and Population Statistics 
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Wykres 10. Penetracja Internetu na świecie (stan na 30.06.2012 r.) 

 

Źródło: Internet World Statistics - World Internet Users and Population Statistics 

Prognoza Forrester Research zakłada wzrost wartości rynku SaaS w latach 2013-20 w tempie 

18,9% r/r (Wykres 11.). 

Wykres 11. Prognoza struktury rynku Cloud Computing (mld USD) 

 

Źródło: Emitent, przy wykorzystaniu Forrester Research (2011) 

(* średnioroczny wzrost wartości rynku SaaS) 

6.3. Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na informacje podane w pkt 6.1 i 6.2 

W opinii Zarządu Emitenta w latach obrotowych 2011-2012 oraz od 1 kwietnia 2013 r. do Daty 

Prospektu żadne czynniki nadzwyczajne nie miały wpływu na informacje podane w pkt 6.1. i 6.2., tj. 

informacje dotyczące działalności podstawowej Emitenta i głównych rynków, na których prowadzi 

działalność.  

6.4. Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia emitenta od patentów 

lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów 

produkcyjnych 

Według oświadczenia Emitenta nie występuje uzależnienie Emitenta od patentów lub licencji, umów 

przemysłowych, handlowych lub finansowych. 
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6.5. Podstawy wszelkich oświadczeń emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej 

Emitent oceniając swoją pozycję konkurencyjną i rynek na którym prowadzi działalność opiera się na 

następujących źródłach: 

1. Forrester Research (prognoza na 2013) - 

http://www.forrester.com/Market+Overview+SaaS+IT+Service+Management+Tools/fulltext/-

/E-RES81743, 

2. IDC, Poland Cloud Services Market 2012 Analysis and 2013 – 2017 Forecast - 

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=ES27V 

3. Siemer & Associates, SaaS Report (Summer 2013) - 

http://www.siemer.com/research/summer-2013-saas-industry-report/ 

4. http://www.gartner.com/newsroom/id/1963815 

5. NetSuite, 

http://www.netsuite.com/portal/pdf/sr-2010-proformative-survey.pdf 

6. Forrester Research Online Retail Forecast, 2012 To 2017 (US) 

http://mashable.com/2013/03/12/forrester-u-s-ecommerce-forecast-2017/ 

7. Internet World Statistics – World Internet Users and Population Statistics - 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm. 

7. Struktura organizacyjna 

7.1. Opis grupy, do której należy Emitent 

Emitent tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzi Emitent oraz LiveChat Inc. spółka z 

siedzibą Stanach Zjednoczonych Ameryki w Wilmington, w stanie Delaware w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki.  

7.2. Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta 

Emitent posiada jeden podmiot zależny LiveChat Inc. spółkę z siedzibą rejestrową w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki w Wilmington, w stanie Delaware. Spółka ta jest utworzona zgodnie prawem 

stanu Delaware. Biuro spółki znajduje się w Chapel Hill w stanie Północna Karolina. 

LiveChat Inc. zawiązana została w dniu 30 września 2011 roku. Emitent objął w tej Spółce 5.000 

udziałów o wartości 0,10 USD każdy i łącznej wartości 500 USD. Udziały objęte przez Emitenta 

stanowią 100% jej kapitału zakładowego. 

8. Środki trwałe 

8.1. Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na 

wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych 

Brak jest zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć istotny wpływ na 

wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych. 

9. Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej 

Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy został sporządzony w oparciu o dane finansowe 

zawarte w: 

 Historycznych skonsolidowanych informacjach finansowych Grupy za okres od 1 kwietnia 

2011 r. do 31 marca 2013 r., obejmujących Lata obrotowe 2011 i 2012, sporządzonych 

zgodnie z MSR oraz zbadanych przez biegłego rewidenta, 

http://www.forrester.com/Market+Overview+SaaS+IT+Service+Management+Tools/fulltext/-/E-RES81743
http://www.forrester.com/Market+Overview+SaaS+IT+Service+Management+Tools/fulltext/-/E-RES81743
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=ES27V
http://www.siemer.com/research/summer-2013-saas-industry-report/
http://www.gartner.com/newsroom/id/1963815
http://www.netsuite.com/portal/pdf/sr-2010-proformative-survey.pdf
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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 Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 9 miesięcy 

zakończony 31 grudnia 2013 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres zakończony 31 

grudnia 2012 r., sporządzonym zgodnie z MSR, które podlegało przeglądowi biegłego 

rewidenta. 

9.1. Sytuacja finansowa  

W Roku obrotowym 2012 według danych finansowych zgodnych z MSR Grupa osiągnęła przychody 

netto ze sprzedaży w wysokości 11 185,7 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 104,1% w stosunku do 

wartości przychodów osiągniętych w Roku obrotowym 2011. W okresie 9 miesięcy Roku obrotowego 

2013 zakończonym 31 grudnia 2013 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy wzrosły o 72,7% w 

odniesieniu do wartości przychodów w analogicznym okresie w Roku obrotowym 2012 i wyniosły 

12 446,8 tys. PLN. Wysoka dynamika przychodów Grupy w okresie objętym historycznymi 

informacjami finansowymi była wynikiem rozwoju organicznego poprzez systematyczny wzrost bazy 

klientów w tym okresie. Średni miesięczny wzrost liczby klientów w okresie od 1 kwietnia 2011 roku 

do Daty Prospektu wyniósł 5,8%. 

W okresie objętym sprawozdaniami finansowymi prezentowanymi wg MSR, Grupa nie stosuje 

rozróżnienia przychodów na poszczególne segmenty operacyjne ze względu na fakt, iż całość 

sprzedaży w Grupie generowana jest przez produkt LiveChat. 

Łączna wartość kosztów operacyjnych w Roku obrotowym 2012 wyniosła 3 428,8 tys. PLN, co 

oznacza wzrost w stosunku do wartości kosztów poniesionych w 2011 r. o 72,5%, głównie w wyniku 

zwiększenia wydatków na usługi hostingowe. W okresie obejmującym 3 kwartały Roku obrotowego 

2013 koszty działalności operacyjnej wzrosły o 107,8% w odniesieniu do analogicznego okresu Roku 

obrotowym 2012. Jest to związane głównie ze wzrostem wydatków na usługi hostingowe w wyniku 

wzrostu liczby obsługiwanych klientów oraz jednorazowego wydatku związanego z wprowadzeniem 

nowej wersji aplikacji LiveChat (LiveChat Next). 

Zysk EBITDA wzrósł w Roku obrotowym 2012 o 123,6% w porównaniu do Roku obrotowego 2011 i 

wyniósł 7 300,5 tys. PLN. W okresie obejmującym 3 kwartały Roku obrotowego 2013 zysk EBITDA 

Grupy osiągnął poziom 8 843,1 tys. PLN, co oznacza wzrost o 64,1% w porównaniu do wartości 

osiągniętych w analogicznym okresie w Roku obrotowym 2012. 
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Wykres 12. Wartość EBITDA oraz zysku netto Grupy w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi (w mln 

PLN) 

 

Źródło: Emitent 

* Dane za okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku 

** Dane za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia danego roku 

W Roku obrotowym 2011 Grupa wykazała przychody finansowe w wysokości 3,6 tys. PLN z tytułu 

odsetek oraz koszty finansowe na poziomie 3,8 tys. PLN. W Roku obrotowym 2012 Grupa 

wygenerowała przychody finansowe z tytułu odsetek oraz sprzedaży krótkoterminowych obligacji 

Skarbu Państwa w wysokości 59,1 tys. PLN oraz poniosła koszty finansowe z tytułu odsetek o 

wartości 9,8 tys. PLN. W okresie obejmującym 3 kwartały Roku obrotowego 2013 przychody 

finansowe z tytułu odsetek osiągnęły wartość 27,8 tys. PLN. 

W Roku obrotowym 2012 Grupa osiągnęła zysk netto na poziomie 5 660,6 tys. PLN, co oznacza 

wzrost o 136,2% w stosunku do Roku obrotowego 2011. Zysk netto w okresie obejmującym 3 

kwartały Roku obrotowego 2013 wyniósł 6 841,1 tys. PLN (wzrost o 59,1% w odniesieniu do 

analogicznego okresu Roku obrotowego 2012). 
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Tabela 7. Wybrane dane rachunku zysków i strat Grupy (w PLN) 

Wybrane dane finansowe 

3Q2013 

(01.04.2013-

31.12.2013) 

3Q2012 

(01.04.2012-

31.12.2012) 

2012 

(01.04.2012-

31.03.2013) 

2011 

(01.04.2011-

31.03.2012) 

Przychody netto ze sprzedaży 12 446 757 7 206 084 11 185 727 5 479 728 

Koszty działalności operacyjnej 3 752 594 1 805 456 3 428 792 1 988 035 

Zysk ze sprzedaży 8 694 163 5 400 628 7 756 935 3 491 692 

Pozostałe przychody operacyjne 3 222 3 976 1 298 5 211 

Pozostałe koszty operacyjne 211 324 126 822 670 458 350 091 

Zysk z działalności operacyjnej 

powiększony o amortyzację (EBITDA) 
8 843 111 5 390 126 7 300 466 3 265 513 

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 8 486 061 5 277 782 7 087 775 3 146 812 

Przychody finansowe 27 794 26 387 59 125 3 612 

Koszty finansowe 2 - 9 840 3 822 

Zysk brutto 8 513 853 5 304 169 7 137 060 3 146 602 

Zysk netto 6 841 065 4 299 529 5 660 649 2 396 085 

Źródło: Emitent 

9.1.1. Analiza rentowności 

W Roku obrotowym 2012, pomimo znaczącego wzrostu kosztów działalności operacyjnej (wzrost o 

107,8%) związanego z koniecznością poniesienia zwiększonych nakładów na usługi hostingowe w 

wyniku wprowadzenia nowej wersji oprogramowania, rentowność sprzedaży brutto uległa jedynie 

nieznacznemu obniżeniu (-4,3 pkt proc.) do poziomu 84,5%, w porównaniu z analogicznym okresem 

2011 r.  

Rentowność EBITDA Grupy w Roku obrotowym 2012 wzrosła o 5,7 pkt proc., tj. do poziomu 65,3% 

jako rezultat wysokiej dźwigni operacyjnej – model biznesowy umożliwia dynamiczny wzrost skali 

działalności przy ograniczonym tempie wzrostu kosztów (relatywnie niski poziom kosztów stałych w 

Grupie i marginalny krańcowy koszt zmienny pozyskania nowego klienta). Z uwagi na niski poziom 

amortyzacji w Grupie, rentowność działalności operacyjnej jest zbliżona do rentowności EBITDA i 

wyniosła w Roku obrotowym 2012 63,4% (wzrost o 5,9 pkt proc.). Wysoki poziom rentowności netto 

(na poziomie 50,6% w 2012 r.) był wynikiem wysokiej rentowności działalności operacyjnej oraz 

braku zadłużenia zewnętrznego Grupy i konieczności ponoszenia kosztów finansowych z tym 

związanych. W Roku obrotowym 2012 nieznacznemu obniżeniu uległa rentowność kapitałów 

własnych (spadek o 4,3 pkt proc. do poziomu 80,7%) przy zachowaniu wysokiej rentowności 

aktywów (wzrost o 0,2 pkt proc. do poziomu 68,5%). 

W okresie obejmującym 3 kwartały Roku obrotowego 2013 (01.04.2013-31.12.2013) rentowność 

EBITDA Grupy wyniosła 71,0%, natomiast rentowność EBIT – 68,2%. W porównaniu do 

analogicznego okresu w Roku obrotowym 2012 rentowność EBITDA spadła o 3,8 pkt proc., a 

rentowność EBIT – o 5,0 pkt proc. W tym okresie spadła również rentowność netto o 4,7 pkt proc. 
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Tabela 8. Podstawowe wskaźniki rentowności Grupy 

Wyszczególnienie 

3Q2013 

(01.04.2013-

31.12.2013) 

3Q2012 

(01.04.2012-

31.12.2012) 

2012 

(01.04.2012-

31.03.2013) 

2011 

(01.04.2011-

31.03.2012) 

Rentowność sprzedaży brutto 86,2% 91,8% 84,5% 88,8% 

Rentowność EBITDA 71,0% 74,8% 65,3% 59,6% 

Rentowność działalności operacyjnej (EBIT) 68,2% 73,2% 63,4% 57,4% 

Rentowność netto 55,0% 59,7% 50,6% 43,7% 

Rentowność kapitałów własnych (ROE) 87,1% 87,2% 80,7% 85,0% 

Rentowność aktywów (ROA) 71,3% 61,4% 68,5% 68,3% 

Źródło: Emitent 

Algorytm obliczania wskaźników: 

Rentowność sprzedaży brutto = 
zysk brutto na sprzedaży w okresie 

przychody ze sprzedaży w okresie 

Rentowność działalności operacyjnej (EBIT) = 
zysk na działalności operacyjnej w okresie 

przychody ze sprzedaży w okresie 

Rentowność EBITDA = 

zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja w 
okresie 

przychody ze sprzedaży w okresie 

Rentowność netto = 
zysk netto w okresie 

przychody ze sprzedaży w okresie 

Rentowność kapitałów własnych (ROE) = 
zysk netto w okresie 

stan kapitałów własnych na koniec okresu 

Rentowność aktywów (ROA) = 
zysk netto w okresie 

stan aktywów na koniec okresu 

9.1.2. Analiza płynności 

Ze względu na brak zapasów w Grupie, wskaźnik płynności bieżącej oraz wskaźnik płynności 

szybkiej osiągnęły w Roku obrotowym 2011 tę samą wartość równą 4,40, głównie za sprawą 

wysokiego stanu środków pieniężnych (1 677,2 tys. PLN) oraz niskiego poziomu zobowiązań 

krótkoterminowych w tym okresie (686,2 tys. PLN) przy relatywnie niskim poziom należności 

krótkoterminowych, co znajduje również odzwierciedlenie w wysokim poziomie płynności 

gotówkowej na poziomie 2,44. 

W Roku obrotowym 2012 wskaźniki płynności bieżącej i szybkiej Grupy uległy znaczącej poprawie w 

odniesieniu do Roku obrotowego 2011 w wyniku szybszego wzrostu poziomu aktywów obrotowych 

(za sprawą inwestycji krótkoterminowych, wzrost o 198,1%) niż wzrost zobowiązań 

krótkoterminowych (o 81,4%). Spadek wskaźnika płynności gotówkowej jest związany z zakupem 

obligacji Skarbu Państwa w tym okresie. W okresie obejmującym 3 kwartały Roku obrotowego 2013 

(01.04.2013-31.12.2013) wszystkie wskaźniki płynności Grupy wzrosły w odniesieniu do 

analogicznego okresu w Roku obrotowym 2012 na skutek spadku zobowiązań krótkoterminowych 

przy jednoczesnym wzroście aktywów obrotowych. 
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W całym okresie będącym przedmiotem analizy, poziom wskaźników płynności Grupy utrzymywał 

się na poziomie znacznie przewyższającym poziomy uznawane powszechnie za bezpieczne. 

Tabela 9. Wskaźniki płynności Grupy 

Wyszczególnienie 

3Q2013 

(01.04.2013-

31.12.2013) 

3Q2012 

(01.04.2012-

31.12.2012) 

2012 

(01.04.2012-

31.03.2013) 

2011 

(01.04.2011-

31.03.2012) 

Wskaźnik płynności bieżącej 4,46 2,50 5,69 4,40 

Wskaźnik płynności szybkiej 4,46 2,50 5,69 4,40 

Wskaźnik płynności gotówkowej 3,09 0,45 1,09 2,44 

Źródło: Emitent 

Algorytm obliczania wskaźników: 

Wskaźnik płynności bieżącej = 
aktywa obrotowe 

zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności szybkiej = 
aktywa obrotowe - zapasy 

zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności gotówkowej = 
środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

zobowiązania krótkoterminowe 

9.1.3. Analiza kapitału obrotowego 

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, Grupa nie posiada zapasów, a tym samym cykl rotacji 

zapasów w całym okresie objętym przedmiotem analizy jest zerowy. 

W Roku obrotowym 2012 skróceniu uległ wskaźnik cyklu należności handlowych (-9,1 dni) do 

poziomu 15,7 dni na skutek znaczącego wzrostu przychodów netto ze sprzedaży (wzrost o 104,1%) 

przy nieznacznym wzroście należności handlowych w danym okresie (wzrost o 29,4%). 

W Roku obrotowym 2012 znaczącemu skróceniu uległ wskaźnik cyklu zobowiązań handlowych (-

21,8 dni) do poziomu 7,4 dni za sprawą istotnego wzrostu kosztów działalności operacyjnej o 72,5% 

przy spadku zobowiązań handlowych o 56,5%. 

Rezultatem powyższych zmian był spadek wskaźnika cyklu operacyjnego o 9,1 dni do poziomu 15,7 

dni, co w połączeniu z istotnym obniżeniem wskaźnika cyklu zobowiązań handlowych spowodowało 

wzrost cyklu konwersji gotówki z -4,3 dni do 8,4 dni. 

W okresie obejmującym 3 kwartały Roku obrotowego 2013 w odniesieniu do analogicznego okresu 

Roku obrotowego 2012 skróceniu uległ wskaźnik cyklu należności handlowych (12,7 dnia) przy 

jednoczesnym wzroście długości wskaźnika cyklu zobowiązań handlowych o 10,1 dni, czego 

rezultatem było skrócenie cyklu konwersji gotówki o 22,7 dni. 
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Tabela 10. Wskaźniki cyklu głównych składników kapitału obrotowego Grupy (w dniach) 

Wyszczególnienie 

3Q2013 

(01.04.2013-

31.12.2013) 

3Q2012 

(01.04.2012-

31.12.2012) 

2012 

(01.04.2012-

31.03.2013) 

2011 

(01.04.2011-

31.03.2012) 

Cykl rotacji zapasów 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cykl rotacji należności handlowych 8,9 21,6 15,7 24,8 

Cykl rotacji zobowiązań handlowych 17,3 7,2 7,4 29,1 

Cykl operacyjny 8,9 21,6 15,7 24,8 

Cykl konwersji gotówki -8,4 14,3 8,4 -4,3 

Źródło: Emitent 

Algorytm obliczania cykli rotacji: 

Cykl rotacji zapasów w dniach = 
stan zapasów na koniec okresu*liczba dni w okresie 

koszty operacyjne w okresie 

Rotacja należności handlowych w dniach = 

stan należności handlowych na koniec okresu*liczba 
dni w okresie 

przychody netto ze sprzedaży w okresie 

Rotacja zobowiązań handlowych w dniach = 

stan zobowiązań handlowych na koniec okresu*liczba 
dni w okresie 

koszty operacyjne w okresie 

Cykl operacyjny = 
Wskaźnik cyklu zapasów + wskaźnik cyklu należności 

handlowych 

Cykl konwersji gotówki = Cykl operacyjny - rotacja zobowiązań handlowych 

   

9.1.4. Struktura aktywów 

Strukturę bilansu Grupy charakteryzuje systematyczny wzrost wartości aktywów będący wynikiem 

wzrostu skali działalności. Wartość aktywów Grupy w okresie objętym historycznymi informacjami 

finansowymi wzrosła z 3 507,4 tys. PLN wg stanu na koniec Roku obrotowego 2011 do 6 705,6 tys. 

PLN wg stanu na koniec 31 grudnia 2013 r., co oznacza wzrost o 173,4%. Na koniec Roku 

obrotowego 2012 suma bilansowa była wyższa o 135,6% w stosunku do końca poprzedniego roku 

obrotowego, natomiast na koniec III kwartału Roku obrotowego 2013 jej wartość wzrosła o kolejne o 

16,1% . 

Struktura aktywów trwałych nie uległa istotnym zmianom w Roku obrotowym 2011 i 2012. Na koniec 

III kwartału Roku obrotowego 2013 (31.12.2013 r.) największą pozycję stanowią niezmiennie 

wartości niematerialne i prawne z udziałem 14,1% w wartości aktywów ogółem wobec 8,8% na 

koniec Roku obrotowego 2012 i 8,4% na koniec Roku obrotowego 2011. Najistotniejszym 

składnikiem wartości niematerialnych i prawnych są koszty zakończonych przez Grupę prac 

rozwojowych związanych z tworzeniem kolejnych wersji produktu oferowanego przez Grupę. 

Wartość kosztów zakończonych prac rozwojowych na koniec III kwartału Roku obrotowego 2013 

(31.12.2013 r.) wyniosła 1 348,5 tys. PLN wobec 727,3 tys. PLN na koniec Roku obrotowego 2012 i 

287,9 tys. PLN na koniec Roku obrotowego 2011. Udział rzeczowych aktywów trwałych wyniósł na 

koniec III kwartału Roku obrotowego 2013 4,1% wartości aktywów ogółem przy stałym poziomie 

4,5% w Roku obrotowym 2011 i 2012. Na koniec III kwartału Roku obrotowego 2013 brak jest w 

Grupie należności długoterminowych. Udział aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
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wyniósł na koniec III kwartału Roku obrotowego 2013 1,4% (+0,4 pkt proc. w odniesieniu do 

poziomu na koniec Roku obrotowego 2011 i 2012). 

Najistotniejszą pozycją wśród aktywów obrotowych są środki pieniężne i ich ekwiwalenty stanowiące 

na koniec III kwartału Roku obrotowego 2013 55,8% aktywów ogółem. Na skutek sprzedaży 

krótkoterminowych obligacji Skarbu Państwa w trakcie 3 kwartałów Roku obrotowego 2013 brak w 

bilansie Grupy pozostałych aktywów finansowych, stanowiących na koniec Roku obrotowego 2012 

44,1% aktywów ogółem. Udział należności handlowych na konie Roku obrotowego 2012 r. stanowił 

5,8% sumy bilansowej (zmiana z 10,6% na koniec Roku obrotowego 2011). Według stanu na 31 

grudnia 2013 r. należności handlowe stanowiły 4,2% aktywów ogółem. Udział rozliczeń 

międzyokresowych obejmujących koszty niezakończonych inwestycji oraz koszty ochrony prawnej 

rynku amerykańskiego stanowił na koniec III kwartału Roku obrotowego 2013 12,3% sumy 

bilansowej. 

Tabela 11. Struktura aktywów Grupy 

Wyszczególnienie 
3Q2013 

(31.12.2013) 

3Q2012 

(31.12.2012) 

2012 

(31.03.2013) 

2011 

(31.03.2012) 

Aktywa trwałe 1 871 580 1 835 640 1 179 533 486 632 

Rzeczowe aktywa trwałe 392 943 340 214 371 736 157 138 

Pozostałe wartości niematerialne i prawne 1 348 458 1 288 949 727 312 295 063 

Należności długoterminowe - - 130 - 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
130 179 206 477 80 354 34 431 

Aktywa obrotowe 7 719 143 5 165 893 7 084 091 3 020 744 

Zapasy - - - - 

Należności z tytułu dostaw i usług 404 790 567 598 482 632 372 977 

Pozostałe należności 785 111 631 928 526 337 450 046 

Pozostałe aktywa finansowe - 3 015 056 3 644 102 - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 347 396 936 648 1 355 234 1 677 222 

Rozliczenia międzyokresowe 1 181 845 14 663 1 075 786 520 500 

Aktywa razem 9 590 723 7 001 533 8 263 623 3 507 376 

Źródło: Emitent 

9.2. Wynik operacyjny 

9.2.1. Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym zdarzeń nadzwyczajnych lub 

sporadycznych lub nowych rozwiązań, mających istotny wpływ na wynik z działalności 

operacyjnej wraz ze wskazaniem stopnia, w jakim miały one wpływ na ten wynik 

W Roku obrotowym 2011 i 2012 działalność operacyjna Grupy cechowała się wysoką dynamiką 

przychodów ze sprzedaży oraz zysku z działalności operacyjnej (wzrost o odpowiednio 104,1% oraz 

125,2%). Koszty działalności operacyjnej charakteryzowała niższa dynamika wzrostu niż przychody 

(wzrost o 72,5%). W Rok obrotowym 2011 największą pozycję kosztową stanowiły usługi obce 
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obejmujące głównie koszty usług hostingowych (33,8%), a w dalszej kolejności koszty świadczeń 

pracowniczych w postaci umów cywilno-prawnych (33,0%), amortyzacja (6,0%) oraz zużycie 

surowców i materiałów (5,3%), które stanowi wyłącznie zużycie materiałów biurowych. Pozostałe 

koszty rodzajowe obejmujące koszty reprezentacji oraz marketingu, wraz z podatkami i opłatami, 

stanowiły łącznie 21,9% ogółu kosztów rodzajowych. W Roku obrotowym 2012 nastąpił istotny 

wzrost udziału kosztów usług obcych o 18,1 pkt proc. do poziomu 1 778,5 tys. PLN. Koszty usług 

obcych, obejmujące głównie wydatki na usługi hostingowe, rosną bowiem proporcjonalnie do liczby 

obsługiwanych klientów. Jednocześnie wprowadzenie nowej wersji oprogramowania LiveChat Next 

dodatkowo zwiększyło tę pozycję w Roku obrotowym 2012. Pomimo spadku udziału kosztów 

świadczeń pracowniczych w ogóle kosztów operacyjnych w dalszym ciągu stanowiły one w Roku 

obrotowym 2012 istotną grupę (27,5%), czyli 941,8 tys. PLN. Z uwagi na wysokie nakłady 

inwestycyjne poniesione w Roku obrotowym 2011 na poczet wartości niematerialnych i prawnych 

(rozwój oprogramowania) oraz rzeczowych aktywów trwałych (zakup sprzętu komputerowego oraz 

urządzeń mobilnych) wzrosły koszty amortyzacji o 79,2% do poziomu 212,7 tys. PLN stanowiące w 

Roku obrotowym 2012 6,2% kosztów operacyjnych ogółem. Koszty zużycia materiałów biurowych w 

tym samym okresie  wyniosły 128,5 tys. PLN odnotowując wzrost o 22,6% w stosunku do Roku 

obrotowego 2011. Pozostałe koszty rodzajowe (włączając podatki i opłaty) spadły zarówno pod 

względem udziału w ogóle kosztów, jak i w wartości bezwzględnej i na koniec Rok obrotowego 2012 

wyniosły 367,3 tys. PLN. 

Kontynuacja dynamicznego rozwoju działalności Grupy w ciągu pierwszych trzech kwartałów Roku 

obrotowego 2013 (01.04.2013-31.12.2013) znajduje odzwierciedlenie w poziomie kosztów 

działalności operacyjnej, które wzrosły o 107,8% w odniesieniu do analogicznego okresu w Roku 

obrotowym 2012. Największą grupę kosztów w okresie obejmującym 3 kwartały Roku obrotowego 

2013 stanowiły usługi obce (60,9%) i wyniosły 2 284,8 tys. PLN odnotowując tym samym wzrost o 

264,9% w stosunku do analogicznego okresu w Roku obrotowym 2012. Istotna różnica widoczna jest 

również w poziomie kosztów amortyzacji, wynoszących na koniec okresu obejmującego 3 kwartały 

Roku obrotowego 2013 357,1 tys. PLN. Koszty zużycia materiałów oraz koszty świadczeń 

pracowniczych spadły w stosunku do poziomu w okresie obejmującym 3 kwartały Roku obrotowego 

2012 (01.04.2012-31.12.2012) w ujęciu bezwzględnym. Pozostałe koszty (włącznie z podatkami i 

opłatami) wyniosły w okresie trzech kwartałów zakończonym 31.12.2013 r. 433,2 tys. PLN, co 

oznacza ich wzrost o 82,3% w odniesieniu do ich poziomu z analogicznego okresu w Roku 

obrotowym 2012. 
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Tabela 12. Analiza EBIT Grupy (w PLN) 

Wyszczególnienie 

3Q2013 

(01.04.2013-

31.12.2013) 

3Q2012 

(01.04.2012-

31.12.2012) 

2012 

(01.04.2012-

31.03.2013) 

2011 

(01.04.2011-

31.03.2012) 

Przychody netto ze sprzedaży 12 446 757 7 206 084 11 185 727 5 479 728 

Amortyzacja 357 050 112 344 212 691 118 700 

Zużycie surowców i materiałów 75 508 91 242 128 466 104 824 

Usługi obce 2 284 752 626 152 1 778 494 671 857 

Koszt świadczeń pracowniczych 602 086 738 139 941 837 657 044 

Podatki i opłaty 1 222 557 980 2 346 

Pozostałe koszty 431 975 237 021 366 325 433 264 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - - - 

Koszty działalności operacyjnej razem 3 752 594 1 805 456 3 428 792 1 988 035 

Pozostałe przychody operacyjne 3 222 3 976 1 298 5 211 

Pozostałe koszty operacyjne 211 324 126 822 670 458 350 091 

EBIT 8 486 061 5 277 782 7 087 775 3 146 812 

Źródło: Emitent 

9.2.2. Omówienie przyczyn znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach Grupy, w 

sytuacji, gdy sprawozdania finansowe wykazują takie zmiany 

W całym okresie objętym historycznymi sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Prospekcie 

Emisyjnym miały miejsce znaczące zmiany w przychodach netto ze sprzedaży Grupy, których 

dynamika wyniosła 104,1% w Roku obrotowym 2012 w porównaniu do Roku obrotowego 2011 oraz 

72,7% w okresie obejmującym pierwsze 3 kwartały Roku obrotowego 2013 w porównaniu do 

analogicznego okresu w Roku obrotowym 2012. Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na 

powyższą sytuację był dynamiczny rozwój skali działalności Grupy, w tym: 

 wzrost liczby klientów z 954 na koniec marca 2011 r. do 6 890 na koniec lutego 2014 r. jako 

rezultat rozwoju oprogramowania oferowanego przez Grupę i zwiększenia jego 

rozpoznawalności na rynku; 

 wprowadzenie nowych planów taryfowych na koniec Roku obrotowego 2012, czego 

rezultatem było zwiększenie średniego przychodu przypadającego na użytkownika. 

9.2.3. Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, gospodarczej, 

fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynników, które miały lub które mogły mieć 

bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność Grupy 

Działalność Grupy uzależniona jest od tych elementów polityki rządowej, gospodarczej lub fiskalnej, 

które w równym stopniu dotyczą wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Do 

czynników takich należą przede wszystkim: 

 działania organów władzy w zakresie polityki fiskalnej, 
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 ogólne regulacje prawne dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 

 zmiany stóp procentowych, 

 aktualna sytuacja makroekonomiczna, 

 dostęp do źródeł finansowania. 

10. Zasoby kapitałowe 

10.1. Informacje dotyczące źródeł kapitału Grupy 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi głównym źródłem finansowania Grupy 

był kapitał własny. Systematyczny wzrost sumy bilansowej był wynikiem zwiększania skali 

prowadzonej działalności. W poniższej tabeli przedstawiono wartość głównych pozycji pasywów 

Grupy. 
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Tabela 13. Źródła kapitału Grupy (w PLN) 

Wyszczególnienie 
3Q2013 

(31.12.2013) 

3Q2012 

(31.12.2012) 

2012 

(31.03.2013) 

2011 

(31.03.2012) 

Kapitał własny 7 856 467 4 931 123 7 014 561 2 820 324 

Kapitał (fundusz) podstawowy 515 000 515 000 515 000 515 000 

Kapitał (fundusz) zapasowy 493 132 171 667 171 667 1 050 000 

Różnice kursowe z przeliczenia (148) (120) (2 148) - 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 7 418 (54 953) 669 393 (1 140 761) 

Zysk (strata) netto 6 841 066 4 299 529 5 660 649 2 396 085 

% sumy bilansowej 81,9% 70,4% 84,9% 80,4% 

Zobowiązania długoterminowe 4 545 804 4 545 804 

% sumy bilansowej 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
4 545 804 4 545 804 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i 

podobne 
- - - - 

Pozostałe rezerwy - - - - 

Kredyty i pożyczki - - - - 

Inne zobowiązania finansowe - - - - 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe - - - - 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 729 710 2 069 606 1 244 517 686 248 

% sumy bilansowej 18,0% 29,6% 15,1% 19,6% 

Kredyty i pożyczki - - - - 

Inne zobowiązania finansowe - - - - 

Z tytułu dostaw i usług 237 238 47 751 69 082 158 653 

% sumy bilansowej 2,5% 0,7% 0,8% 4,5% 

Z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - - - 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i 

podobne 
- - - - 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 412 406 66 212 406 - 

% sumy bilansowej 4,3% 0,0% 2,6% 0,0% 

Pozostałe zobowiązania 1 080 066 2 021 789 963 030 527 595 

% sumy bilansowej 11,3% 28,9% 11,7% 15,0% 

Przychody przyszłych okresów - - - - 

Pasywa razem 9 590 722 7 001 533 8 263 623 3 507 376 

Źródło: Emitent 

W bilansie sporządzonym na koniec Roku obrotowego 2011 kapitał własny stanowił 80,4% sumy 

bilansowej Grupy. Głównymi pozycjami dodatnimi składającymi się na kapitał własny był kapitał 
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zapasowy o wartości 1 050,0 tys. PLN oraz zysk netto o wartości 2 396,1 tys. PLN. Ujemny wpływ na 

wysokość kapitału własnego miała strata z lat ubiegłych w wysokości 1 140,8 tys. PLN pochodząca z 

okresu 2002-2009. W Roku obrotowym 2011 zobowiązania i rezerwy na zobowiązania stanowiły 

19,6% sumy bilansowej, z czego najważniejszą pozycją były krótkoterminowe zobowiązania z tytułu 

podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń o wartości 416,0 tys. PLN. Zobowiązania z tytułu 

dostaw i usług stanowiły 4,5% sumy bilansowej i wynosiły w Roku obrotowym 2011 158,7 tys. PLN. 

Na wzrost kapitału własnego w Roku obrotowym 2012 wpływ miał wypracowany zysk netto w 

wysokości 5 660,6 tys. PLN, spowodowany wzrostem liczby klientów o 100,2% w tym czasie oraz 

wprowadzeniem nowych planów taryfowych w ofercie Grupy, zwiększających przychody spółki w 

segmencie klientów, którzy wykupili droższe plany taryfowe. W tym czasie wypłacono również 

dywidendę w wysokości 1 458,9 tys. PLN. 

Na koniec Roku obrotowego 2012 udział zobowiązań i rezerw na zobowiązania spadł do 15,1% sumy 

bilansowej, na co składały się rezerwy na zobowiązania (w tym rezerwy z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego – 0,1% sumy bilansowej – oraz pozostałe rezerwy – 2,6% sumy bilansowej), rozliczenia 

międzyokresowe (2,5% sumy bilansowej), zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 

świadczeń (9,1%) oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług (0,8%). 

Na koniec III kwartału Roku obrotowego 2013 (31.12.2013 r.) podstawowym źródłem kapitału Grupy 

pozostawał kapitał własny, który stanowił 81,9% sumy bilansowej, którego wzrost w stosunku do 

analogicznego okresu w 2012 r. związany był z wypracowaniem zysku netto wyższego o 59,1%. 

Osiągnięty poziom zysku netto w Roku obrotowym 2011 i 2012 oraz w okresie trzech kwartałów 

Roku obrotowego 2013 (01.04.2013-31.12.2013) wynikał ze zwiększania przychodów ze sprzedaży w 

każdym z wymienionych okresów przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu bazy kosztowej na 

poziomie znacznie niższym niż wzrost przychodów. Tak wysoka dźwignia operacyjna, która generuje 

dużą rentowność ze sprzedaży netto jest typowa dla podmiotów technologicznych i IT, które w sposób 

niskokosztowy mogą replikować i sprzedawać raz wypracowaną technologię. 

10.2. Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Grupy 

W poniższej tabeli przedstawiono podsumowanie przepływów pieniężnych Grupy w podziale na 

przepływy pieniężne uzyskiwane z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej. 
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Tabela 14. Przepływy pieniężne Grupy (w PLN) 

Wyszczególnienie 

3Q2013 

(01.04.2013-

31.12.2013) 

3Q2012 

(01.04.2012-

31.12.2012) 

2012 

(01.04.2012-

31.03.2013) 

2011 

(01.04.2011-

31.03.2012) 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej 
7 352 825 5 207 177 6 162 239 2 342 691 

Zysk (strata) netto 6 841 065 4 299 529 5 660 649 2 396 085 

Korekty razem 511 759 907 647 501 590 (53 394) 

Amortyzacja 357 050 112 344 212 691 118 700 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - - (3 849) 4 998 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) - - (56 776) (3 612) 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - - - - 

Zysk na sprzedaży udziałów w jednostce 

stowarzyszonej 
- - - - 

Nieefektywna część zabezpieczenia 

przepływów pieniężnych 
- - - - 

Zmiany w kapitale obrotowym  410 319 501 019 351 205 (97 088) 

Zmiana stanu rezerw - - 216 147 804 

Zmiana stanu zapasów - - - - 

Zmiana stanu należności (180 933) (376 503) 694 005 (128 497) 

Zmiana stanu zob. krótkot, z wyjątkiem 

zob. fin. 
485 193 1 383 358 (630 297) 521 242 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 106 059 (505 837) 71 351 (490 637) 

Podatek dochodowy od zysku przed 

opodatkowaniem 
- - - - 

Inne korekty  (255 610) 294 284 (1 681) (76 392) 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej 
2 639 337 (4 488 872) (5 025 349) (300 253) 

Wpływy 3 644 102 375 375 - 

Wydatki (1 004 765) (4 489 247) (5 025 724) (300 253) 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności finansowej 
(6 000 000) (1 458 879) (1 458 879) (431 350) 

Wpływy - - - 15 000 

Wydatki (6 000 000) (1 458 879) (1 458 879) (446 350) 

Przepływy pieniężne netto razem 3 992 162 (740 574) (321 988) 1 611 089 

Środki pieniężne na początek okresu 1 355 234 1 677 222 1 677 222 66 133 

Środki pieniężne na koniec okresu 5 347 396 936 648 1 355 234 1 677 222 

Źródło: Emitent 

Według sprawozdań finansowych Grupy za Rok obrotowy 2011 i 2012 oraz na koniec III kwartału 

Roku obrotowego 2013 zgodnych z MSR, Grupa generowała dodatnie przepływy pieniężne z 

działalności operacyjnej. 

W Roku obrotowym 2011 przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Grupy wyniosły 2 342,7 

tys. PLN. Na ich poziom wpływ miał przede wszystkim wypracowany zysk netto w wysokości 2 
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396,1 tys. PLN. W Roku obrotowym 2012 przepływy z działalności operacyjnej Grupy wzrosły do 

poziomu 6 162,2 tys. PLN. Dodatni wpływ na ich poziom miał wypracowany zysk netto w wysokości 

5 660,6 tys. PLN. Korekty z tytułu zmiany kapitału obrotowego wyniosły 351,2 tys. PLN. W okresie 

trzech kwartałów Roku obrotowego 2013 (zakończonym 31.12.2013 r.) Grupa zanotowała wzrost 

przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej do poziomu 7 352,8 tys. PLN w odniesieniu do 

5 207,2 tys. PLN w analogicznym okresie Roku obrotowego 2012, na który w przeważającej mierze 

składał się wypracowany zysk netto w wysokości 4 369,5 tys. PLN. 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w Roku obrotowym 2011 przyjęły ujemną wartość 

w wysokości 300,3 tys. PLN, jako rezultat inwestycji w wartości niematerialne i prawne w postaci 

dalszych wersji oprogramowania LiveChat na platformy stacjonarne i mobilne. W Roku obrotowym 

2012 przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Grupy osiągnęły poziom minus 5 025,3 tys. 

PLN, co było rezultatem dalszych inwestycji na poczet rozwoju produktu (1 425,7 tys. PLN) oraz 

nabycia krótkoterminowych obligacji Skarbu Państwa (3 600,0 tys. PLN). W okresie trzech kwartałów 

Roku obrotowego 2013 (zakończonym 31.12.2013 r.) przepływy pieniężne z działalności 

inwestycyjnej Grupy osiągnęły wartość 2 639,3 tys. PLN, jako efekt sprzedaży obligacji skarbowych 

zakupionych w roku obrotowym 2012 (3 644,1 tys. PLN) oraz inwestycji w rozwój produktu o łącznej 

wartości 1 004,8 tys. PLN. 

Ujemne saldo przepływów pieniężnych z działalności finansowej Grupy w Roku obrotowym 2011 na 

poziomie minus 431,4 tys. PLN jest rezultatem spłaty pożyczki udzielonej przez GG Network S.A. 

(minus 446,4 tys. PLN) oraz wpływów z emisji akcji serii B w kwocie 15,0 tys. PLN. Całość 

przepływów pieniężnych z działalności finansowej Grupy w Roku obrotowym 2012 oraz w okresie 

trzech kwartałów Roku obrotowego 2013 (zakończonym 31.12.2013 r.) stanowi wypłata dywidendy w 

kwocie odpowiednio 1 458,9 tys. PLN oraz 6 000,0 tys. PLN. 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Grupy wynosił 5 347,4 tys. 

PLN. 

10.3. Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Grupy 

Udział kapitałów obcych ogółem (niemalże w całości stanowiących zobowiązania krótkoterminowe) 

w strukturze finansowania Grupy wynosił na koniec Roku obrotowego 2011 19,6% pasywów ogółem, 

po czym spadł do poziomu 15,1% na koniec Roku obrotowego 2012 i ponownie wzrósł do poziomu 

18,1% na koniec 31 grudnia 2013 r.  

Wysoki udział kapitałów własnych w strukturze finansowania wpłynął na stosunkowo niskie 

wskaźniki zadłużenia kapitałów własnych Grupy. W Roku obrotowym 2011 i 2012 wskaźniki te 

utrzymywały się poniżej wartości 24,0%. Na koniec III kwartału Roku obrotowego 2013 (31.12.2013 

r.) nastąpił spadek wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych w stosunku do poziomu z analogicznego 

okresu w Roku obrotowym 2012. 

Wskaźnik pokrycia majątku na koniec III kwartału Roku obrotowego 2013 (31.12.2013 r.) wyniósł 

4,20, co oznacza jego wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu w Roku obrotowym 2012. 

Przedstawiona analiza zadłużenia wskazuje na niski poziom wykorzystania dźwigni finansowej w 

strukturze finansowania Grupy. Wskaźniki osiągnięte na koniec Roku obrotowego 2012 oraz na 

koniec III kwartału Roku obrotowego 2013 wskazują na zdolność Grupy do pozyskania finansowania 

dłużnego w kolejnych latach. 
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Tabela 15. Wskaźniki zadłużenia Grupy 

Wyszczególnienie 

3Q2013 

(01.04.2013-

31.12.2013) 

3Q2012 

(01.04.2012-

31.12.2012) 

2012 

(01.04.2012-

31.03.2013) 

2011 

(01.04.2011-

31.03.2012) 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,18 0,30 0,15 0,20 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 0,22 0,42 0,18 0,24 

Wskaźnik pokrycia majątku 4,20 2,69 5,95 5,80 

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 0,18 0,30 0,15 0,20 

Źródło: Emitent 

Algorytm obliczania wskaźników: 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = 
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

pasywa ogółem 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = 
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

kapitały własne 

Wskaźnik pokrycia majątku = 
kapitały własne 

aktywa trwałe 

Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = 
zobowiązania krótkoterminowe 

pasywa ogółem 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi w strukturze finansowania Grupy brak 

jest zobowiązań finansowych. Jednocześnie na Datę Prospektu Grupa nie ma istotnych potrzeb 

kredytowych związanych z prowadzonymi inwestycjami oraz bieżącą działalnością operacyjną oraz 

nie wykorzystuje instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko walutowe ani ryzyko zmian 

stopy procentowej. 

Tabela 16. Zobowiązania finansowe Grupy 

Wyszczególnienie 

3Q2013 

(01.04.2013-

31.12.2013) 

3Q2012 

(01.04.2012-

31.12.2012) 

2012 

(01.04.2012-

31.03.2013) 

2011 

(01.04.2011-

31.03.2012) 

Kredyty i pożyczki - - - - 

Kredyty i pożyczki długoterminowe - - - - 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe - - - - 

Długoterminowe zobowiązania z tytułu 
leasingu finansowego 

- - - - 

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu 
leasingu finansowego 

- - - - 

Razem zobowiązania finansowe - - - - 

Źródło: Emitent 
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10.4. Jakiekolwiek ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały 

lub mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną 

Grupy 

W ocenie Zarządu Emitenta na Datę Prospektu nie istnieją znane Emitentowi ograniczenia w 

wykorzystaniu zasobów kapitałowych, które miały lub mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio 

istotny wpływ na działalność operacyjną Grupy. 

10.5. Przewidywane źródła funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań 

przedstawionych w pkt 5.2.3 i 8.1 

Na Datę Prospektu Grupa nie podjęła żadnych wiążących zobowiązań w zakresie planowanych 

inwestycji. 

Z uwagi na brak istotnych aktywów trwałych oraz brak planowanego nabycia istotnych rzeczowych 

aktywów trwałych Emitent nie przedstawił w pkt 8.1 prospektu wynikających z nich zobowiązań. 

11. Badania i rozwój, patenty i licencje 

11.1. Badania i rozwój 

W okresie objętym zakresem Prospektu, Emitent ani jego podmiot zależny nie opracował strategii 

badawczo – rozwojowej i nie wydatkował żadnych kwot na powyższe badania. Emitent ani jego 

podmiot zależny nie prowadzi prac badawczo – rozwojowych. 

11.2. Patenty i licencje 

11.2.1. Patenty 

Emitent nie posiada zarejestrowanych żadnych patentów. 

11.2.2. LicencjeEmitent wykorzystuje licencje na ogólnie dostępne programy i systemy 

komputerowe, do których dostęp jest powszechny. 

W opinii Zarządu Emitenta nie występuje uzależnienie od wykorzystywanych licencji. 

11.2.3. Znaki towarowe 

Mając na względzie, że sprzedaż Emitenta dokonywana jest na terenie Stanów Zjednoczonych 

Ameryki przez jego spółkę zależną LiveChat Inc. Emitent wystąpił do US Patent and Trademark 

Office (urząd patentowy Stanów Zjednoczonych Ameryki) o ochronę dwóch znaków usługowych 

(service mark): 

a) znak słowny - livechat,  

b) znak słowno-graficzny – livechat: 

Wniosek o rejestrację słownego znaku towarowego został 

wniesiony w dniu 13 sierpnia 2013, nadano mu sygnaturę 

(serial number) 86035995. Emitent zgłosił znak do 

rejestracji w głównym rejestrze (Principal Register), 

zawierającym znaki tzw. „mocne”, a więc posiadające 

zdolność odróżniającą. Emitent wniósł o ochronę w 

zakresie stosowania znaku w kategorii usług oznaczonej w klasyfikacji międzynarodowej nr 038, 

obejmującej m.in. usługi komunikacyjne, w szczególności transmisję dźwięku i obrazu w sieci 
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Internet, dostarczanie wiadomości e-mail, elektroniczną wymianę danych i dokumentów w sieci, w 

tym za pomocą komputerowych terminali. 

W chwili obecnej trwa procedura rejestracyjna. 

Wniosek o rejestrację znaku słowno-graficznego został wniesiony w dniu 26 lipca 2013 r., nadano mu 

sygnaturę 85970090. Znak słowno-graficzny składa się z napisu „LiveChat”, umieszczonego w 

„chmurce” mającej wyrażać mowę lub myśl. Emitent wskazał kolory czarny (słowo „Live”) oraz 

pomarańczowy (słowo „Chat”) jako cechy charakterystyczne znaku. Emitent wniósł o ochronę w 

zakresie stosowania znaku w kategorii usług oznaczonej w klasyfikacji międzynarodowej nr 038, 

obejmującej m.in. usługi komunikacyjne, w szczególności transmisję dźwięku i obrazu w sieci 

Internet, dostarczanie wiadomości e-mail, elektroniczną wymianę danych i dokumentów w sieci, w 

tym za pomocą komputerowych terminali. 

W razie zarejestrowania znaków na rzecz Emitenta, przysługiwać mu będzie ochrona na terytorium 

całych Stanów Zjednoczonych. Emitent nabędzie prawo do wyłącznego wykorzystywania znaków do 

oznaczania nimi usług we wskazanej przez siebie kategorii, z wyłączeniem innych podmiotów. 

Celem zapewnienia ochrony także na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 20 stycznia 2014 roku 

Emitent skierował do Urzędu Patentowego RP wniosek o zarejestrowanie ww. znaku słowno-

graficznego. Wniosek dotyczy zapewnienia ochrony w zakresie klas 38 i 42. 

12. Informacje o tendencjach 

12.1. Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz 

kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego aż do 

daty Prospektu Emisyjnego 

12.1.1. Produkcja 

Jedynym produktem oferowanym przez Grupę jest LiveChat. Grupa prowadzi prace rozwojowe 

zmierzające do dalszego udoskonalania oferowanego produktu. Wartość kosztów zakończonych prac 

rozwojowych wg stanu na koniec III kwartału Roku obrotowego 2013 (31.12.2013 r.) wyniosła 

1 348,5 tys. PLN, w porównaniu z 727,3 tys. PLN i 287,9 tys. PLN na koniec odpowiednio Roku 

obrotowego 2012 i 2011. 

12.1.2. Sprzedaż 

W okresie obejmującym historyczne informacje finansowe zawarte w niniejszym prospekcie 

emisyjnym (tj. od 1 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.) Zarząd Emitenta odnotował silny trend 

wzrostowy w zakresie liczby klientów, który był kontynuowany w styczniu 2014 r. i średnioroczny 

wzrost liczby klientów na 30.01.2014 r. wyniósł 102,0%. Wzrost liczby klientów przekłada się 

bezpośrednio na wartość przychodów ze sprzedaży, które wzrosły w Roku obrotowym 2012 o 104,1% 

w stosunku do Roku obrotowego 2011.  

W okresie od zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu Zarząd Emitenta odnotował 

kontynuację trendu wzrostowego w zakresie liczby klientów (wzrost o 44,9%, stan na dzień 30 

stycznia 2014 r.) oraz przychodów ze sprzedaży (wzrost w okresie obejmującym pierwsze 3 kwartały 

Roku obrotowego 2013 o 72,7% w stosunku do analogicznego okresu w Roku obrotowym 2012). 

12.1.3. Zapasy 

Ze względu na charakter prowadzonej działalności Emitent nie posiada zapasów w strukturze bilansu. 

12.1.4. Koszty 
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W okresie od zakończenia ostatniego roku obrotowego od Daty Prospektu Emitent odnotował wzrost 

kosztów działalności proporcjonalny do wzrostu liczby klientów. Jednocześnie Emitent nie planuje 

poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych. 

12.1.5. Ceny sprzedaży 

W bieżącym roku obrotowym Emitent nie dokonywał zmian w zakresie planów taryfowych 

obowiązujących w Spółce. 

12.2. Jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub 

zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na 

perspektywy Emitenta w ciągu bieżącego roku obrotowego 

Na perspektywy rozwoju Emitenta w okresie do końca Roku obrotowego 2013 (tj. do 31 marca 2014 

r.) wpływ mogą mieć czynniki zewnętrzne, pozostające poza możliwością ich kształtowania przez 

Zarząd Emitenta, a dotyczące w równym stopniu wszystkich podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą. Do czynników takich należeć mogą: 

1. Kształt polityki fiskalnej w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. 

2. Kurs pary walutowej USD/PLN. 

3. Wpływ aktualnych, ogólnych warunków makroekonomicznych. 

4. Zmiany regulacji prawnych, w tym w szczególności odnoszące się do prawa patentowego. 

5. Trendy występujące na rynkach, na których działa Emitent. 

Na perspektywy rozwoju Emitenta w okresie do końca Roku obrotowego 2013 (tj. do 31 marca 2014 

r.) wpływ mogą mieć również czynniki wewnętrzne, które w znacznie większym zakresie mogą być 

przedmiotem kontroli przez osoby zarządzające Emitenta. Do czynników takich zaliczyć można: 

1. Realizację założonej strategii rozwoju, w tym rozwój technologii Emitenta. 

2. Efektywne pozyskiwanie nowych klientów. 

Poza czynnikami wyszczególnionymi powyżej oraz w Rozdziale II Czynniki Ryzyka Zarząd Emitenta 

nie jest w posiadaniu wiedzy na temat innych czynników, które mogą mieć istotny wpływ na 

perspektywy rozwoju Emitenta. 

13. Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe 

Podstawowe założenie prognoz Emitenta  

Przedstawione poniżej prognozy wyników Grupy zostały przygotowane zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004. Prospekt prezentuje wybrane prognozowane 

skonsolidowane informacje finansowe za lata obrotowe zakończone 31 marca 2014 r. oraz 31 marca 

2015 r. Wszystkie zasady rachunkowości były stosowane w sposób ciągły, a forma przygotowania i 

sporządzenia poniższej prognozy zapewnia jej porównywalność z historycznymi danymi finansowymi 

zamieszczonymi w historycznych skonsolidowanych informacjach finansowych Grupy Kapitałowej 

LIVECHAT Software S.A. za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2013 r., obejmujących lata 

obrotowe zakończone 31 marca 2012 r. oraz 31 marca 2013 r. 



 

103 

 

Założenia do prognoz finansowych za lata obrotowe zakończone 31 marca 2014 r. oraz 31 marca 

2015 r., dotyczące czynników, na które wpływ mogą mieć członkowie organów zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta 

Prognoza wyników Grupy za lata obrotowe zakończone 31 marca 2014 r. oraz 31 marca 2015 r. w 

zakresie czynników, na które wpływ mogą mieć członkowie organów zarządzających lub nadzorczych 

Emitenta została oparta na poniższych założeniach: 

i Przychody Grupy zostały oszacowane w oparciu o dalszy wzrost liczby klientów przy 
zachowaniu dotychczasowej struktury opłat za oferowane usługi. 

ii Koszty działalności operacyjnej Grupy zostały oszacowane w oparciu o rzeczywiste dane 
historyczne. Założono wzrost kosztów świadczeń pracowniczych w związku ze zwiększeniem 
liczby osób współpracujących ze Spółką, jak również z inflacyjnym wzrostem wynagrodzeń. 
Założono ponadto, iż ceny świadczeń i usług, z których korzysta Emitent, nie będą wyższe niż 
w roku obrotowym 2013. 

iii Przychody finansowe z tytułu odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych zostały 
oszacowane na podstawie oprocentowania na poziomie 1,5% w skali roku. 

iv Nie przewiduje się zmian stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych grup środków trwałych 
w prognozowanym okresie. 

v Nie planuje się zaciągania zobowiązań finansowych. 

vi Prognozowany cykl konwersji gotówki będzie równy historycznym wartościom w okresie 
objętym prognozą. 

Założenia do prognoz finansowych za lata obrotowe zakończone 31 marca 2014 r. oraz 31 marca 

2015 r., dotyczące czynników, które znajdują się całkowicie poza obszarem wpływów członków 

organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta 

Prognoza wyników Grupy za lata obrotowe zakończone 31 marca 2014 r. oraz 31 marca 2015 r. w 

zakresie czynników, które znajdują się całkowicie poza obszarem wpływów członków organów 

zarządzających lub nadzorczych Emitenta została oparta na poniższych założeniach: 

i W prognozie założono, że stawki podatków dochodowego i VAT w Polsce pozostaną na 
dotychczasowym poziomie, a polityka podatkowa oraz dotycząca obrotu handlowego z 
zagranicą, które mają znaczenie dla prognozy przychodów i uzyskiwanych wyników Grupy, 
nie ulegną zmianie. 

ii W prognozie założono, że nie wystąpią znaczne wahania ogólnoświatowej sytuacji 
makroekonomicznej i związanego z nimi popytu na usługi świadczone przez Grupę, w 
stosunku do aktualnej sytuacji.  

iii Wahania kursów walut względem złotego mają wpływ na poziom przychodów uzyskiwanych 
ze sprzedaży oprogramowania w formie usługi. W prognozie przyjęto kurs pary walutowej 
USD/PLN na poziomie 3,08. Kursy innych walut nie mają istotnego wpływu na działalność 
Grupy. 

iv Prognozowana inflacja w latach obrotowych 2013 i 2014 wynosi 2,5%. 

v Przy sporządzaniu prognoz wyników założono, że nie zmienią się w sposób istotny obecne 
warunki prowadzenia działalności gospodarczej Grupy.  

vi Przyjęto, iż nie wystąpią żadne zdarzenia nadzwyczajne, które mogłyby mieć wpływ na 
sytuację ekonomiczną Grupy. 
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Raport niezależnego biegłego rewidenta z poświadczenia wybranych elementów prognozowanych 

skonsolidowanych informacji finansowych na lata 2013-2014  
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Prognozy wybranych danych finansowych  

W poniższej tabeli przedstawiono wybrane historyczne dane finansowe zawarte w historycznych 

skonsolidowanych informacjach finansowych za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2013 r., 

obejmujących lata obrotowe zakończone 31 marca 2012 r. oraz 31 marca 2013 r. oraz prognozowane 

skonsolidowane informacje finansowe za lata obrotowe zakończone 31 marca 2014 r. i 31 marca 2015 

r. 

Pozycja 2014 r. 2013 r. 2012 r. 2011 r. 

tys. PLN 01.04.2014-31.03.2015 01.04.2013-31.03.2014 01.04.2012-31.03.2013 01.04.2011-31.03.2012 

Przychody ze sprzedaży 25.317 17.896 11.186 5.480 

EBITDA* 18.948 12.629 7.301 3.266 

Zyska (strata) netto 14.904 9.829 5.661 2.396 

Źródło: Spółka w zakresie prognozowanych skonsolidowanych informacji finansowych za lata obrotowe zakończone 31 marca 2014 r. i 31 marca 2015 r. oraz 

historycznych skonsolidowanych informacji finansowych za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2013 r., obejmujących lata obrotowe zakończone 31 marca 

2012 r. i 31 marca 2013 r. 

* EBITDA = zysk operacyjny (EBIT) powiększony o amortyzację 

Porównywalność prognozy wyników z historycznymi informacjami finansowymi 

Historyczne skonsolidowane informacje finansowe Grupy za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 

2013 r. obejmujące lata obrotowe zakończone 31 marca 2012 r. i 31 marca 2013 r. zostały 

sporządzone na potrzeby Oferty zgodnie z MSR. 

Prognozy wyników Grupy za lata obrotowe zakończone 31 marca 2014 r. i 31 marca 2015 r. zostały 

przygotowane na zasadach zapewniających ich porównywalność z zasadami przyjętymi dla 

sporządzania i przedstawienia historycznych skonsolidowanych informacji finansowych. 

Oświadczenie na temat aktualności prognozy opublikowanej we wcześniejszym prospekcie.  

Emitent nie publikował wcześniej prospektów emisyjnych. 

14. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające 

wyższego szczebla 

14.1. Opis członków organów Emitenta oraz osób zarządzających wyższego szczebla 

Pomiędzy Członkami Zarządu nie występują żadne powiązania rodzinne. 

Pomiędzy Członkami Rady Nadzorczej nie występują żadne powiązania rodzinne.  

Pomiędzy osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują żadne powiązania rodzinne. 

Członek Zarządu Urszula Jarzębowska oraz członek Rady Nadzorczej Maciej Jarzębowski pozostają 

w związku małżeńskim, a poza tym, pomiędzy Członkami Zarządu, Członkami Rady Nadzorczej oraz 

osobami zarządzającymi wyższego szczebla nie występują żadne powiązania rodzinne. 

Członkami Zarządu Emitenta są: 

 Mariusz Rafał Ciepły – Prezes Zarządu, 

 Urszula Aleksandra Jarzębowska – Członek Zarządu. 

Mariusz Rafał Ciepły – Prezes Zarządu 

Mariusz Ciepły, lat 33, pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. 

Mariusz Ciepły funkcję Prezesa Zarządu Emitenta wykonuje w siedzibie Emitenta we Wrocławiu, 

przy ul. Korfantego 30.  
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Do Zarządu Emitenta Mariusz Ciepły został powołany w dniu 16 czerwca 2011 r. 

Kadencja Mariusza Ciepłego upływa w roku 2014, tj. w dniu zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. 

Mariusz Ciepły nie jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę, obowiązki związane z 

pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu wykonuje na podstawie uchwały powołującej do Zarządu. 

Mariusz Ciepły posiada wykształcenie wyższe (z tytułem magistra inżyniera informatyki), ukończył 

informatykę (specjalizacja: inżynieria systemów informatycznych) na Wydziale Elektroniki 

Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. 

Przebieg kariery zawodowej: 

 w latach 2002 – 2004, praca w Livechat sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, na stanowisku 

programisty, 

 w latach 2004 – 2007, praca w Livechat sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, na stanowisku 

Project Managera, 

 w latach 2007 – 2009, pełnienie funkcji Członka Zarządu w LIVECHAT Software S.A. z 

siedzibą we Wrocławiu, 

 od roku 2010 do chwili obecnej, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu LIVECHAT Software S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu. 

Mariusz Ciepły jest obecnie członkiem organów zarządzających i nadzorujących następujących 

spółek: 

 Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 Time Solutions sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 Dydacto S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 Wakepark S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej. 

W okresie ostatnich 5 lat, Mariusz Ciepły pełnił funkcje w organach zarządzających i nadzorujących w 

następujących spółkach:  

 Apollo Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, 

 Internet Works S.A. z siedzibą w Bydgoszczy – Członek Rady Nadzorczej, 

 Centurion Finanse S.A. z siedzibą w Krakowie – Członek Rady Nadzorczej, 

 Call Media sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej. 

Mariusz Ciepły od roku 2013 do chwili obecnej jest wspólnikiem w Time Solutions sp. z o. o. z 

siedzibą we Wrocławiu. Do 2013 roku Mariusz Ciepły był akcjonariuszem spółki Venture Incubator 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Poza tym, Mariusz Ciepły nie jest, ani nie był w okresie poprzednich 5 

lat wspólnikiem innych spółek. 

Żadna z powyższych spółek nie prowadzi ani nie prowadziła działalności konkurencyjnej w stosunku 

do Emitenta. 

Zgodnie z oświadczeniem Mariusza Ciepłego: 

 nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Emitenta,  



 

108 

 

 nie jest wspólnikiem w spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu 

konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 w okresie poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby zarządzającej lub nadzorującej w 

podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego, 

 w okresie poprzednich pięciu lat nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa 

prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka 

rady nadzorczej, reprezentanta lub wspólnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie 

państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo oszustwa,  

 w okresie poprzednich pięciu lat nie był adresatem żadnych oskarżeń publicznych lub sankcji 

ze strony organów ustawowych lub organizacji zawodowych,  

 w okresie poprzednich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani 

zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Urszula Aleksandra Jarzębowska – Członek Zarządu 

Urszula Jarzębowska, lat 39, pełni funkcję Członka Zarządu Emitenta. 

Urszula Jarzębowska funkcję Członka Zarządu Emitenta wykonuje w siedzibie Emitenta we 

Wrocławiu, przy ul. Korfantego 30.  

Do Zarządu Emitenta Urszula Jarzębowska została powołana w dniu 16 czerwca 2011 r. 

Kadencja Urszuli Jarzębowskiej upływa w roku 2014, tj. w dniu zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. 

Urszula Jarzębowska nie jest zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę, obowiązki związane 

z pełnieniem funkcji członka zarządu wykonuje na podstawie uchwały powołującej do Zarządu. 

Urszula Jarzębowska posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończyła Uniwersytet 

Ekonomiczny im. Oskara Langego we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, gdzie pracę 

magisterską obroniła w Katedrze Rachunkowości i Controlingu Przedsiębiorstw. Urszula Jarzębowska 

w trakcie pracy zawodowej ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Controling w Wyższej 

Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz na kierunku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

(MSR/MSSF) na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 

Przebieg kariery zawodowej: 

 w latach 1999 – 2001, praca w Bankier.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu na stanowisku 

managera do spraw administracyjnych, 

 w latach 2001 – 2006, praca w Internet Works sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na 

stanowisku samodzielnej księgowej, 

 w latach 2003 – 2007, praca w Livechat sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na stanowisku 

samodzielnej księgowej,  

 w latach 2008 – 2013, pełnienie funkcji Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego w 

Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 

 od roku 2007 do chwili obecnej praca w LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

na następujących stanowiskach: główna księgowa (w latach 2007 – 2008), Dyrektor 
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Finansowy (w latach 2009-2010), od 2010 do chwili obecnej Członek Zarządu – Dyrektor 

Finansowy. 

Urszula Jarzębowska jest obecnie Członkiem Rady Nadzorczej Dydacto S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu. 

W okresie ostatnich 5 lat, Urszula Jarzębowska pełniła funkcje w organach zarządzających i 

nadzorujących w następujących spółkach:  

 Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Zarządu,  

 Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej,  

 Inkubator Naukowo – Technologiczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady 

Nadzorczej,  

 Internet Works S.A. z siedzibą w Bydgoszczy – Członek Rady Nadzorczej,  

 Apollo Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 Centurion Finanse S.A. z siedzibą w Krakowie – Członek Rady Nadzorczej. 

Urszula Jarzębowska w okresie ostatnich 5 lat nie była wspólnikiem żadnej spółki. 

Żadna z powyższych spółek nie prowadzi ani nie prowadziła działalności konkurencyjnej w stosunku 

do Emitenta. 

Urszula Jarzębowska pozostaje w związku małżeńskim z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta 

Maciejem Jarzębowskim. 

Zgodnie z oświadczeniem Urszuli Jarzębowskiej: 

 nie prowadzi ona działalności konkurencyjnej wobec Emitenta,  

 nie jest wspólnikiem w spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu 

konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 w okresie poprzednich pięciu lat nie pełniła funkcji osoby zarządzającej lub nadzorującej w 

podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego, 

 w okresie poprzednich pięciu lat nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa 

prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka 

rady nadzorczej, reprezentanta lub wspólnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie 

państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie była skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo oszustwa,  

 w okresie poprzednich pięciu lat nie była adresatem żadnych oskarżeń publicznych lub sankcji 

ze strony organów ustawowych lub organizacji zawodowych,  

 w okresie poprzednich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek 

organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani 

zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta 

Członkami Rady Nadzorczej są: 

1. Andrzej Różycki – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Grzegorz J. Bielowicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
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3. Tomasz Firczyk – Członek Rady Nadzorczej 

4. Dariusz Ciborski – Członek Rady Nadzorczej 

5. Maciej Jarzębowski – Członek Rady Nadzorczej 

Andrzej Różycki – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Andrzej Różycki, lat 26, pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. 

Andrzej Różycki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta wykonuje w siedzibie 

Emitenta we Wrocławiu, przy ul. Korfantego 30. 

Do składu Rady Nadzorczej Emitenta Andrzej Różycki został powołany w dniu 27 września 2011 r. 

Kadencja Andrzeja Różyckiego upływa w roku 2014, tj. w dniu zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. 

Andrzej Różycki posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończył Szkołę Główną Handlową w 

Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.  

Przebieg kariery zawodowej: 

 od roku 2007 do chwili obecnej, pełnienie funkcji partnera w Funduszu Private Equity Tar 

Heel Capital z siedzibą w Warszawie, 

 od roku 2007 do chwili obecnej, prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej pod 

firmą Innovation Consulting Andrzej Różycki z siedzibą w Puławach. 

Andrzej Różycki jest obecnie członkiem organów zarządzających i nadzorujących następujących 

spółek: 

 Inner Investment Limited z siedzibą na Cyprze – Dyrektor, 

 THC Fund Management sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie – Członek Zarządu, 

 THC Fund Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w 

Warszawie – Członek Zarządu Komplementariusza, 

 THC Fund Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w 

Warszawie – Członek Zarządu Komplementariusza, 

 THC CF sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu, 

 FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 THC SPV2 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu, 

 Stradom S.A. z siedzibą w Częstochowie – Członek Rady Nadzorczej, 

 Greenbet Polska S.A. z siedzibą w Jaworznie – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Ekobet - Siekierki S.A. z siedzibą w Warszawie – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Rockfin sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Tuchomiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 Transmlecz sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu, 

 Fresh-Log sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu, 

Od roku 2007 do chwili obecnej Andrzej Różycki prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą 

Innovation Consulting Andrzej Różycki. 
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W okresie ostatnich 5 lat, Andrzej Różycki pełnił funkcje w organach zarządzających i nadzorujących 

w następujących spółkach: 

 FAM Technika Odlewnicza sp. z o. o. z siedzibą w Chełmnie – Członek Rady Nadzorczej, 

 FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. z siedzibę we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 Mostostal-Wrocław S.A z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 One Step sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, 

 Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Fru.pl S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, 

 Saltcom S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Prezes Zarządu, 

 ProxyAD S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, 

 Transmlecz sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, 

 Recykl Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Śremie – Członek Zarządu, 

 Online Platform Service sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej. 

Andrzej Różycki jest wspólnikiem w następujących spółkach:  

 THC Fund Management sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,  

 THC Fund Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w 

Warszawie,  

 Inner Investment Ltd. z siedzibą na Cyprze. 

Andrzej Różycki w okresie poprzednich 5 lat był wspólnikiem THC CF sp. z o. o. z siedzibą w 

Warszawie oraz akcjonariuszem Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Żadna z 

powyższych spółek nie prowadzi, ani nie prowadziła działalności konkurencyjnej w stosunku do 

Emitenta. 

Andrzej Różycki posiada pakiety mniejszościowe akcji notowanych na GPW. 

Zgodnie z oświadczeniem Andrzeja Różyckiego: 

 nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, 

 nie jest wspólnikiem w spółce cywilnej lub osobowej (za wyjątkiem THC Fund Management 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie – która nie prowadzi 

działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta), ani nie jest członkiem organu 

konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 w okresie poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby zarządzającej lub nadzorującej w 

podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego, za 

wyjątkiem spółki Saltcom S.A. z siedzibą we Wrocławiu (spółka ta została postawiona w stan 

upadłości na mocy postanowienia Sądu Rejonowego V Wydział Gospodarczy Sekcja dla 

Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 18 lutego 2009 r., kiedy to Andrzej Różycki 

pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a w dniu 1 października 2012 roku Saltcom S.A. w upadłości 

likwidacyjnej po zakończeniu postępowania upadłościowego została wykreślona z rejestru),  

 nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 
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wspólnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie był adresatem żadnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych 

lub organizacji zawodowych, 

 w okresie poprzednich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani 

zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Grzegorz Jan Bielowicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Grzegorz J. Bielowicki, lat 40, pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. 

Grzegorz J. Bielowicki funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta wykonuje w 

siedzibie Emitenta we Wrocławiu, przy ul. Korfantego 30. 

Do składu Rady Nadzorczej Emitenta Grzegorz J. Bielowicki został powołany w dniu 27 września 

2011 r. 

Kadencja Grzegorza J. Bielowickiego upływa w roku 2014, tj. w dniu zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. 

Grzegorz J. Bielowicki posiada wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek zarządzanie), ukończył 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz The Booth School of Business University of 

Chicago, obie z wyróżnieniem. Grzegorz J. Bielowicki posiada uprawnienia zawodowego pilota 

samolotowego. 

Przebieg kariery zawodowej: 

 w latach 1995 – 1996, praca w Kosciuszko Inc. z siedzibą w Bowling Green, Ohio w Stanach 

Zjednoczonych na stanowisku konsultanta funduszy przy inwestycjach w Europie 

Wschodniej, 

 w latach 1997 – 1998, praca w Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona 

Koźmińskiego w Warszawie na stanowisku asystenta, 

 w latach 1998 – 2004, praca w VOS Logistics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

pełnienie funkcji prezesa zarządu, 

 od roku 2004 do chwili obecnej, pełnienie funkcji partnera zarządzającego w Funduszu 

Private Equity Tar Heel Capital z siedzibą w Warszawie, 

Grzegorz J. Bielowicki jest obecnie członkiem organów zarządzających i nadzorujących 

następujących spółek: 

 Tar Heel Capital sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu, 

 Tar Heel Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie – 

Prezes Zarządu Komplementariusza, 

 THC Fund Management sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu, 

 THC Fund Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w 

Warszawie – Prezes Zarządu Komplementariusza, 

 THC Fund Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w 

Warszawie – Prezes Zarządu Komplementariusza, 

 THC Fund Management Limited z siedzibą na Cyprze - Dyrektor, 
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 FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Stradom S.A. z siedzibą w Częstochowie – Członek Rady Nadzorczej, 

 Greenbet Polska S.A. z siedzibą w Jaworznie – Członek Rady Nadzorczej, 

 Ekobet - Siekierki S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, 

 Rockfin sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Tuchomiu – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Wirbet S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim – Członek Rady Nadzorczej, 

 Transmlecz sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Way2Traffic S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej. 

Od roku 2007 do chwili obecnej, Grzegorz J. Bielowicki prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą 

GJB Investment Grzegorz J. Bielowicki. 

W okresie ostatnich 5 lat, Grzegorz J. Bielowicki pełnił funkcje w organach zarządzających i 

nadzorujących w następujących spółkach: 

 FAM Technika Odlewnicza sp. z o. o. z siedzibą w Chełmnie – Członek Rady Nadzorczej, 

 FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 C.H. Robinson Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 C.H. Robinson Polska S.Az siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu, 

 Radpol Elektroporcelana S.A. z siedzibą w Ciechowie – Członek Rady Nadzorczej, 

 Fru.pl S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, 

 Greenbet Polska S.A. z siedzibą w Jaworznie – Prezes Zarządu, 

 SalTCom S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 Rurgaz sp. z o. o. z siedzibą w Kolonii Prawiedniki – Członek Rady Nadzorczej, 

 Eko Trade sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku – Członek Rady Nadzorczej 

 Euromag S.A. z siedzibą w Warszawie – Przewodniczący Rady Nadzorczej. 

Grzegorz J. Bielowicki jest wspólnikiem w następujących spółkach:  

 Tar Heel Capital sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 

 Tar Heel Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, 

 THC Fund Management sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,  

 THC Fund Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. sp. k. z siedzibą w 

Warszawie,  

 THC Fund Management Limited z siedzibą na Cyprze. 

Grzegorz J. Bielowicki w okresie poprzednich 5 lat był wspólnikiem THC CF sp. z o. o. z siedzibą w 

Warszawie oraz wspólnikiem spółki Portal Gospodarczy Polska – Turcja sp. z o. o. z siedzibą w 

Warszawie.  

Żadna z powyższych spółek nie prowadzi, ani nie prowadziła działalności konkurencyjnej w stosunku 

do Emitenta. 
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Grzegorz J. Bielowicki posiada pakiety mniejszościowe akcji notowanych na GPW. 

Zgodnie z oświadczeniem Grzegorza J. Bielowickiego: 

 nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, 

 nie jest wspólnikiem w spółce cywilnej lub osobowej (za wyjątkiem THC Fund Management 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie i Tar Heel Capital 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie – które nie prowadzą 

działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta), ani nie jest członkiem organu 

konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 w okresie poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby zarządzającej lub nadzorującej w 

podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego, za 

wyjątkiem spółki Saltcom S.A. (spółka ta została postawiona w stan upadłości na mocy 

postanowienia Sądu Rejonowego V Wydział Gospodarczy Sekcja dla Spraw Upadłościowych 

i Naprawczych z dnia 18 lutego 2009 r., kiedy to Grzegorz Bielowicki pełnił funkcję członka 

Rady Nadzorczej, a w dniu 1 października 2012 roku Saltcom S.A. w upadłości likwidacyjnej 

po zakończeniu postępowania upadłościowego została wykreślona z rejestru),  

 nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 

wspólnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie był adresatem żadnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych 

lub organizacji zawodowych, 

 w okresie poprzednich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani 

zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Tomasz Firczyk – Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Firczyk, lat 37, pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. 

Tomasz Firczyk funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta wykonuje w siedzibie Emitenta we 

Wrocławiu, przy ul. Korfantego 30. 

Do składu Rady Nadzorczej Emitenta Tomasz Firczyk został powołany w dniu 27 września 2011 r. 

Kadencja Tomasza Firczyka upływa w roku 2014, tj. w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. 

Tomasz Firczyk posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończył Akademię Ekonomiczną w 

Krakowie na Wydziale Zarządzania i Marketingu (specjalność: rachunkowość). 

Przebieg kariery zawodowej: 

 w roku 2001, praca w Polpharma Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na stanowisku 

księgowego, 

 w latach 2001 – 2005, praca w VOS Logistics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na 

stanowisku analityka finansowego, 

 w roku 2005, praca w BDO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na stanowisku starszego 

asystenta biegłego rewidenta, 



 

115 

 

 od roku 2005 do chwili obecnej, pełnienie funkcji partnera w Funduszu Private Equity Tar 

Heel Capital z siedzibą w Warszawie. 

Tomasz Firczyk jest obecnie członkiem organów zarządzających i nadzorujących następujących 

spółek: 

 TF Assets Management Limited z siedzibą na Cyprze - Dyrektor, 

 THC Fund Management sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – Członek Zarządu, 

 THC Fund Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w 

Warszawie – Członek Zarządu Komplementariusza, 

 THC Fund Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w 

Warszawie – Członek Zarządu Komplementariusza, 

 FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie – Członek Rady Nadzorczej, 

 THC SPV1 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu, 

 Cynkownia Wieluń sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – Prezes Zarządu, 

 Stradom S.A. z siedzibą w Częstochowie –PrzewodniczącyRady Nadzorczej, 

 Ekobet - Siekierki S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, 

 Rockfin sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Tuchomiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 Wirbet S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim – Członek Rady Nadzorczej, 

 Transmlecz sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej. 

Od roku 2006 do chwili obecnej, Tomasz Firczyk prowadzi działalność gospodarczą pod firmą 

Tomasz Krzysztof Firczyk. 

W okresie ostatnich 5 lat, Tomasz Firczyk pełnił funkcje w organach zarządzających i nadzorujących 

w następujących spółkach: 

 FAM Technika Odlewnicza sp. z o. o. z siedzibą w Chełmnie – Członek Rady Nadzorczej, 

 C.H. Robinson Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, 

 FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Przewodniczący Rady 

Nadzorczej, 

 Mostostal-Wrocław S.A z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 One Step sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, 

 Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – Członek Rady Nadzorczej, 

 Radpol Elektroporcelana S.A. z siedzibą w Ciechowie – Członek Rady Nadzorczej, 

 Fru.pl sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, 

 Greenbet Polska S.A. z siedzibą w Jaworznie – Członek Rady Nadzorczej 

 Saltcom S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 Rurgaz sp. z o. o. z siedzibą w Kolonii Prawiedniki – Członek Rady Nadzorczej, 

 Eko Trade sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku – Członek Rady Nadzorczej, 
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 Online Platform Service sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, 

 Euromag S.A. z siedzibą w Warszawie - Członek Rady Nadzorczej. 

Tomasz Firczyk jest wspólnikiem w następujących spółkach:  

 THC Fund Management sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,  

 THC Fund Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w 

Warszawie,  

 TF Assets Management Limited z siedzibą na Cyprze. 

Tomasz Firczyk w okresie ostatnich 5 lat był wspólnikiem THC CF sp. z o. o. z siedzibą w 

Warszawie.  

Żadna z powyższych spółek nie prowadzi, ani nie prowadziła działalności konkurencyjnej w stosunku 

do Emitenta. 

Tomasz Firczyk posiada pakiety mniejszościowe akcji notowanych na GPW. 

Zgodnie z oświadczeniem Tomasza Firczyka: 

 nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, 

 nie jest wspólnikiem w spółce cywilnej lub osobowej (za wyjątkiem THC Fund Management 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie – która nie prowadzi 

działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta), ani nie jest członkiem organu 

konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 w okresie poprzednich pięciu lat Tomasz Firczyk nie pełnił funkcji osoby zarządzającej lub 

nadzorującej w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu 

komisarycznego, za wyjątkiem Saltcom S.A. (spółka ta została postawiona w stan upadłości 

na mocy postanowienia Sądu Rejonowego V Wydział Gospodarczy Sekcja dla Spraw 

Upadłościowych i Naprawczych z dnia 18 lutego 2009 r., kiedy to Tomasz Firczyk pełnił 

funkcję członka Rady Nadzorczej, a w dniu 1 października 2012 roku Saltcom S.A. w 

upadłości likwidacyjnej po zakończeniu postępowania upadłościowego została wykreślona z 

rejestru), 

 nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 

wspólnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie był adresatem żadnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych 

lub organizacji zawodowych, 

 w okresie pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani zakazu 

uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Dariusz Ciborski – Członek Rady Nadzorczej 

Dariusz Ciborski, lat 47, pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. 

Dariusz Ciborski jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej. 

Dariusz Ciborski funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta wykonuje w siedzibie Emitenta we 

Wrocławiu, przy ul. Korfantego 30. 
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Do składu Rady Nadzorczej Emitenta Dariusz Ciborski został powołany w dniu 27 września 2011 

roku. 

Kadencja Dariusza Ciborskiego upływa w roku 2014, tj. w dniu zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. 

Dariusz Ciborski posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończył Wydział Elektroniki 

(specjalność: systemy informatyczne) na Politechnice Wrocławskiej. Ponadto, w trakcie pracy 

zawodowej odbył wiele kursów i szkoleń, w tym studia podyplomowe MBA przy Oxford Brookes 

University (I rok), „Management of Project Operations” Warsaw Executive MBA przy Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowe studium „Systemy Zarządzania i Finanse” na 

Politechnice Wrocławskiej, a także szkolenie w zakresie zintegrowanych systemów informatycznych 

MRPII przeprowadzone przez Ernst & Young, szkolenie z zakresu zarządzania celami i czasem 

„Skuteczność Osobista” – TMI, szkolenie „Zarządzanie Systemem Jakości” – Renaissance 

Technology Group, szkolenie „Psychologiczne metody zwiększania efektywności w prowadzeniu 

negocjacji” - jako moderator. 

Przebieg kariery zawodowej: 

 w latach 1991 – 1993, praca w JTT Computer s.c. z siedzibą we Wrocławiu na stanowisku 

Kierownika Sprzedaży Komputerów Osobistych oraz w latach 1993 – 1995, praca w JTT 

Computer sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na stanowisku Zastępcy Dyrektora 

Technicznego 

 w latach 1996 – 1998, praca w JTT Computer S.A. z siedzibą we Wrocławiu na następujących 

stanowiskach: Dyrektora Technicznego w latach 1996-1998 oraz Prezesa Zarządu JTT 

Computer-Serwis sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu w latach 1996-1998, 

 w latach 1998 – 2001, praca w MCI sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz MCI Management 

S.A. z siedzibą w Warszawie na następujących stanowiskach: Dyrektor Inwestycyjny w latach 

1998-2001 oraz Wiceprezes Zarządu w latach 1999-2000, 

 latach 2000 – 2001, pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w Bankier.pl S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu, TravelPlanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Process4E S.A. z siedzibą w 

Warszawie, CCS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 

 od roku 2001 do chwili obecnej, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w Value Based Advisors 

sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, 

 od roku 1998 do chwili obecnej, prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej DC 

Konsulting Dariusz Ciborski z siedzibą we Wrocławiu. 

Dariusz Ciborski jest obecnie członkiem organów zarządzających i nadzorujących następujących 

spółek: 

 Value Based Advisors sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - Prezes Zarządu, 

 TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Time Solutions Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - Członek Rady Nadzorczej, 

 Best Capital Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - Członek Rady Nadzorczej. 

Dariusz Ciborski prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą DC Konsulting Dariusz Ciborski. 

W okresie ostatnich 5 lat, Dariusz Ciborski pełnił funkcje w organach zarządzających i nadzorujących 

w następujących spółkach: 
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 Bankier.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 TravelPlanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Członek Rady Nadzorczej, 

 Process4E S.A. z siedzibą w Warszawie - Członek Rady Nadzorczej, 

 CCS S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Członek Rady Nadzorczej, 

 Ekologiczne Materiały Grzewcze sp. z o.o. z siedzibą w Szepietowie - Członek Zarządu. 

Dariusz Ciborski jest wspólnikiem w następujących spółkach:  

 Value Based Advisors sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 

 Time Solutions sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 

 oraz akcjonariuszem CubeTeam w likwidacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 

Żadna z powyższych spółek nie prowadzi, ani nie prowadziła działalności konkurencyjnej w stosunku 

do Emitenta. 

Zgodnie z oświadczeniem Dariusza Ciborskiego: 

 nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, 

 nie jest wspólnikiem w spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu 

konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 w okresie poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby zarządzającej lub nadzorującej w 

podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego,  

 nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 

wspólnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie był adresatem żadnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych 

lub organizacji zawodowych, 

 w okresie poprzednich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani 

zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Maciej Jarzębowski – Członek Rady Nadzorczej 

Maciej Jarzębowski, lat 41, pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. 

Maciej Jarzębowski funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta wykonuje w siedzibie Emitenta we 

Wrocławiu, przy ul. Korfantego 30. 

Do składu Rady Nadzorczej Emitenta Maciej Jarzębowski został powołany w dniu 27 września 2011 

r. 

Kadencja Macieja Jarzębowskiego upływa w roku 2014, tj. w dniu zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. 

Maciej Jarzębowski posiada wykształcenie średnie (technik zbiorowego żywienia). Ukończył 

Technikum Gastronomiczne we Wrocławiu. 

Przebieg kariery zawodowej: 
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 w latach 1999 – 2001, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w Bankier.pl S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu, 

 w latach 2001 – 2006, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w Internet Works sp. z o. o. z 

siedzibą w Bydgoszczy, 

 w latach 2005 – 2006, pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w Domena.pl sp. z o. o. z 

siedzibą w Bydgoszczy, 

 w latach 2002 – 2010, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w LIVECHAT Software S.A. z 

siedzibą we Wrocławiu, 

 w latach 2010 – 2012, pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w Internet Works sp. z o. o. 

z siedzibą w Bydgoszczy, 

 w latach 2011 – 2012, pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w Mobile Factory S.A. z 

siedzibą w Warszawie, 

 w latach 2010 – 2013, pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w IPO S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu, 

 od roku 2010 do chwili obecnej, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w Venture Incubator S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu, 

 od roku 2011 do chwili obecnej, pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w Wakepark 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 

Maciej Jarzębowski jest obecnie członkiem organów zarządzających i nadzorujących następujących 

spółek: 

 Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Prezes Zarządu, 

 Wakepark S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Członek Rady Nadzorczej , 

 7Orders S.A. z siedzibą w Wólce Kozodawskiej – Członek Rady Nadzorczej, 

 Algotrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 Best Capital sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 Call Media sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu - Członek Rady Nadzorczej, 

 Cubeteam.com S.A. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 Dydacto S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 Legal Open S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 Mobile Bross sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej.. 

W okresie ostatnich 5 lat, Maciej Jarzębowski pełnił funkcje w organach zarządzających i 

nadzorujących w następujących spółkach: 

 Bankier.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Prezes Zarządu, 

 Internet Works sp. z o. o. z siedzibą we Bydgoszczy- Prezes Zarządu, 

 Domena.pl sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy - Członek Rady Nadzorczej, 

 LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Prezes Zarządu, 

 Internet Works sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy - Członek Rady Nadzorczej, 
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 Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie - Członek Rady Nadzorczej, 

 IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Członek Rady Nadzorczej , 

 Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej, 

 Centurion Finance S.A. z siedzibą w Krakowie – Członek Rady Nadzorczej, 

 Apollo S.A.z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim – Członek Rady Nadzorczej, 

 Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady 

Nadzorczej, 

 Developement Investment Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Likwidator, 

 Dziennik Internautów sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej, 

 Hawira sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu – prokurent, 

 Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej.. 

Maciej Jarzębowski jest akcjonariuszem Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 

Maciej Jarzębowski nie jest wspólnikiem w innych spółkach osobowych i kapitałowych. 

Maciej Jarzębowski pozostaje w związku małżeńskim z Członkiem Zarządu Emitenta Urszulą 

Jarzębowską. 

Zgodnie z oświadczeniem Macieja Jarzębowskiego: 

 nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, 

 nie jest wspólnikiem w spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu 

konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 w okresie poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby zarządzającej lub nadzorującej w 

podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego,  

 nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 

wspólnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie był adresatem żadnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych 

lub organizacji zawodowych, 

 w okresie poprzednich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani 

zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Osoby zarządzające wyższego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada 

stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością 

Krzysztof Górski – kluczowy programista 

Krzysztof Górski, lat 29, pełni funkcję kluczowego programisty w zespole programistów 

Krzysztof Górski wykonuje funkcję kluczowego programisty w siedzibie Emitenta we Wrocławiu, 

przy ul. Korfantego 30. 
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Krzysztof Górski pełni w przedsiębiorstwie Emitenta funkcję kluczowego programisty na podstawie 

umowy o świadczenie usług, zawartej w dniu 1 grudnia 2009 r. we Wrocławiu zawartej z Krzysztofem 

Górskim jako osobą prowadzącą działalność gospodarczą. 

Krzysztof Górski posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończył Informatykę (specjalność: 

inżynieria systemów informatycznych) na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej we 

Wrocławiu. 

Przebieg kariery zawodowej: 

 w latach 2006 – 2007, praca w Livechat sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu na stanowisku 

Software Developera, 

 w latach 2007 – 2009, praca w LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu na 

stanowisku Senior Software Developera, 

 od roku 2009 do chwili obecnej, praca w LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

na stanowisku kluczowego programisty. 

Zgodnie z oświadczeniem Krzysztofa Górskiego: 

 nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, 

 nie jest wspólnikiem w spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu 

konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 w okresie poprzednich 5 lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych, ani wspólnikiem w innych spółkach osobowych lub kapitałowych, 

 w okresie poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby zarządzającej lub nadzorującej w 

podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego,  

 nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 

wspólnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie był adresatem żadnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych 

lub organizacji zawodowych, 

 w okresie poprzednich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani 

zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Szymon Klimczak – Dyrektor Marketingu 

Szymon Klimczak, lat 28, pełni funkcję Dyrektora Marketingu. 

Szymon Klimczak funkcję Dyrektora Marketingu wykonuje w siedzibie Emitenta we Wrocławiu, przy 

ul. Korfantego 30. 

Szymon Klimczak pełni w przedsiębiorstwie Emitenta funkcję Dyrektora Marketingu na podstawie 

umowy o współpracy z dnia 1 sierpnia 2010 roku zawartej z Szymonem Klimczakiem jako osobą 

prowadzącą działalność gospodarczą. 

Szymon Klimczak posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończył stosunki międzynarodowe 

(specjalność: międzynarodowe stosunki gospodarcze) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Ukończył również studia podyplomowe – Analiza Finansowa i Zarządzanie 
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Wynikami w Katedrze Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej w Instytucie Rachunkowości 

na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ponadto, w trakcie swojej pracy zawodowej, 

uzyskał Certyfikat Google Adwords Qualified Professional oraz odbył szkolenia PARP w ramach 

projektu „Rozwój pracowników oraz nowoczesnych kadr menadżerskich w przedsiębiorstwie”. 

Przebieg kariery zawodowej: 

 w latach 2005 – 2006, praca w Domena.pl sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, na stanowisku 

Project Managera, 

 w latach 2006 – 2007, praca w Livechat sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na stanowisku 

Marketing Managera, 

 od roku 2010 do chwili obecnej, prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej pod 

firmą Eskanet Szymon Klimczak, 

 od roku 2007 do chwili obecnej, stanowisko Dyrektora Marketingu w LIVECHAT Software 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 

Zgodnie z oświadczeniem Szymona Klimczaka: 

 nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, 

 w okresie ostatnich pięciu lat nie był, ani nie jest wspólnikiem w spółce cywilnej lub 

osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej, 

 posiada pakiety mniejszościowe akcji (poniżej 1%) spółek notowanych na GPW, 

 w okresie poprzednich 5 lat Szymon Klimczak nie był członkiem organów administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych, ani wspólnikiem w innych spółkach osobowych lub 

kapitałowych, 

 w okresie poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby zarządzającej lub nadzorującej w 

podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego,  

 nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 

wspólnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie był adresatem żadnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych 

lub organizacji zawodowych, 

 w okresie poprzednich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani 

zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Bartosz Olchówka – Dyrektor IT 

Bartosz Olchówka, lat 26, pełni funkcję Dyrektora IT. 

Bartosz Olchówka wykonuje funkcję Dyrektora IT w siedzibie Emitenta we Wrocławiu, przy ul. 

Korfantego 30. 

Bartosz Olchówka pełni w przedsiębiorstwie Emitenta funkcję Dyrektora IT na podstawie umowy o 

współpracy, zawartej w dniu 1 listopada 2011 r. we Wrocławiu. 
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Bartosz Olchówka posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończył Informatykę na Wydziale 

Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. 

Przebieg kariery zawodowej: 

 w latach 2009 – 2012, praca w LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu na 

stanowisku programisty, 

 od roku 2013 do chwili obecnej, praca w LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

na stanowisku Dyrektora IT. 

Zgodnie z oświadczeniem Bartosza Olchówki: 

 nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, 

 nie jest wspólnikiem w spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu 

konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 w okresie poprzednich 5 lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych, ani wspólnikiem w innych spółkach osobowych lub kapitałowych, 

 w okresie poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby zarządzającej lub nadzorującej w 

podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego,  

 nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 

wspólnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie był adresatem żadnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych 

lub organizacji zawodowych, 

 w okresie poprzednich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani 

zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Jakub Sitarz – kluczowy programista 

Jakub Sitarz, lat 39, pełni funkcję kluczowego programisty w zespole programistów 

Jakub Sitarz wykonuje funkcję kluczowego programisty w siedzibie Emitenta we Wrocławiu, przy ul. 

Korfantego 30. 

Jakub Sitarz pełni w przedsiębiorstwie Emitenta funkcję kluczowego programisty na podstawie 

umowy o współpracy, zawartej w dniu 9 lutego 2010 roku we Wrocławiu, zawartej z Jakubem 

Sitarzem jako osobą prowadzącą działalność gospodarczą. 

Jakub Sitarz posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Ukończył Informatykę na Wydziale 

Elektroniki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. 

Przebieg kariery zawodowej: 

 w latach 1999 – 2000, praca w Towarzystwie Finansowym Bankier na stanowisku Managera 

ds. inwestycji internetowych, 

 w latach 2000 – 2002, praca w Bankier.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu na stanowisku 

Managera ds. technologii, 

 w latach 2002 – 2003, praca w Internet Works sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy na 

stanowisku Managera ds. technologii, 
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 w latach 2003 – 2007, praca w Livechat sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu na stanowisku 

Managera ds. technologii, 

 od roku 2007 do chwili obecnej, praca w LIVECHAT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

na stanowisku kluczowego programisty. 

W okresie ostatnich 5 lat, Jakub Sitarz pełnił funkcje w organach zarządzających i nadzorujących w 

następujących spółkach: 

 Internet Works sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy – Członek Rady Nadzorczej, 

 Hawira sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Zarządu, 

 IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Członek Rady Nadzorczej, 

 Inkubator Naukowo – Technologiczny sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu – Członek 

Zarządu, 

 Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Członek Zarządu.  

Jakub Sitarz jest akcjonariuszem Venture Incubator S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz IPO S.A. z 

siedzibą we Wrocławiu. 

Zgodnie z oświadczeniem Jakuba Sitarza: 

 nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, 

 nie jest wspólnikiem w spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu 

konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, 

 obecnie nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani 

wspólnikiem w innych spółkach osobowych lub kapitałowych, 

 w okresie poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji osoby zarządzającej lub nadzorującej w 

podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego,  

 nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub 

wspólnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

 nie był adresatem żadnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych 

lub organizacji zawodowych, 

 w okresie poprzednich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta ani 

zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

14.2. Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz 

wśród osób zarządzających wyższego szczebla 

14.2.1. Konflikt interesów 

Według wiedzy Emitenta wśród członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz wśród osób 

zarządzających wyższego szczebla nie występują potencjalne konflikty interesów pomiędzy 

obowiązkami wobec Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. Emitent pragnie 

jedynie wskazać, że Urszula Jarzębowska członek Zarządu i Maciej Jarzębowski członek Rady 

Nadzorczej pozostają w związku małżeńskim.  
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Jedyne konflikty mogą wyniknąć na tle wykonania porozumień akcjonariuszy, o których mowa w pkt 

14.2.3. 

14.2.2. Porozumienia akcjonariuszy dotyczące wyboru członków organów Emitenta 

W dniu 27 września 2011 roku THC Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC zawarły z 

Mariuszem Ciepłym Urszulą Jarzębowską, Jakubem Sitarzem i Maciejem Jarzębowskim umowę 

inwestycyjną szczegółowo opisaną w pkt 22. Stosownie do postanowień Umowy Inwestycyjnej, THC 

Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC wskazały Andrzeja Różyckiego, Grzegorza 

Bielowickiego i Tomasza Firczyka jako kandydatów do Rady Nadzorczej. W dniu 27 września 2011 r. 

Walne Zgromadzenie, na mocy stosownych uchwał, wybrało do Rady Nadzorczej wskazanych przez 

THC Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC Andrzeja Różyckiego, Grzegorza 

Bielowickiego i Tomasza Firczyka. Ponadto, w tym samym dniu, Walne Zgromadzenie wybrało do 

Rady Nadzorczej pozostałych jej członków, Dariusza Ciborskiego oraz Macieja Jarzębowskiego. 

Umowa inwestycyjna stanowi także, że Mariusz Ciepły i Urszula Jarzębowska zobowiązali się nie 

składać rezygnacji z funkcji członków zarządu tak długo jak THC Fund Management Ltd. i Tar Heel 

Capital OS LLC posiadać będą co najmniej 10% kapitału zakładowego Emitenta. W powyższej 

umowie inwestycyjnej uzgodniono również, że Urszula Jarzębowska, Maciej Jarzębowski i Mariusz 

Ciepły przez okres pięciu lat od dnia podpisania umowy inwestycyjnej nie zbędą akcji Emitenta, 

chyba że wszystkie akcje sprzedadzą THC Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC, lub 

dojdzie do debiutu akcji Emitenta na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. Na mocy zawartego w dniu 11 grudnia 2013 roku porozumienia strony wyżej 

opisanej umowy inwestycyjnej uzgodniły, że zakaz zbycia nie obejmuje akcji oferowanych na mocy 

niniejszego Prospektu. 

Umowa inwestycyjna na mocy porozumienia z dnia 11 grudnia 2013 roku (mającego charakter aneksu 

do Umowy Inwestycyjnej) w całości wygaśnie z momentem ustalenia Ceny Sprzedaży dla Inwestorów 

Instytucjonalnych. 

14.2.3.  Informacje na temat ograniczeń uzgodnionych przez osoby, o których mowa w 

pozycji 14.1, w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nie papierów 

wartościowych Emitenta 

Umowa Inwestycyjna 

Wskazana powyżej Umowa Inwestycyjna, która została szczegółowo opisana w pkt 22 zakazuje 

Mariuszowi Ciepłemu, Urszuli Jarzębowskiej, Jakubowi Sitarzowi i Maciejowi Jarzębowskiemu 

rozporządzania lub zobowiązywania się do rozporządzania akcjami Emitenta bez uprzedniej pisemnej 

zgody THC Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC, przez okres pięciu lat od dnia 

podpisania umowy inwestycyjnej. Ograniczenie to wygasa w przypadku debiutu Emitenta na Rynku 

Publicznym (co w szczególności obejmuje rynek giełdowy podstawowy GPW) lub w przypadku 

zbycia wszystkich akcji Emitenta przez THC Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC, 

chyba że zbycie nastąpiło na rzecz podmiotu powiązanego z wyżej wskazanymi rozumianym jako: (1) 

podmioty powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości, . (2) Grzegorza Bielowickiego, Tomasza 

Firczyka, Andrzeja Różyckiego, (3) udziałowców wyżej wskazanych. 

W dniu 11 grudnia 2013 roku strony tej umowy zawarły porozumienie (mające charakter aneksu do 

Umowy Inwestycyjnej) i ustaliły, że umowa w całości wygaśnie z momentem ustalenia Ceny 

Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych. W związku z czym z tym momentem przestaną 

obowiązywać wszystkie ograniczenia z niej wynikające, także to dotyczące ograniczenia w zakresie 

zbywania akcji. . 
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Umowa lock-up 

W dniu 11 grudnia 2013 r. akcjonariusze Spółki, tj. Mariusz Ciepły, Urszula Jarzębowska, Jakub 

Sitarz, Maciej Jarzębowski, Szymon Klimczak, Krzysztof Górski, Tar Heel Capital OS LLC, THC 

Fund Management Ltd, Inner Investment Ltd., TF Assets Management Ltd. zawarli z Emitentem oraz 

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie umowę o ograniczaniu rozporządzania akcjami 

(Lock up Agreement), która została szczegółowo opisana w pkt 22. Na mocy tej umowy akcjonariusze 

nią objęci zobowiązali się do niezbywania akcji Emitenta w okresie od dnia podpisania niniejszej 

Umowy, do dnia następującego po upływie dwunastu miesięcy od dnia dokonania przydziału Akcji 

Sprzedawanych. Dla zabezpieczenia wykonania zobowiązania ustanowiona zostanie blokada na 

rachunkach papierów wartościowych akcji. 

Porozumienie Akcjonariuszy II 

W dniu 11 grudnia 2013 r. akcjonariusze Tar Heel Capital OS LLC, THC Fund Management Ltd, 

Inner Investment Ltd. oraz TF Assets Management Ltd. (którzy stosownie do informacji wskazanej w 

pkt 18 są podmiotami zależnymi od członków Rady Nadzorczej) zobowiązali się do zachowania stanu 

posiadania akcji Emitenta po przeprowadzeniu Oferty. Porozumienie zostało zawarte na czas 

nieoznaczony i może zostać wypowiedziane. Porozumienie zostało szczegółowo opisane w pkt 18.1. 

Porozumienie Akcjonariuszy Podmiot Dominujący 

W dniu 11 grudnia 2013 r. akcjonariusze Mariusz Ciepły, Urszula Jarzębowska, Maciej Jarzębowski, 

Szymon Klimczak, Krzysztof Górski i Jakub Sitarz zawarli porozumienie na mocy, którego 

akcjonariusze zobowiązali się wzajemnie do niezbywania akcji Emitenta przez okres 36 miesięcy od 

dnia dokonania przydziału Akcji Sprzedawanych bez uprzedniej zgody reprezentanta, którym został 

ustanowiony Mariusz Ciepły. Na wypadek zamiaru zbycia akcji akcjonariuszom objętym 

porozumieniem przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia akcji. 

15. Wynagrodzenie i inne świadczenia 

15.1. Wynagrodzenie i inne świadczenia 

15.1.1. Członkowie Zarządu 

Wynagrodzenie członków Zarządu za ostatni pełny rok obrotowy – rozpoczynający się 1 kwietnia 

2012 roku i kończący się 31 marca 2013 roku oraz za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 

2013 roku. – prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 17. Wynagrodzenie członków Zarządu  

Lp. Nazwisko i imię Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu 

1 kwietnia 2012 r. - 31 marca 2013 r. 1kwietnia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r. 

kwota netto  kwota brutto  kwota netto            kwota brutto 

1 Mariusz Ciepły 177.120,00 216.000,00           132.840,00             162.000,00 

2 
Urszula 

Jarzębowska 
118.080,00 144.000,00 88.560,00 108.000,00 

Żródło: Emitent 

Poza wskazanym wyżej wynagrodzeniem Członkowie Zarządu nie otrzymali żadnych innych 

świadczeń ze strony Emitenta związanych z pełnieniem przez nich funkcji. 
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15.1.2. Członkowie Rady Nadzorczej 

Członkowie Rady Nadzorczej w ostatnim pełnym roku obrotowym – rozpoczynającym się 1 kwietnia 

2012 roku i kończącym się 31 marca 2013 roku – nie pobrali żadnego wynagrodzenia z tytułu 

pełnienia funkcji, ani żadnych innych świadczeń. 

Emitent planuje zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej po wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu 

regulowanego, zwłaszcza z uwagi na zamiar uzupełnienia Rady Nadzorczej o członków niezależnych. 

15.1.3. Osoby zarządzające wyższego szczebla 

Wynagrodzenie osób zarządzających wyższego szczebla za ostatni pełny rok obrotowy – 

rozpoczynający się 1 kwietnia 2012 roku i kończący się 31 marca 2013 roku oraz za okres od 1 

kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

Osoby zarządzające wyższego szczebla wskazane w poniższej tabeli, otrzymały wynagrodzenie 

wyłącznie z tytułu umowy o współpracy. 

Tabela 18. Wynagrodzenie osób zarządzających wyższego szczebla  

Lp Nazwisko i imię wynagrodzenie z tytułu umowy o współpracę  

w kwotach netto w PLN 

1 kwietnia 2012 r. 

- 31 marca 2013 r.    

1 kwietnia 2013 r.  

– 31 grudnia 2013 r 

1 Krzysztof Górski 94.608,00                         71.426,00 

2 Szymon Klimczak 148.273,00                       108.000,00 

3 Jakub Sitarz 96.000,00                         72.000,00 

4 Bartosz Olchówka 130.265,00                        102.158,54 

Żródło: Emitent 

15.2.  Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty 

zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia 

Emitent nie wydzielił ani nie zgromadził środków pieniężnych na świadczenie rentowe, emerytalne 

lub inne podobne świadczenie poza składkami, których obowiązek opłacania przez Emitenta wynika z 

obowiązków ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych. 

16. Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego 

16.1. Data zakończenia kadencji członków organów administracyjnych, zarządzających i 

nadzorczych 

16.1.1. Zarząd  

Zgodnie z postanowieniami Statutu, Zarząd Spółki jest powoływany na wspólną trzyletnią kadencję. 

Członkowie Zarządu Mariusz Ciepły i Urszula Jarzębowska zostali powołani do Zarządu w dniu 16 

czerwca 2011 roku w związku z tym ich mandat wygaśnie w 2014 roku, tj. z  dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia Emitenta, zatwierdzającego sprawozdanie finansow za rok obrotowy kończący się w 

dniu 31 marca 2014 roku. 

16.1.2. Rada Nadzorcza 
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Zgodnie z postanowieniami Statutu, Rada Nadzorcza Spółki jest powoływana na wspólną trzyletnią 

kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołaniu do Rady Nadzorczej w dniu 27 września 

2011 roku w związku z tym ich mandat wygaśnie w 2014 roku, tj. z  dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia Emitenta, zatwierdzającego sprawozdanie finansow za rok obrotowy kończący się w 

dniu 31 marca 2014 roku. 

16.1.3. Osoby zarządzające wyższego szczebla 

Osoby zarządzające wyższego szczebla łączą ze Spółką umowy zawarte na czas nieokreślony, na 

mocy, których osoby te świadczą usługi jako przedsiębiorcy.  

16.2. Umowy o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i 

nadzorczych z Emitentem lub z jego podmiotem zależnym określających świadczenia 

wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy 

Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu Spółki nie są związani umowami z Emitentem i 

w przypadku odwołania ich z funkcji nie przysługuje im żadne świadczenie ze strony Emitenta.  

Umowy o współpracy zawarte z osobami zarządzającym wyższego szczebla, tj. Krzysztofem 

Górskim, Jakubem Sitarzem, Bartoszem Olchówką i Szymonem Klimczakiem (które zostały opisane 

szczegółowo w pkt 19) nie przewidują wypłacania żadnego świadczenia w chwili ich rozwiązania.  

16.3. Komisja ds. audytu i komisja ds. wynagrodzeń Emitenta 

W przedsiębiorstwie Emitenta nie funkcjonuje komisja ds. wynagrodzeń. Zgodnie z art. 86 ust. 1 

ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 r., Nr 77, Poz. 649) w 

strukturze Emitenta jako spółki publicznej powinien działać komitet audytu, w skład którego wchodzi 

co najmniej 3 członków, powołanych spośród członków rady nadzorczej. Przynajmniej jeden członek 

komitetu audytu powinien spełniać określone w ww. ustawie warunki niezależności oraz posiadać 

kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Ustawa przewiduje jednak w art. 86 

ust. 3 wyjątek od tej zasady polegający na tym, że w spółkach, w których rada nadzorcza składa się z 

nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej. 

Emitent skorzystał z takiej możliwości i w dniu 29 listopada 2013 r. podjęta została uchwała Walnego 

Zgromadzenia na mocy której powierzono całej Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu. 

Wobec tego w ocenie Emitenta nie ma obowiązku powoływania niezależnego członka Rady 

Nadzorczej w rozumieniu art. 56 ust. 3 ww. ustawy i na dzień zatwierdzenia Prospektu w skład Rady 

Nadzorczej taki niezależny członek Rady Nadzorczej nie wchodzi. Mając jednak na względzie 

możliwość odrębnej interpretacji brak niezależnego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu 

przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym uznany został za istotne ryzyko opisane w 

punkcie 3.19. 

Niezależnie od powyższego niezwłocznie po wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu regulowanego 

Emitent zwoła Walne Zgromadzenie celem dokonania zmian w Radzie Nadzorczej lub powiększenia 

jej składu tak, aby w skład Rady Nadzorczej wchodziła osoba, która spełniać będzie kryteria 

niezależności i kwalifikacji w rozumieniu art. 86 ust. 4 ww. Ustawy.  Ponadto w przypadku, gdy Rada 

Nadzorcza liczyć będzie więcej niż pięciu członków, Emitent powoła komitet audytu, w skład którego 

będzie wchodził członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria z art. 86 ust. ustawy z dnia 7 maja 

2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 r., Nr 77, Poz. 649). 
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Akcjonariusze Emitenta objęci Porozumieniami Akcjonariuszy zaakceptowali wyżej wskazane 

zamierzenia. 

16.4. Procedury ładu korporacyjnego 

Stosownie do treści § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu regulowanego winni stosować zasady 

przyjętego ładu korporacyjnego. Zasady takie przyjęte zostały przez Radę Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. jako Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW stanowiące 

Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. o mocy 

obowiązującej od dnia 1 stycznia 2013 roku. Ponadto, spółka giełdowa jest zobowiązana dołączyć do 

raportu rocznego raport zawierający informacje o zakresie stosowania przez nią Dobrych Praktyk 

Spółek Notowanych na GPW w danym roku obrotowym. 

Emitent planuje stosować zasady ładu korporacyjnego w jak najszerszym zakresie, przy czym na 

Dzień Prospektu Emitent nie będzie stosował poniższych zasad: 

1) Zasada I.12.: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście 

lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem 

odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.” 

- Emitent planuje odbywać Walne Zgromadzenia w drodze osobistej obecności i nie planuje 

odbywania Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Uzasadnienie: W ocenie Emitenta odbywanie Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej stanowić będzie nieuzasadniony koszt dla Spółki. 

Ponadto standardem na polskim rynku kapitałowym jest odbywanie walnych zgromadzeń w 

drodze osobistej obecności, a te odbywane za pośrednictwem środków komunikacji na 

odległość stanowią wyjątek od zasady, co wiąże się także z brakiem w pełni efektywnych i 

satysfakcjonujących Emitenta rozwiązań teleinformatycznych. Emitent nie wyklucza, że w 

przyszłości korzystał będzie z tej formy odbywania Walnych Zgromadzeń.  

2) Zasada II.2.: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku 

angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.”- Spółka planuje 

prowadzić stronę internetową w języku polskim. 

Uzasadnienie: Emitent zakłada, że większość jeśli nie wszyscy jego akcjonariusze będą biegle 

posługiwali się językiem polskim w związku z czym w ocenie Emitenta przedstawianie 

danych w języku polskim jest wystarczające. Konieczność tłumaczenia publikowanych 

dokumentów i informacji na język angielski stanowiłaby nieuzasadniony koszt dla Emitenta. 

Jeśli jednak w przyszłości pojawi się zapotrzebowanie przyszłych inwestorów na prowadzenie 

strony po angielsku strona taka zostanie przez emitenta uruchomiona. Emitent prowadzi stronę 

internetową, która działa pod adresem www.livechatsoftware.pl, a która przeznaczona jest dla 

prowadzenia tzw. „relacji inwestorskich”, tj. będą na niej publikowane informacje dotyczące 

Emitenta wymagane przepisami prawa. Strona ta prowadzona jest w języku polskim. Strona 

działająca pod adresem www.livechatinc.com jest stroną przeznaczoną dla klientów i strona ta 

prowadzona dalej będzie w języku angielskim.  

3) Zasada III.6.: „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria 

niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W 

zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany 

Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli 

dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i 

http://www.livechatsoftware.pl/
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komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego 

Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu 

stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa 

w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot 

niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się 

rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i 

więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.” - Na dzień sporządzenia Prospektu 

w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden niezależny członek, tj. Dariusz Ciborski. Emitent 

zaznacza, że Dariusz Ciborski jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu 

niniejszej zasady, ale nie jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 

r., Nr 77, Poz. 649), która to kwestia opisana została w pkt 16.3. Niezwłocznie po 

wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu regulowanego Emitent podejmie starania, aby 

dokonać takich zmian w składzie Rady Nadzorczej lub powiększyć jej skład, aby wchodziło 

do niej dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej w tym co najmniej jeden spełniający 

również kryteria z art. 86 ust. 4 ww. ustawy, celem skutecznego powołania komitetu audytu. 

Do tego czasu Emitent nie będzie stosować niniejszej zasady. 

Uzasadnienie: W ocenie Emitenta pozostawanie jednego członka niezależnego jest 

wystarczające dla zapewnienia należytej kontroli realizowanej przez Radę Nadzorczą. Poza 

tym skład Rady Nadzorczej stanowi odzwierciedlenie obecnego składu akcjonariuszy 

Emitenta. Po przeprowadzeniu Oferty i wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu na rynku 

regulowanym Zarząd Emitenta będzie rekomendował dokonanie zmian w składzie Rady 

Nadzorczej lub powiększenie liczby jej członków Rady Nadzorczej, tak aby dwóch członków 

Rady Nadzorczej było niezależnymi członkami. Takie stanowisko podyktowane jest tym, że 

Emitent pragnie zapewnić nowym akcjonariuszom aktywne uczestnictwo w wyborach 

członków Rady Nadzorczej.  

4) Zasada III.8.: „W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie 

nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 

lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady 

nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).” – Emitent nie planuje 

powoływania w ramach Rady Nadzorczej komisji ds. nominacji, komisji ds. wynagrodzeń, ani 

komisji rewizyjnej. 

Uzasadnienie: W ocenie Emitenta z uwagi na jego charakter, rodzaj prowadzonej działalności, 

a w szczególności osób pracujących najemnie i brak zatrudnionych pracowników w oparciu o 

umowę o pracę powoływanie komisji ds. nominacji, komisji ds. wynagrodzeń oraz komisji 

rewizyjnej nie jest konieczne.  

5) Zasada IV.10.: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym 

zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) 

transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji 

w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku walnego 

zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.” - Emitent planuje odbywać 

Walne Zgromadzenia w drodze osobistej obecności i nie planuje odbywania Walnych 

Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Uzasadnienie: Podobnie jak to zostało wskazane w zakresie uzasadnienia wyłączenia 

stosowania zasady I.12 w ocenie Emitenta odbywanie Walnych Zgromadzeń przy 
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wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stanowić będzie nieuzasadniony koszt dla 

Spółki. Ponadto standardem na polskim rynku kapitałowym jest odbywanie walnych 

zgromadzeń w drodze osobistej obecności, a te odbywane za pośrednictwem środków 

komunikacji na odległość stanowią wyjątek od zasady, co wiąże się także z brakiem w pełni 

efektywnych i satysfakcjonujących Emitenta rozwiązań teleinformatycznych. Emitent nie 

wyklucza, że w przyszłości korzystał będzie z tej formy odbywania Walnych Zgromadzeń.  

Po dopuszczeniu akcji Emitenta do obrotu regulowanego, Emitent przekaże informację, gdy 

jakakolwiek inna praktyka zawarta w Dobrych Praktykach nie będzie stosowana w sposób 

trwały lub zostanie naruszona w sposób incydentalny. 

Emitent informował będzie o ewentualnym nieprzestrzeganiu zasad wskazanych w Dobrych 

Praktykach lub rozpoczęciu stosowania praktyk, których wcześniej nie przestrzegał, w trybie raportów 

bieżących. 

17.  Osoby fizyczne pracujące najemnie 

17.1. Formy zatrudnienia pracowników Emitenta 

Emitent nie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę. Osoby pracujące dla Emitenta 

zaangażowane są na podstawie umów cywilnoprawnych - umów o dzieło lub umów o współpracę 

zawartych przez Emitenta z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek. 

Wszystkie osoby zaangażowane przez Emitenta wykonują świadczenia na jego rzecz w siedzibie 

Emitenta we Wrocławiu. 

W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi ilość osób zaangażowanych przez Emitenta 

nie uległa istotnej zmianie. 

Spółka zależna, LiveChat Inc., nie zatrudnia żadnych pracowników na podstawie umowy o pracę lub 

jej podobnych,ani nie współpracuje z nikim na podstawie umów cywilnoprawnych – LiveChat Inc. nie 

posiada osób zatrudnionych najemnie. Spółka zależna LiveChat Inc. nie posiadała osób zatrudnionych 

najemnie także w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi. Wynika to z faktu, że 

spółka ta zajmuje się sprzedażą produktu LiveChat za pośrednictwem zautomatyzowanych procesów, 

przy pomocy strony internetowej. Działalność ta koncentruje się na obsłudze bramek płatności, 

rozliczeniach finansowych oraz samoczynnym udostępnianiu produktu LiveChat. Wszelkie procesy 

dokonywane w spółce zależnej nadzorowane i kontrolowane są z poziomu zarządu tej spółki, którym 

stanowi Prezes Zarządu Emitenta Mariusz Ciepły. W związku z tym, spółka zależna nie wymaga 

angażowania pracowników ani innych osób zatrudnionych najemnie. 

Tabela poniżej przedstawia strukturę osób zaangażowanych Emitenta według form zaangażowania – 

liczba osób zaangażowanych na koniec okresu oraz na Datę Prospektu. 
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Tabela 19. Struktura zatrudniania według form zaangażowania 

FORMA ZAANGAŻOWANIA  STANOWISKO 31.03.2012 31.03.2013 31.12.2013 
Na Dzień 

Prospektu 

działalność gospodarcza razem  5    15    17    17 

programista  4     8     9    9 

wsparcie klienta  -      1     2    2 

marketing  -      2     2    2 

grafik  -      1     1    1 

administrator IT  -      2     2    2 

księgowość i administracja  1     1     1    1 

umowy cywilno-prawne razem  11     10     10    10 

  programista  7     3     1    1 

  wsparcie klienta  4     5     7    7 

  księgowość i administracja    2     2    2 

razem    16    25     27    27 

Źródło: Emitent 

Umowy o dzieło zawierane są na czas określony odpowiadający terminowi wykonania dzieła, a 

umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na własny rachunek zawierane są na czas 

nieokreślony. 

Wszystkie osoby zaangażowane przez Emitenta posiadają wyższe wykształcenie. 

17.2. Posiadane akcje i opcje na akcje dla każdej z osób wymienionych w punkcie 14. 

Organy Administracyjne, Zarządzające i Nadzorcze oraz Osoby Zarządzające Wyższego 

Szczebla 

17.2.1. Zarząd 

Mariusz Ciepły - posiada 5.149.250 akcji Emitenta stanowiących 20,00% kapitału zakładowego 

Emitenta oraz dających 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Mariusz Ciepły nie posiada 

opcji na akcje Emitenta. 

Urszula Jarzębowska - posiada 1.210.250 akcji Emitenta stanowiących 4,70% kapitału zakładowego 

Emitenta oraz dających 4,70% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Urszula Jarzębowska nie 

posiada opcji na akcje Emitenta. 

17.2.2. Rada Nadzorcza 

Andrzej Różycki za pośrednictwem w 100% zależnej spółki Inner Investment Ltd. z siedzibą na 

Cyprze posiada 1.078.140 akcji Emitenta stanowiących 4,19% kapitału zakładowego Emitenta oraz 

dających 4,19% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Andrzej Różycki nie posiada opcji na 

akcje Emitenta. 

Grzegorz Bielowicki za pośrednictwem w 100% zależnej spółki THC Fund Management Ltd. z 

siedzibą na Cyprze posiada 3.120.655 akcji Emitenta stanowiących 12,12% kapitału zakładowego 



 

133 

 

Emitenta oraz dających 12,12% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Grzegorz Bielowicki nie 

posiada opcji na akcje Emitenta. 

Tomasz Firczyk za pośrednictwem w 100% zależnej spółki TF Assets Management Ltd. z siedzibą na 

Cyprze posiada 582.705 akcji Emitenta stanowiących 2,26% kapitału zakładowego Emitenta oraz 

dających 2,26% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Tomasz Firczyk nie posiada opcji na akcje 

Emitenta. 

Dariusz Ciborski posiada 462.500 akcji Emitenta stanowiących 1,80% kapitału zakładowego 

Emitenta oraz dających 1,80% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Dariusz Ciborski nie 

posiada opcji na akcje Emitenta. 

Maciej Jarzębowski - posiada 3.940.500 akcji Emitenta stanowiących 15,30% kapitału zakładowego 

Emitenta oraz dających 15,30% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Maciej Jarzębowski nie 

posiada opcji na akcje Emitenta. 

17.2.3. Osoby zarządzające wyższego szczebla 

Szymon Klimczak - posiada 515.000 akcji Emitenta stanowiących 2,00% kapitału zakładowego 

Emitenta oraz dających 2,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Szymon Klimczak nie 

posiada opcji na akcje Emitenta. 

Krzysztof Górski posiada 403.000 akcji Emitenta stanowiących 1,57% kapitału zakładowego 

Emitenta oraz dających 1,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Krzysztof Górski nie 

posiada opcji na akcje Emitenta. 

Bartosz Olchówka nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta. 

Jakub Sitarz posiada 3.769.500 akcji Emitenta stanowiących 14,64% kapitału zakładowego Emitenta 

oraz dających 14,64% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jakub Sitarz nie posiada opcji na 

akcje Emitenta. 

17.3. Opis ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta 

W zakresie uczestnictwa osób zaangażowanych przez Emitenta oraz członków jego organów w 

kapitale Emitenta obowiązują: 

1) Umową Inwestycyjna, która w całości wygaśnie z momentem ustalenia Ceny Sprzedaży dla 

Inwestorów Instytucjonalnych i umowa o ograniczaniu rozporządzania akcjami (Lock up 

Agreement), które zostały opisane w pkt 22,  

2) umowy o ograniczeniu zbywalności lock-up opisane w pkt 22.7.8 pkt 22 Części IV Prospektu 

– Dokument Ofertowy, 

3) oraz porozumienia akcjonariuszy opisane w pkt 18.1 i 18.3. 

Wskazana powyżej Umowa Inwestycyjna przewidywała program motywacyjny, na mocy którego 

THC Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC dokonać miały zbycia łącznie 1.090.000 zł 

akcji Emitenta po cenie równej ich wartości nominalnej wybranym osobom. Program ten został w 

całości zrealizowany, w ten sposób, że w dniu 16 grudnia 2011 roku Tar Heel Capital OS LLC 

sprzedał Maciejowi Jarzębowskiemu 242.050 akcji, Krzysztofowi Górskiemu 80.600 akcji, 

Mariuszowi Ciepłemu 509.850 akcji, Szymonowi Klimczakowi 103.000 akcji i Jakubowi Sitarzowi 

154.500 akcji. Wskazane powyżej liczby akcji odnoszą się do akcji sprzed uchwalonego w dniu 

29.11.2013 roku splitu akcji Spółki, który został zarejestrowany na mocy postanowienia Sądu 

Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy – KRS z dnia 18 
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grudnia 2013 r., a który dokonał podziału każdej 1 akcji Emitenta o wartości 0,10 na 5 akcji o wartości 

0,02. Split ten został opisany w punkcie 21.1.7. Prospektu. 

Poza tymi umowami i porozumieniami brak jest innych ustaleń dotyczących uczestnictwa w kapitale 

Emitenta, w tym pracowników Emitenta.  

18. Znaczni akcjonariusze 

18.1. Informacje o znacznych akcjonariuszach Emitenta 

Tabela 23. Znaczący Akcjonariusze Emitenta na dzień sporządzenia Prospektu 

Lp.  Akcjonariusz  Liczba akcji Liczba 
głosów 

Wartość 
nominalna 

Łączna wartość 
nominalna w zł. 

Udział w 
kapitale w % 

1 Tar Heel Capital OS LLC 5.356.000 5.356.000 0,02 107.120,00 20,80 

2 Mariusz Ciepły 5.149.250 5.149.250 0,02 102.985,00 20,00 

3 Maciej Jarzębowski 3.940.500 3.940.500 0,02 78.810,00 15,30 

4 Jakub Sitarz 3.769.500 3.769.500 0,02 75.390,00 14,64 

5 THC Fund Management Ltd. z 
siedzibą na Cyprze (podmiot 
zależny od Grzegorza 
Bielowickiego) 

3.120.655 3.120.655 0,02 62.413,10 12,12 

6 Urszula Jarzębowska 1.210.250 1.210.250 0,02 24.205,00 4,70 

7 Inner Investment Ltd. z siedzibą na 
Cyprze (podmiot zależny od 
Andrzeja Różyckiego)  

1.078.140 1.078.140 0,02 21.562,80 4,19 

8 TF Assets Management Ltd. z 
siedzibą na Cyprze (podmiot 
zależny od Tomasza Firczyka)  

582.705 582.705 0,02 11.654,10 2,26 

9 Szymon Klimczak 515.000 515.000 0,02 10.300,00 2,00 

10 Krzysztof Górski 403.000 403.000 0,02 8.060,00 1,57 

Źródło: Emitent 

Dodatkowo Emitent pragnie wskazać, że Grzegorz Bielowicki jako pełnomocnik wykonuje 

uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi Tar Heel Capital OS LLC. W związku z czym faktycznie 

Grzegorz Bielowicki wykonuje uprawnienia wynikające z 8.476.665 akcji Emitenta stanowiących 

33% kapitału zakładowego. 

Emitent wyjaśnia, że akcjonariusz Tar Heel Capital OS LLC nie posiada podmiotu dominującego. 

Wskazani w powyższej tabeli akcjonariusze podlegają ujawnieniu mimo, że niektórzy z nich 

jednostkowo posiadają poniżej 5% progu z przekroczeniem którego Ustawa o Ofercie wymaga 

ujawnienia posiadanego pakietu akcji, z uwagi na to, że powyżsi akcjonariusze zawarli dwa 

porozumienia co do wspólnego głosowania.  

Pierwsze porozumienie – określane w prospekcie jako Porozumienie Podmiot Dominujący zostało 

zawarte w dniu 11 grudnia 2013 r., a jego stronami są: Mariusz Ciepły, Urszula Jarzębowska, Maciej 

Jarzębowski, Szymon Klimczak, Krzysztof Górski i Jakub Sitarz. Akcjonariusze będący stroną tego 

porozumienia posiadają łącznie 14.987.500 akcji Emitenta dających 58,2% kapitału zakładowego i 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po przeprowadzeniu Oferty grupa ta będzie posiadać 13.132.775 

akcji Emitenta dające 51,0% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Grupa ta 

stanowi podmiot dominujący Emitenta co zostało opisane w pkt 18.3. poniżej.  
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Drugie porozumienie – Porozumienie Akcjonariuszy II - zostało zawarte w tym samym dniu, tj. 11 

grudnia 2013 roku pomiędzy akcjonariuszami Tar Heel Capital OS LLC, THC Fund Management Ltd, 

Inner Investment Ltd. oraz TF Assets Management Ltd. Akcjonariusze będący stroną tego 

porozumienia posiadają łącznie 10.137.500 akcji Emitenta dających 39,37% kapitału zakładowego i 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po przeprowadzeniu Oferty grupa ta będzie posiadać 8.754.725 

akcji Emitenta dających 34% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na mocy 

tego porozumienia akcjonariusze będący jego stroną zobowiązali się do: 

1. działania w ramach Emitenta w sposób zgodny i lojalny, 

2. wspólnego działania zmierzającego do dalszego rozwoju Emitenta, 

3. zachowania przez okres obowiązywania niniejszego porozumienia pakietu akcji Emitenta w 

stanie z dnia przeprowadzenia Oferty,  

4. wzajemnego informowania się o posiadanej ilości akcji Spółki oraz o zamiarze nabycia lub 

zbycia akcji Emitenta, 

5. zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Emitenta we wszystkich sprawach 

objętych porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia.  

Akcjonariusze oświadczyli ponadto, że znane im są konsekwencje wynikające z faktu, że z momentem 

dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym porozumienie to stanowić będzie 

porozumienie w rozumieniu art. 87 Ustawy o Ofercie, w szczególności w zakresie obowiązków jakie 

wynikają z treści art. 69 i następnych Ustawy o Ofercie. 

Porozumienie zostało zawarte na czas nieoznaczony. Porozumienie może być rozwiązane w drodze 

pisemnego wypowiedzenia skierowanego do wszystkich akcjonariuszy objętych porozumieniem. 

18.2. Informacja dotycząca znacznych akcjonariuszy Emitenta posiadających inne prawa 

głosu 

Akcjonariuszom nie przysługują inne prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

18.3. Podmiot posiadający lub kontrolujący Emitenta 

Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest grupa akcjonariuszy w skład, której wchodzą 

Mariusz Ciepły, Urszula Jarzębowska, Maciej Jarzębowski, Szymon Klimczak, Krzysztof Górski i 

Jakub Sitarz, którzy łącznie posiadają akcje stanowiące 58,2% kapitału zakładowego Emitenta, a po 

przeprowadzeniu Oferty posiadać będą 51,0% kapitału zakładowego i głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. W dniu 11 grudnia 2013 roku zawarli oni pisemne porozumienie w sprawie wspólnego 

głosowania – zwane na potrzeby niniejszego Prospektu Porozumieniem Akcjonariuszy Podmiot 

Dominujący - na mocy, którego zobowiązali się do: 

1) działania w ramach Emitenta w sposób zgodny i lojalny, 

2) wspólnego działania zmierzającego do dalszego rozwoju Emitenta, 

3) zachowania przez okres obowiązywania niniejszego porozumienia większościowego pakietu 

akcji Emitenta,  

4) wzajemnego informowania się o posiadanej ilości akcji Spółki oraz o każdym zamiarze 

nabycia lub zbycia akcji akcjonariusza reprezentanta, 

5) informowania akcjonariusza reprezentanta o zamiarze nabycia lub zbycia akcji Emitenta, nie 

później niż w następnym dniu roboczym po dokonanej czynności zbycia lub nabycia akcji 

Emitenta, 
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6) zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki we wszystkich sprawach objętych 

porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusze oświadczyli ponadto, że znane im są konsekwencje wynikające z faktu, że z momentem 

dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym porozumienie to stanowić będzie 

porozumienie w rozumieniu art. 87 Ustawy o Ofercie, w szczególności w zakresie obowiązków jakie 

wynikają z treści art. 69 i następnych Ustawy o Ofercie. 

Akcjonariusze ustanowili reprezentanta w zakresie wykonywania praw i obowiązków wynikających z 

porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 3 Ustawy o Ofercie w osobie Mariusza Ciepłego. 

Akcjonariusze zobowiązali się do udzielenia pełnomocnictwa nieodwołalnego w okresie 

obowiązywania porozumienia do wykonywania praw z akcji objętych porozumieniem bez pisemnej 

zgody reprezentanta.  

Ponadto Akcjonariusze zobowiązali się wzajemnie do niezbywania akcji Emitenta przez okres 36 

miesięcy od dnia dokonania przydziału Akcji Sprzedawanych bez uprzedniej zgody reprezentanta. Na 

wypadek zamiaru zbycia akcji akcjonariuszom objętym porozumieniem przysługiwać będzie prawo 

pierwszeństwa nabycia akcji. 

Porozumienie zostało zawarte na czas nieoznaczony. Porozumienie może być rozwiązane w drodze 

pisemnego wypowiedzenia skierowanego do wszystkich akcjonariuszy objętych porozumieniem. 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień dotyczących kontroli nad Emitentem i mechanizmów 

zapobiegających jej nadużywaniu. Akcjonariuszom mniejszościowym przysługują uprawnienia 

wskazane w obowiązujących przepisach prawa służące zapobieganiu nadużywaniu kontroli, w tym: 

uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 

uprawnienie żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia, prawo złożenia wniosku o powołanie komisji celem 

sprawdzenia listy obecności, prawo zgłaszania przed terminem walnego zgromadzenia projektów 

uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia, lub spraw, 

które mają być włączone do jego porządku obrad, prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących 

spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas obrad walnego zgromadzenia. Instytucją 

zapobiegającą nadużywaniu kontroli jest również kwalifikowana większość głosów wymagana dla 

podjęcia uchwał określonych kategorii takich jak pozbawienie prawa poboru, emisja obligacji 

zamiennych i z prawem pierwszeństwa, umorzenie akcji, zmiana statutu, zbycie przedsiębiorstwa lub 

jego zorganizowanej części, rozwiązanie spółki. 

18.4. Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej 

dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta 

Według oświadczenia Emitenta nie istnieją żadne ustalenia, których realizacja w przyszłości może 

spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta. 

19. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

19.1. Podmioty powiązane  

W pkt 19.2. przedstawiono transakcje z podmiotami powiązanymi za okres objęty historycznymi 

danymi finansowymi do dnia zatwierdzenia Prospektu. 

Zdaniem Emitenta wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi są zawierane na warunkach 

rynkowych. 
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Wykaz podmiotów powiązanych ustalony stosownie do postanowień MSR 24 przedstawia się 

następująco: 

1) Mariusz Ciepły: 

a. Prezes Zarządu Emitenta,  

b. akcjonariusz Emitenta, 

c. strona Porozumienia Akcjonariuszy Podmiot Dominujący, 

d. strona Umowy Inwestycyjnej, 

e. strona umowy lock-up;  

2) Urszula Jarzębowska: 

a. członek Zarządu Emitenta,  

b. akcjonariusz Emitenta, 

c. strona Porozumienia Akcjonariuszy Podmiot Dominujący, 

d. strona umowy lock-up;  

e.  żona Macieja Jarzębowskiego; 

3) Andrzej Różycki: 

a. Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

b. kontrolujący akcjonariusza Inner Investment Ltd, 

4) Grzegorz Bielowicki  

a. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  

b. kontrolujący akcjonariusza THC Fund Management Ltd.  

c. reprezentujący jako pełnomocnik akcjonariusza THC OS LLC.; 

5) Tomasz Firczyk: 

a. członek Rady Nadzorczej,  

b. kontrolujący akcjonariusza TF Assets Management Ltd.; 

6) Maciej Jarzębowski: 

a. członek Rady Nadzorczej,  

b. strona Porozumienia Akcjonariuszy Podmiot Dominujący, 

c. strona Umowy Inwestycyjnej, 

d. strona umowy lock-up 



 

138 

 

e. mąż Urszuli Jarzębowskiej, 

7) Jakub Sitarz: 

a. akcjonariusz,  

b. strona Porozumienia Akcjonariuszy Podmiot Dominujący, 

c. strona Umowy Inwestycyjnej, 

d. strona umowy lock-up; 

8) Krzysztof Górski: 

a. członek kluczowego personelu Emitenta,  

b. strona Porozumienia Akcjonariuszy Podmiot Dominujący, 

c. strona umowy lock-up; 

9) Szymon Klimczak: 

a. członek kluczowego personelu Emitenta,  

b. strona Porozumienia Akcjonariuszy Podmiot Dominujący, 

c. strona umowy lock-up; 

10) Bartosz Olchówka: 

a. członek kluczowego personelu Emitenta; 

11) THC Fund Management Ltd.: 

a.  – akcjonariusz Emitenta,  

b. strona Porozumienia Akcjonariuszy II, 

c. strona Umowy Inwestycyjnej, 

d. strona umowy lock-up; 

12) THC OS LLC: 

a.  akcjonariusz Emitenta,  

b. strona Porozumienia Akcjonariuszy II, 

c. strona Umowy Inwestycyjnej, 

d. strona umowy lock-up; 

13) Inner Investment Ltd.: 

a. akcjonariusz Emitenta,  
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b. strona Porozumienia Akcjonariuszy II, 

c. strona umowy lock-up; 

14)  TF Assets Management Ltd.: 

a. akcjonariusz Emitenta,  

b. strona Porozumienia Akcjonariuszy II, 

c. strona umowy lock-up; 

15) Livchat Inc. – podmiot zależny od Emitenta (Emitent posiada 100 % kapitału zakładowego). 

19.2. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi 

19.2.1. Umowa ze spółką zależną LiveChat Inc.  

W dniu 20 stycznia 2012 roku Emitent zawarł ze swoją spółką zależną LiveChat Inc. umowę na mocy, 

której spółka zależna zobowiązała się do dalszej sprzedaży dostępu do systemu LiveChat klientom 

końcowym ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.  

Zgodnie z umową, spółka LiveChat Inc. nabywa dostęp do systemu LiveChat od Emitenta, który 

następnie odsprzedaje klientom końcowym za cenę ustaloną przez Emitenta. LiveChat Inc. nie 

realizuje marży na odsprzedaży dostępu do systemu LiveChat.  

Na podstawie faktur wystawionych przez LiveChat Inc. Emitent zwraca LiveChat Inc. wszystkie 

koszty poniesione przez LiveChat Inc. w związku z prowadzoną działalnością i wskazane w budżecie 

zaakceptowanym przez Emitenta. Zgodnie z zawartą umową, LiveChat Inc. ma prawo do naliczenia 

marży ustalonej jako 5% wybranych kosztów poniesionych bezpośrednio w związku ze sprzedażą, tj. 

kosztów obsługi płatności kartami kredytowymi, kosztów obsługi bankowej, kosztów obsługi 

księgowej i kosztów marketingowych .  

Rozliczenie dokonywane jest miesięcznie na podstawie faktury wystawionej przez Emitenta 

odpowiadającej wartości dokonanej sprzedaży oraz faktur wystawioanych przez LiveChat Inc. 

odpowiadającej wartości poniesionych kosztów powiększonych o wskazaną powyżej marżę. Wszelkie 

prawa własności intelektualnej, w tym znak towarowy, pozostaje własnością Emitenta. 

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia za 14 dniowym okresem 

wypowiedzenia. 

Umowa ogranicza odpowiedzialność Emitenta do kwoty zapłaconej na rzecz LiveChat Inc. przez 

okres 12 miesięcy. 

W ostatnim roku obrotowym przychody ze sprzedaży LiveChat Inc. wyniosły 9.966.813,86 zł, a 

łączna wartość kosztów refakturowanych przez LiveChat Inc. wyniosła 1.291.067,84 zł. Wartość 

opisanej powyżej marży należnej spółce LiveChat Inc. wyniosła w tym okresie 27.746,97 zł.Wartość 

transakcji Emitenta z LiveChat Inc. stanowi 89,1% w obrotach Emitenta. Za okres pierwszych 9 

miesięcy obecnego roku obrotowego (zakończonych 31 grudnia 2013 roku) wartości te wyniosły 

odpowiednio 12.435.961,38 zł,  2.042.143,72 zł oraz 32.409,12 zł. Wartość transakcji Emitenta z 

LiveChat Inc. stanowi 94,91% w obrotach Emitenta. 

19.3. Umowy z członkami Zarządu 
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W dniu 19 grudnia 2011 roku Emitent zawarł z Prezesem Zarządu Mariuszem Ciepłym umowę 

pożyczki, na mocy której Emitent udzielił Mariuszowi Ciepłemu pożyczki w kwocie 50.985,00 

złotych. Pożyczka oprocentowana jest 8% w skali roku. Pożyczka została udzielona na okres 12 

miesięcy, a w dniu 5 grudnia 2013 r. strony postanowiły o przedłużeniu terminu jej zwrotu do dnia 19 

maja 2015 roku. Z tytułu tej pożyczki do spłaty pozostała kwota 58.248,62 zł. obejmująca należność 

główną wraz z odsetkami. Wartość pożyczki stanowi 0,52% w obrotach Emitenta. 

W dniu 19 grudnia 2011 roku Emitent zawarł z Członkiem Zarządu Urszulą Jarzębowską umowę 

pożyczki, na mocy której Emitent udzielił Urszuli Jarzębowskiej pożyczki w kwocie 24.205,00 

złotych. Pożyczka oprocentowana jest 8% w skali roku. Pożyczka została udzielona na okres 12 

miesięcy, a w dniu 5 grudnia 2013 r. strony postanowiły o przedłużeniu terminu jej zwrotu do dnia 19 

maja 2015 roku. Z tytułu tej pożyczki do spłaty pozostała kwota 27.653,38 zł. obejmująca należność 

główną wraz z odsetkami. Wartość pożyczki stanowi 0,25% w obrotach Emitenta. 

Według oświadczenia Emitenta powyższe transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych. 

19.4. Transakcje z członkami Rady Nadzorczej 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do daty Prospektu nie występowały 

żadne transakcje z członkami Rady Nadzorczej za wyjątkiem wypłacenia Maciejowi Jarzębowskiemu 

w maju 2011 r. wynagrodzenia w kwocie 5.952,40 zł brutto (5.000 zł netto) z tytułu umowy o dzieło z 

dnia 15 grudnia 2010 r. Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali również wynagrodzenia z tytułu 

pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Osoby, które pełniły funkcję członków Rady 

Nadzorczej przed powołaniem obecnych członków Rady Nadzorczej w okresie objętym historycznymi 

informacjami finansowymi również nie otrzymywały żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnienia 

funkcji, ani z żadnego innego tytułu, jak również nie było z nimi żadnych innych transakcji. 

19.5. Umowy z osobami zarządzającymi wyższego szczebla 

W dniu 9 lutego 2010 roku Emitent zawarł z Jakubem Sitarzem prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą SOFTEXPERT Jakub Sitarz umowę o współpracy. Na mocy umowy Jakub 

Sitarz świadczy usługi w zakresie prac implementacyjnych. Umowa została zawarta na czas 

nieokreślony z możliwością rozwiązania za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. W ostatnim 

roku obrotowym wynagrodzenie Jakuba Sitarza wyniosło 96.000 zł netto, co stanowiło 0,86% w 

obrotach Emitenta. Za okres pierwszych 9 miesięcy obecnego roku obrotowego tj. na dzień 31 grudnia 

2013 roku wynagrodzenie wyniosło 72.000 zł netto co stanowiło 0,55% w obrotach Emitenta.  

W dniu 1 sierpnia 2010 roku Emitent zawarł z Szymonem Klimczakiem prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą Eskanet Szymon Klimczak umowę o współpracy. Na mocy umowy Szymon 

Klimczak świadczy usługi w zakresie implementacji WWW produktu LiveChat w wersji 6.1. dla 

modułu SaaS. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania za 

jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. W ostatnim roku obrotowym wynagrodzenie Szymona 

Klimczaka wyniosło 148.273 zł netto co stanowi 1,33% w obrotach Emitenta. Za okres pierwszych 9 

miesięcy obecnego roku obrotowego tj. na dzień 31 grudnia 2013 roku wynagrodzenie 

wyniosło108.000 zł netto co stanowiło 0,82% w obrotach Emitenta. 

W dniu 1 sierpnia 2010 roku Emitent zawarł z Krzysztofem Górskim prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą SUBISOFT umowę o świadczenie usług. Na mocy umowy Krzysztof Górski 

świadczy usługi w zakresie prac programistycznych nad aplikacjami. Umowa została zawarta na czas 

nieokreślony z możliwością rozwiązania za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. W ostatnim 

roku obrotowym wynagrodzenie Krzysztofa Górskiego wyniosło 94.608 zł netto co stanowi 0,85% w 
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obrotach Emitenta. Za okres pierwszych 9 miesięcy obecnego roku obrotowego tj. na dzień 31 grudnia 

2013 roku wynagrodzenie wyniosło 71.426 zł netto co stanowiło 0,55% w obrotach Emitenta. 

W dniu 1 listopada 2011 roku Emitent zawarł z Bartoszem Olchówką prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą Trol umowę o współpracy. Na mocy umowy Bartosz Olchówka świadczy 

usługi w zakresie projektu oraz implementacji produktu LiveChat. Umowa została zawarta na czas 

nieokreślony z możliwością rozwiązania za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. W ostatnim 

roku obrotowym wynagrodzenie Bartosza Olchówki wyniosło 130.265  zł netto, co stanowi 1,16% w 

obrotach Emitenta. Za okres pierwszych 9 miesięcy obecnego roku obrotowego tj. na dzień 31 grudnia 

2013 roku wynagrodzenie wyniosło 102.158,54 zł netto co stanowiło 0,78% w obrotach Emitenta. 

W dniu 19 listopada 2011 roku Emitent udzielił Szymonowi Klimczakowi pożyczki w kwocie 10.300 

zł, która została spłacona w dniu 31 marca 2013 roku i stanowiła 0.09% w obrotach Emitenta. 

W dniu 19 listopada 2011 roku Emitent udzielił Krzysztofowi Górskiemu pożyczki w kwocie 8.060 zł, 

która została spłacona w dniu 31 sierpnia 2013 roku i stanowiła 0,07% w obrotach Emitenta. 

W dniu 19 grudnia 2011 roku Emitent zawarł z Jakubem Sitarzem umowę pożyczki, na mocy której 

Emitent udzielił Jakubowi Sitarzowi pożyczki w kwocie 15.450 złotych. Pożyczka oprocentowana jest 

8% w skali roku. Pożyczka została udzielona na okres 12 miesięcy, a w dniu 5 grudnia 2013 r. strony 

postanowiły o przedłużeniu terminu jej zwrotu do dnia 31 marca 2014 roku. Z tytułu tej pożyczki do 

spłaty pozostała kwota 17.651,08 zł obejmująca należność główną wraz z odsetkami. Wartość 

pożyczki stanowi 0,16% w obrotach Emitenta. 

19.6. Wynagrodzenie członków Zarządu Emitenta 

W ostatnim roku obrotowym, wynagrodzenie Prezesa Zarządu, Mariusza Ciepłego, z tytułu pełnienia 

funkcji w zarządzie Emitenta wyniosło 216.000 zł brutto (177.120 zł netto). Wartość wynagrodzenia 

stanowi 1,93 % w obrotach Emitenta. Za okres pierwszych 9 miesięcy obecnego roku obrotowego, tj. 

na dzień 31 grudnia 2013 roku wynagrodzenie wyniosło 132.840 zł netto co stanowiło 1,01% w 

obrotach Emitenta. 

W ostatnim roku obrotowym, wynagrodzenie Członka Zarządu, Urszuli Jarzębowskiej, z tytułu 

pełnienia funkcji w zarządzie Emitenta wyniosło 144.000 zł brutto (118.080 zł netto). Wartość 

wynagrodzenia stanowi 1,29% w obrotach Emitenta. Za okres pierwszych 9 miesięcy obecnego roku 

obrotowego, tj. na dzień 31 grudnia 2013 roku wynagrodzenie wyniosło 88.560 zł netto co stanowiło 

0,68% w obrotach Emitenta. 

19.7. Umowa Inwestycyjna i umowy o ograniczaniu rozporządzania akcjami (Lock up 

Agreement)  

Emitent jest także stroną Umowy Inwestycyjnej z dnia 27 września 2011 roku oraz umowy o 

ograniczaniu rozporządzania akcjami (Lock up Agreement) z dnia 11 grudnia 2013 r., które zostały 

szczegółowo opisane w pkt 22. Z uwagi na charakter tych umów nie można w ich przypadku mówić o 

ich udziale w obrotach Emitenta.  

19.8. Łączny procent jaki stanowią transakcje Emitenta z podmiotami powiązanymi   

Łączna wartość transakcji Emitenta z podmiotami powiązanymi stanowi 97,83% w obrotach Emitenta. 
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20. Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów emitenta, jego sytuacji 

finansowej oraz zysków i strat 

20.1. Historyczne informacje finansowe 
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HISTORYCZNE DANE FINANSOWE  
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA OKRESY  
OD 01.04.2011 ROKU DO 31.03.2013 ROKU 
 
SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW 
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 
 

 

Grupa Kapitałowa LIVECHAT Software S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia 14 marca 2014 roku  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

Wyszczególnienie Nota 
Bilans na dzień Bilans na dzień Bilans na dzień 

2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 

AKTYWA TRWAŁE   1 179 533  486 632  432 177 

Rzeczowe aktywa trwałe 2 371 736  157 138  62 694 

Nieruchomości inwestycyjne   - - - 

Wartość firmy   - - - 

Pozostałe wartości niematerialne 1 727 312  295 063  369 483 

Akcje i udziały    - - - 
   - w tym: inwestycje rozliczane metodą praw 
własności 

  
- - - 

Należności długoterminowe   130  - - 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe   - - - 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

15 
80 354  34 431  

 
Pozostałe aktywa trwałe   - - - 

AKTYWA OBROTOWE   7 084 091  3 020 744  760 659 

Zapasy   - - - 

Należności z tytułu dostaw i usług 3 482 632  372 977  515 557 
Należności z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego   - - - 

Pozostałe należności 3 526 337  450 046  178 969 

Pozostałe aktywa finansowe 4, 14 3 644 102  - - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 1 355 234  1 677 222  66 133 

Rozliczenia międzyokresowe 5 1 075 786  520 500  - 
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży 

  
- - - 

Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do 
sprzedaży   - - - 
Inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone 
do sprzedaży   - - - 

Aktywa razem   :   8 263 623  3 507 376  1 192 836 
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

Wyszczególnienie 
  Bilans na dzień Bilans na dzień Bilans na dzień 

  2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  6 7 014 561  2 820 324  600 399 

Kapitał podstawowy 6.1. 515 000  515 000  515 000 

Akcje własne  - - - 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy  - - - 

Kapitał zapasowy z emisji akcji  - - - 

Kapitał zapasowy  6.2. 171 667  1 050 000  1 050 000 

Różnice kursowe z przeliczenia  (2 148) - - 
Kapitał z wyceny programu motywacyjnego opcji na 
akcje  - - - 

Kapitał z aktualizacji wyceny rezerw na świadczenia 
pracownicze  - - - 

Kapitał rezerwowy  - - - 
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości 
zabezpieczeń  - - - 
Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane 
z aktywami finansowymi klasyfikowanymi jako 
dostępne do sprzedaży  -  - -  

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 6.3. 669 393  (1 140 761) (2 154 461) 

Zysk (strata) netto roku obrotowego  5 660 649  2 396 085 1 189 860 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy 
jednostki dominującej   7 014 561  2 820 324  600 399 
Kapitał przypadający udziałom niesprawującym 
kontroli   - - - 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE   4 545  804  - 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  15 4 545  804  - 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   - - - 

Pozostałe rezerwy   - - - 

Kredyty i pożyczki   - - - 

Inne zobowiązania finansowe   - - - 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe   - - - 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE   1 244 517  686 248  592 438 

Kredyty i pożyczki   - - 397 568 

Inne zobowiązania finansowe   - - - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług       8 69 082  158 653  86 863 
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego   - - - 

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne   - - - 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 7 212 406  - 29 863 

Pozostałe zobowiązania 8 963 030  527 595  78 143 

Przychody przyszłych okresów   - - - 
Zobowiązania związane bezpośrednio z 
aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaży   - - - 

Pasywa razem   :   8 263 623  3 507 376  1 192 836 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH 

DOCHODÓW 
 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (wariant kalkulacyjny) 

Wyszczególnienie 

  
Za okres: 01.04.2012 - 

31.03.2013 
Za okres: 01.04.2011 - 

31.03.2012 
Nota 

  

Działalność kontynuowana     
  
  

Przychody ze sprzedaży 9 11 185 727  5 479 728 

Koszt własny sprzedaży 
 

1 731 757  612 522  

ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY 
 

9 453 971  4 867 205 

Koszty sprzedaży 
 

761 772  285 411  

Koszty ogólnego zarządu 
 

935 263  1 090 102  

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 
 

7 756 935  3 491 692 

Pozostałe przychody operacyjne 10 1 298  5 211  

Pozostałe koszty operacyjne 11 670 458  350 091  
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

 
7 087 775  3 146 812 

Przychody finansowe 12 59 125  3 612  

Koszty finansowe 13 9 840  3 822  
Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce 
stowarzyszonej 

 
- - 

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 

 
- - 

ZYSK (STRATA) PRZED 
OPODATKOWANIEM   7 137 060  3 146 602 

Podatek dochodowy 15 1 476 411  750 517  
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 
KONTYNUOWANEJ   5 660 649  2 396 085 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 

 
- - 

ZYSK (STRATA) NETTO   5 660 649  2 396 085 

Inne całkowite dochody       
Składniki innych całkowitych dochodów 
które nie zostaną następnie 
przeklasyfikowane na zyski lub straty   - - 

Zyski i straty aktuarialne 

 
    

Skutki aktualizacji majątku trwałego 

 
    

Podatek dochodowy dotyczący innych 
całkowitych dochodów 

 
    

Składniki innych całkowitych dochodów 
które zostaną następnie przeklasyfikowane 
na zyski lub straty po spełnieniu 
określonych warunków   - - 

Rachunkowość zabezpieczeń 

 
    

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych 

 
    

Skutki wyceny aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży 

 
    

Udział w innych dochodach jednostek 
stowarzyszonych 

 
    

Podatek dochodowy dotyczący innych 
całkowitych dochodów 

 
    

Inne całkowite dochody łącznie   - - 

Całkowite dochody ogółem   5 660 649  2396 085 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (wariant porównawczy) 

Wyszczególnienie 

  
Za okres: 01.04.2012 - 

31.03.2013 
Za okres: 01.04.2011 - 

31.03.2012 
Nota 

  

Działalność kontynuowana      

Przychody ze sprzedaży 9 11 185 727  5 479 728 

Zmiana stanu produktów  - - 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  - - 

Amortyzacja  212 691  118 700  

Zużycie surowców i materiałów  128 466  104 824  

Usługi obce  1 778 494  671 857  

Koszt świadczeń pracowniczych  941 837  657 044  

Podatki i opłaty  980  2 346  

Pozostałe koszty   366 325  433 264  

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  - - 

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY  7 756 935  3 491 692 

Pozostałe przychody operacyjne 11 1 298  5 211  

Pozostałe koszty operacyjne 10 670 458  350 091  

ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  7 087 775  3 146 812 

Przychody finansowe 12 59 125  3 612  

Koszty finansowe 13 9 840  3 822  

Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce stowarzyszonej  - - 

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych  - - 

ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM  7 137 060  3 146 602 

Podatek dochodowy  1 476 411  750 517  
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 
KONTYNUOWANEJ  5 660 649  2 396 085 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej  - - 

ZYSK (STRATA) NETTO  5 660 649  2 396 085 

Inne całkowite dochody      

Składniki innych całkowitych dochodów które nie 
zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty  - - 

Zyski i straty aktuarialne      

Skutki aktualizacji majątku trwałego      
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych 
dochodów      

Składniki innych całkowitych dochodów które zostaną 
następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po 
spełnieniu określonych warunków  - - 

Rachunkowość zabezpieczeń      

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych      
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży      

Udział w innych dochodach jednostek stowarzyszonych      
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych 
dochodów      

Inne całkowite dochody łącznie   - - 

Całkowite dochody ogółem   5 660 649  2 396 085 
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ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN)  
 

Zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki 

podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących  

w danym okresie. Przy wyliczeniu zarówno podstawowego, jak i rozwodnionego zysku 

(straty) na akcję Spółka stosuje w liczniku kwotę zysku (straty) netto przypadającego 

akcjonariuszom Spółki, tzn. nie występuje efekt rozwadniający wpływający na kwotę zysku 

(straty). 

 

Kalkulację podstawowego oraz rozwodnionego zysku (straty) na akcję wraz  

z uzgodnieniem średniej ważonej rozwodnionej liczby akcji przedstawiono poniżej: 

 

Zysk na jedną akcję (w zł/gr na jedną akcję) 

  

Za okres: 
01.04.2012 - 
31.03.2013 

Za okres: 
01.04.2011 - 
31.03.2012 

Nota 

15 

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej       

Zwykły   1,10 0,47 

Rozwodniony   1,10 0,47 

Z działalności kontynuowanej       

Zwykły   1,10 0,47 

Rozwodniony   1,10 0,47 
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i 
zaniechanej   5 660 649  2 396 085 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej    5 660 649  2 396 085 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych   5 150 000  5 150 000  

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych   5 150 000  5 150 000  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

SKONSOLIDOWANESPRAWOZDANIE ZE 
ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za 

okres: 01.04.2012 - 31.03.2013 

Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej 
Kapitał 

przypadający 
udziałom 

niesprawującym 
kontroli 

Kapitał 
własny 
razem 

Kapitał 
podstawowy 

Akcje 
własne 

(-) 

Należne 
wpłaty na 

kapitał 
podstawowy 

(-) 

Różnice 
kursowe z 

przeliczenia 

Kapitał 
zapasowy 

Niepodzielony 
wynik z lat 
ubiegłych 

Zysk (strata) 
netto roku 

obrotowego 

Saldo na dzień 01.04.2012 roku 515 000  -    -    -    1 050 000  (1 140 761) 2 396 085   2 820 324  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości                 -    

Korekta błędu           588 070 (593 456)   (5 386) 

Saldo po zmianach 515 000  -    -    -    1 050 000  (552 692) 1 802 629  -    2 814 938  

Emisja akcji                 -    

Program płatności akcjami wycena                 -    

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał           1 222 084  (1 222 084)   -    

Wypłacone dywidendy         (878 333)   (580 545)   (1 458 879) 

Wykup akcji własnych                 -    

Razem transakcje z właścicielami -    -    -    -    (878 333) 1 222 084  (1 802 629) -    (1 458 879) 

Zysk (strata) netto w okresie:             5 660 649    5 660 649  

Inne całkowite dochody:                 -    

Przeszacowanie środków trwałych                 -    

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży                 -    

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych                 -    

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za 
granicą       (2 148)         (2 148) 

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego 
- sprzedaż jednostek zagranicznych                 -    

Zyski i straty aktuarialne                 -    

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności                 -    

Podatek dochodowy odnoszący się do składników 
innych dochodów całkowitych                 -    

Razem całkowite dochody -    -    -    (2 148) -    -    5 660 649  -    5 658 501  

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych)                 -    

Saldo na dzień 31.03.2013 roku 515 000  -    -    (2 148) 171 667  669 393  5 660 649  -    7 014 561 
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SKONSOLIDOWANE 
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W 

KAPITALE WŁASNYM za okres: 
01.04.2011 - 31.03.2012 

Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej 
Kapitał 

przypadający 
udziałom 

niesprawującym 
kontroli 

Kapitał 
własny 
razem 

Kapitał 
podstawowy 

Akcje 
własne (-) 

Należne 
wpłaty na 

kapitał 
podstawowy 

(-) 

Różnice 
kursowe z 

przeliczenia 

Kapitał 
zapasowy 

Niepodzielony 
wynik z lat 
ubiegłych 

Zysk (strata) 
netto roku 

obrotowego 

Saldo na dzień 01.04.2011 roku 515 000  -    -    -    1 050 000 (2 154 461) 1 189 860 -    600 399 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Korekta błędu -    -    -    -    -    (176 160) -    -    (176 160) 

Saldo po zmianach 515 000  -    -    -    1 050 000 (2 330 621) 1 189 860 -    424 239 

Emisja akcji - -    -    -    -    -      -    - 

Program płatności akcjami wycena -    -    -    -    -    -      -    -    

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -    -    -    -    -    1 189 860 (1 189 860) -    -    

Wypłacone dywidendy -    -    -    -    -    -      -    -    

Wykup akcji własnych -    -    -    -    -    -      -    -    

Razem transakcje z właścicielami - -    -    -    -    1 189 860 (1 189 860) -    - 

Zysk (strata) netto w okresie: -    -    -    -    -    -    2 396 085 -    2 396 085 

Inne całkowite dochody: -    -    -    -    -    -      -    -    

Przeszacowanie środków trwałych -    -    -    -    -    -      -    -    

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży -    -    -    -    -    -      -    -    

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych -    -    -    -    -    -      -    -    

Różnice kursowe z wyceny jednostek 
działających za granicą -    -    -    -    -    -      -    -    

Różnice kursowe przeniesione do wyniku 
finansowego - sprzedaż jednostek zagranicznych -    -    -    -    -    -      -    -    

Zyski i straty aktuarialne -    -    -    -    -    -      -    -    

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności -    -    -    -    -    -      -    -    

Podatek dochodowy odnoszący się do składników 
innych dochodów całkowitych -    -    -    -    -    -      -    -    

Razem całkowite dochody -    -    -    -    -    -    2 396 085 -    2 396 085 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) -    -      -    -    -    -    -    -    

Saldo na dzień 31.03.2012 roku 515 000  -    -    -    1 050 000 (1 140 761) 2 396 085 -    2 820 324  
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW 

PIENIĘŻNYCH 

 

Wyszczególnienie 
  

RPP za okres: 
01.04.2012 - 
31.03.2013 

RPP za okres: 
01.04.2011 - 
31.03.2012 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

Zysk (strata) netto   5 660 649  2 396 085 

Korekty razem   501 590  (53 394) 

Amortyzacja   212 691 118 700 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   (3 849) 4 998  

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   (56 776) (3 612) 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   - - 

Zysk na sprzedaży udziałów w jednostce stowarzyszonej   - - 

Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów pieniężnych   - - 

Zmiany w kapitale obrotowym    351 205 (97 088) 

           Zmiana stanu rezerw   216 147  804  

           Zmiana stanu zapasów   - - 

           Zmiana stanu należności   694 005  (128 497) 

           Zmiana stanu zob. krótkot, z wyjątkiem zobowiązań fin.   (630 297) 521 242 

           Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   71 351 (490 637) 

Inne korekty    (1 681) (76 392) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   6 162 239  2 342 691   

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych   (1 425 724) (300 253) 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych   - - 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych   - - 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych   - - 

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych   - - 

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych   - - 

ydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży   (3 600 000) - 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży   - - 

Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do 
obrotu   - - 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do 
obrotu   - - 

Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte 
środki pieniężne)   - - 

Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych   - - 

Pożyczki udzielone   - - 

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych i innych akt.fin   - - 

Otrzymane odsetki   375  - 

Otrzymane dywidendy   - - 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (5 025 349) (300 253) 
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Wpływy netto z tytułu emisji akcji   - 15 000  

Nabycie akcji własnych   - - 

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   - - 

Wykup dłużnych papierów wartościowych   - - 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek   - - 

Spłaty kredytów i pożyczek   - (446 350) 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego   - - 

Dywidendy wypłacone   (1 458 879) - 

Odsetki zapłacone   - - 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (1 458 879) (431 350) 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM   (321 988) 1 611 089  
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W 
TYM   (321 988) 1 611 089 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   - - 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU   1 677 222  66 133 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM   1 355 234  1 677 222  

- o ograniczonej możliwości dysponowania   - - 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

Informacje ogólne 

 

a) Informacje o Spółce 

 

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Livechat Software Spółka Akcyjna [dalej zwana 

„Grupą Kapitałową”, „Grupą”] jest Livechat Software SA [dalej zwana „Spółką dominującą”]. 

Spółka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia10 września 2007 roku. 

Spółka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia–Fabrycznej – VI Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000290756. Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON 

932803200. 

Siedziba Spółki dominującej mieści się przy ul. Wojciecha Korfantego 30 we Wrocławiu 53-

021 i jest jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działalności przez Grupę 

Kapitałową. 

 

b) Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 

W skład Zarządu Spółki dominującej na dzień 11 grudnia 2013 rokuwchodzili: 

 Mariusz Ciepły - Prezes Zarządu 

 Urszula Jarzębowska - Członek Zarządu 

W okresie sprawozdawczym skład Zarządu Spółki dominującejnie zmienił się. 

W skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej na dzień 11 grudnia 2013 roku wchodzili: 

 Andrzej Różycki - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 Grzegorz Bielowicki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

 Tomasz Firczyk - Członek Rady Nadzorczej 

 Maciej Jarzębowski – Członek Rady Nadzorczej 

 Dariusz Ciborski – Członek Rady Nadzorczej 

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej nie uległ zmianie. 

c) Charakter działalności Grupy 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej oraz jej spółek zależnych jest 

według PKD – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych  

i komputerowych. 
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Informacje o Grupie Kapitałowej 

Historycznymi danymi finansowymi Grupy Kapitałowej Livechat Software SA została objęta 

spółka zależna Livechat Inc z siedzibą w Wilmington, New CastleCounty, Delaware (USA)  

z biurem w Chapel Hill, Karolina Północna (USA), w której Spółka dominująca posiada 100% 

udziałów. 

d) Zatwierdzenie do publikacji 

Dane historyczne zostały zatwierdzone przez Zarząd Jednostki dominującej oraz ogłoszone 

do publikacji w dniu 14 marca 2014 roku. 

 

Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 

 

a) Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Historyczne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wydanymi przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i zatwierdzonymi przez Unię Europejską. 

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia tego sprawozdania finansowego są 

oparte na – wszystkich MSSFi interpretacjach przyjętych przez Unię Europejską i mających 

zastosowanie dla okresu rozpoczynającego się 1 kwietnia 2012 roku: 

– MSSF i interpretacjach przyjętych przez Unię Europejską i mających zastosowanie dla 

okresów rozpoczynających się po 1 kwietnia 2012 roku, dla których Spółka zdecydowała  

o wcześniejszym ich zastosowaniu, 

– podejściu przyjętym w Spółce zgodnie z paragrafami od 10 do 12 zawartymi w MSR 8 

(Subiektywna ocena). 

Walutą funkcjonalną Spółki oraz walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego 

jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano 

inaczej). 

Informacja finansowa została sporządzona przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia 

niniejszejinformacji finansowej do publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 

b) Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 

po raz pierwszy 

 

Pierwszymi danymi finansowym Grupy kapitałowej zgodnym z MSSF są niniejsze 

historyczne informacje finansowe sporządzone za lata obrotowe zakończone dnia 31 marca 

2013 roku i 31 marca 2012 roku.  

Datą przyjęcia na MSSF był dzień 1 kwietnia 2011 roku.Przyjęcie MSSF nie wpłynęło na 

wysokość kapitałów własnych na dzień 1 kwietnia 2011 roku oraz wyniku finansowego za rok 

obrotowy od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku. W skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym uwzględniono wszystkie obowiązkowe zwolnienia oraz 

zdecydowano zastosować część pozostałych zwolnień ze stosowania poszczególnych 



 

156 

 

standardów. Zastosowanie MSSF spowodowało jedynie zmiany prezentacyjne kosztów oraz 

części aktywów. 

c) Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian standardów 

lub interpretacji 

W okresie sprawozdawczym nie zmieniano dobrowolnie stosowanych standardów ani 

interpretacji. 

W niniejszym skonsolidowanym skróconym sprawozdaniu finansowym zastosowano po raz 

pierwszy następujące nowe i zmienione standardy iinterpretacje, które weszły w życie od  

1 kwietnia 2013 roku: 

- MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej” 

MSSF13 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

w maju 2011 roku i obowiązuje dla okresów rocznychrozpoczynających się 1 stycznia 2013 

roku lub po tej dacie.Nowy standard ma na celu poprawę spójności i zmniejszenie złożoności 

poprzez sformułowanie precyzyjnej definicji wartości godziwej orazskupienie w jednym 

standardzie wymogów dotyczących wyceny w wartości godziwej i ujawniania odnośnych 

informacji. 

Grupa stosuje nowy standard od 1 kwietnia 2013 roku. 

Zmieniony MSSF13 nie ma istotnego wpływu na historyczne informacje finansowe Grupy. 

- Realizacja wartości aktywów – Zmiany do MSR 12 

Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” dotyczące realizacji wartości aktywów zostały 

opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w grudniu 2010 

roku i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub po tej 

dacie(w Unii Europejskiej obowiązkowe zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku). 

Zmiany dotyczą wyceny rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego od nieruchomości 

inwestycyjnych wycenianych w wartości godziwej zgodnie z MSR 40 „Nieruchomości 

inwestycyjne” i wprowadzają możliwe do odrzucenia domniemanie, że wartość 

nieruchomości inwestycyjnej będzie odzyskana całkowicie poprzez sprzedaż. To 

domniemanie można odrzucić, gdy nieruchomość inwestycyjna jest utrzymywana w modelu 

biznesowym, którego celem jest wykorzystanie zasadniczo wszystkich korzyści 

ekonomicznych reprezentowanych przez nieruchomość inwestycyjną w czasie użytkowania, 

a nie w chwili sprzedaży. SKI-21 „Podatek dochodowy – Realizacja wartości 

przeszacowanych aktywów, które nie podlegają amortyzacji” odnoszący się do podobnych 

kwestii dotyczących aktywów nie podlegających amortyzacji, które są wyceniane 

Historyczna dane finansowa  Grupy Kapitałowej Livechat Software S.A. sporządzone są 

zgodnie z modelem aktualizacji wartości przedstawionym w MSR 16 „Rzeczowe aktywa 

trwałe” został włączony do MSR 12 po wyłączeniu wytycznych dotyczących nieruchomości 

inwestycyjnych wycenianych w wartości godziwej. 

Grupa stosuje nowy standard od 01.04.2013 roku. 

Zmieniony Standard nie miał istotnego wpływu na historyczne dane finansowe Grupy. 

- Poważna hiperinflacja i wycofanie ustalonych dat dla podmiotów przyjmujących MSSF po 

raz pierwszy – Zmiany do MSSF 1 
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Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” dotyczące poważnej hiperinflacji  

i wycofania ustalonych dat dla podmiotów przyjmujących MSSF po raz pierwszy zostały 

opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w grudniu 2010 

rokui obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej 

dacie (w Unii Europejskiej obowiązkowe zastosowanie od1 stycznia 2013 roku). 

Zmiana dotycząca poważnej hiperinflacji stwarza dodatkowe wyłączenie w wypadku, gdy 

podmiot, który był pod wpływem poważnej hiperinflacji, ponownie zaczyna lub po raz 

pierwszy zamierza sporządzać swoje sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Wyłączenie 

pozwala podmiotowi na wybór wyceny aktywów i zobowiązań według wartości godziwej  

i wykorzystania tej wartości godziwej jako domniemanego kosztu tych aktywów i zobowiązań 

w bilansie otwarcia w pierwszym sprawozdaniu z sytuacji finansowej zgodnym z MSSF. 

RMSR zmieniła również MSSF 1 w celu wykluczenia odniesień do ustalonych dat dla 

jednego wyjątku i jednego wyłączenia w odniesieniu do aktywów i zobowiązań finansowych. 

Pierwsza zmiana wymaga od podmiotów stosujących MSSF po raz pierwszy 

prospektywnego zastosowania wymogów dotyczących usunięcia z bilansu zgodnie z MSSF 

od dnia przejścia na MSSF, a nie od 1 stycznia 2004 roku. Druga zmiana dotyczyaktywów 

finansowych lub zobowiązań wykazywanych w wartości godziwej przy początkowym ujęciu, 

gdy wartość godziwa jest ustalana za pomocą technik wyceny z powodu braku aktywnego 

rynku i pozwala na zastosowanie wytycznych prospektywnie od dnia przejścia na MSSF, 

a nie od 25 października 2002 roku czy od 1 stycznia 2004 roku. Oznacza to, że podmioty 

stosujące MSSF po raz pierwszy nie muszą ustalać wartości godziwej aktywów i zobowiązań 

finansowych przed dniem przejścia na MSSF. Do tych zmian dostosowano również MSSF 9. 

Grupa stosuje zmieniony standard do dnia 1 kwietnia 2013 roku. 

Zmieniony MSSF nie ma wpływu na historyczne dane finansowe Grupy. 

- Prezentacja składników pozostałych całkowitych dochodów – zmiany do MSR 1 

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” dotyczące prezentacji składników 

pozostałych całkowitych dochodów zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości w czerwcu 2011 roku i obowiązują dla okresów 

rocznychrozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub po tej dacie. 

Zmiany wymagają, aby jednostki dzieliły pozycje prezentowane w pozostałych całkowitych 

dochodach na dwie grupy na podstawie tego, czyw przyszłości będą mogły one zostać ujęte 

w wyniku finansowym. Dodatkowo zmieniony został tytuł sprawozdania z całkowitych 

dochodów na„sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów". 

Zmieniony Standard nie ma wpływu na historyczne dane finansowe Grupy. 

- Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” 

Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” zostały opublikowane przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w czerwcu2011 roku i obowiązują dla 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie. 

Zmiany wprowadzają nowe wymogi w zakresie ujmowania i wyceny kosztów programów 

określonych świadczeń oraz świadczeń z tytułurozwiązania stosunku pracy, jak również 

zmieniają wymagane ujawnienia dotyczące wszystkich świadczeń pracowniczych. 

Według szacunku Zarządu powyższa zmiana nie ma istotnego wpływu na historyczne dane 

finansowe Grupy. 
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- Ujawnianie informacji – kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych – zmiany do 

MSSF 7 

Zmiany do MSSF 7 dotyczące ujawniania informacji – kompensowanie aktywów 

i zobowiązań finansowych zostały opublikowane przez RadęMiędzynarodowych Standardów 

Rachunkowości w grudniu 2011 roku i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających 

się1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie. 

Zmiany wprowadzają obowiązek nowych ujawnień, które umożliwią użytkownikom 

sprawozdań finansowych ocenę efektów lub potencjalnych efektów porozumień 

umożliwiających rozliczanie netto, w tym praw do dokonania kompensaty. 

Zmieniony MSSF 7 nie ma istotnego wpływu na dane historyczne Grupy Kapitałowej. 

- Kredyty rządowe – Zmiany do MSSF 1 

Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” dotyczące kredytów rządowych 

zostały opublikowane przez Radę MiędzynarodowychStandardów Rachunkowości w marcu 

2012 roku i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub 

po tej dacie. 

Zmiany, dotyczące kredytów i pożyczek rządowych otrzymanych przez jednostkę na 

preferencyjnych warunkach (stopa procentowa poniżejrynkowej), umożliwiają 

sporządzającym sprawozdanie według MSSF po raz pierwszy zwolnienie z pełnego 

retrospektywnego ujęcia księgowegotych transakcji. Zmiany wprowadzają zatem takie samo 

zwolnienie dla sporządzających sprawozdanie według MSSF po raz pierwszy jakie mają 

pozostałe jednostki. 

Grupa stosuje zmieniony standard od dnia 1 kwietnia 2013 roku. 

Zmieniony standard nie ma istotnego wpływu na dane historyczne Grupy. 

- KIMSF 20 „Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych” 

Interpretacja KIMSF 20 została opublikowana przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości w październiku 2011 roku iobowiązuje dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie. 

Interpretacja wyjaśnia, iż koszty usuwania nadkładu są ujmowane jako koszty bieżącej 

produkcji zgodnie z zasadami MSR 2 „Zapasy, jeżelikorzyści z tytułu usuwania nadkładu 

mają formę produkcji zapasów. Jeżeli natomiast usuwanie nadkładu prowadzi do uzyskania 

korzyściw postaci lepszego dostępu do złóż mineralnych, jednostka powinna rozpoznać te 

koszty jako „aktywa z tytułu usuwania nadkładu” w ramachaktywów trwałych, pod warunkiem 

spełnienia określonych w interpretacji warunków. 

Zmieniony standard nie ma wpływu na dane historyczne Grupy. 

- Poprawki do MSSF 2009-2011 

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała w maju 2012 roku 

“Poprawki do MSSF 2009-2011”, które zmieniająpięć Standardów. Poprawki zawierają 

zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne 

 i edycyjne. Zmianybędą obowiązywać dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 

1 stycznia 2013 roku. 
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Opublikowane standardy i interpretacje, które jeszcze nie obowiązują i nie zostały wcześniej 

zastosowane przez Grupę / Standardyi interpretacje wydane w 2013 roku po dacie 

opublikowania sprawozdania finansowego za rok 2012/2013. 

W 2013 roku, po dacie opublikowania rocznego sprawozdania finansowego, zostały 

opublikowane następującenowe standardy i interpretacje. Spółka nie zdecydowała o ich 

zastosowaniu przed datą wejścia w życie. 

- KIMSF 21 „Podatki i opłaty” 

Interpretacja KIMSF 21 została opublikowana przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości w maju 2013 roku i obowiązuje dlaokresów rocznych rozpoczynających się 1 

stycznia 2014 roku lub po tej dacie. 

Interpretacja wyjaśnia ujmowanie księgowe zobowiązań do zapłaty opłat i podatków, które 

nie są podatkami dochodowymi. Zdarzeniemobligującym jest zdarzenie określone 

 w przepisach prawa powodujące konieczność zapłaty podatku bądź opłaty. Sam fakt, że 

jednostka będziekontynuować działalność w kolejnym okresie, lub sporządza sprawozdanie 

zgodnie z zasadą kontynuacji działalności, nie tworzy koniecznościrozpoznania 

zobowiązania. Te same zasady rozpoznawania zobowiązania dotyczą sprawozdań rocznych 

i sprawozdań śródrocznych. 

Zastosowanie interpretacji do zobowiązań z tytułu praw do emisji jest opcjonalne. 

Grupa zastosuje KIMSF 21 od 1 kwietnia 2014 roku. 

Według oceny Zarządu powyższa zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na historyczne 

dane finansowe Grupy. 

- Ujawnienia wartości odzyskiwalnej dotyczące aktywów niefinansowych – Zmiany do MSR 

36 

Zmiany do MSR 36 „Utrata wartości aktywów niefinansowych” dotyczące ujawnień wartości 

odzyskiwalnej zostały opublikowane przez RadęMiędzynarodowych Standardów 

Rachunkowości w maju 2013 roku i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się1 

stycznia 2014 roku lub po tej dacie. 

Zmiany usuwają wymóg ujawnienia wartości odzyskiwalnej w sytuacji gdy ośrodek 

wypracowujący środki pieniężne zawiera wartość firmy lubaktywa niematerialne  

o nieokreślonym okresie użytkowania i nie stwierdzono utraty wartości. 

Grupa zastosuje MSR 36 od 1 kwietnia 2014 roku. 

Według szacunku Zarządu powyższa zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na 

historyczne dane finansowe Grupy. 

- Odnowienie instrumentów pochodnych i kontynuowanie rachunkowości zabezpieczeń – 

Zmiany do MSR 39 

Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe” rachunkowości zabezpieczeń zostały 

opublikowane przez Radę Międzynarodowych StandardówRachunkowości w czerwcu 2013 
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roku i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej 

dacie. 

Zmiany pozwalają na kontynuowanie rachunkowości zabezpieczeń w sytuacji, gdy 

instrument pochodny, który był desygnowany jako instrumentzabezpieczający, zostaje 

odnowiony (tj. strony zgodziły się na zastąpienie oryginalnego kontrahenta nowym) w efekcie 

rozliczenia instrumentu zcentralną izbą rozliczeniową będące konsekwencją przepisów 

prawa, jeżeli spełnione są ściśle określone warunki. 

Grupa zastosuje zmiany do MSR 39 od 1 kwietnia 2014 roku. 

Według szacunku Zarządu powyższa zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na 

historyczne dane finansowe Grupy. 

a) Zasady rachunkowości 

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. 

Prezentacja sprawozdań finansowych Historyczne dane finansowe prezentowane są zgodnie 

z MSR 1. Spółka prezentuje odrębnie „Rachunek zysków i strat”, który zamieszczony jest 

bezpośrednio przed „Sprawozdaniem z całkowitych dochodów”. 

„Rachunek zysków i strat’ prezentowany jest w wariancie kalkulacyjnym, natomiast 

„Rachunek przepływów pieniężnych” sporządzany jest metoda pośrednią. 

W przypadku retrospektywnego wprowadzenia zmian zasad rachunkowości lub korekty 

błędów, Spółka prezentuje bilans sporządzony dodatkowo na początek okresu 

porównawczego. 

Konsolidacja 

Historyczne dane finansowe obejmują sprawozdanie finansowe spółki dominującej oraz 

sprawozdanie finansowe spółki, nad którą Grupa sprawuje kontrolę, tj. spółki zależnej, 

sporządzone na dzień31.03.2013 roku. Przez kontrolę rozumie się zdolność wpływania na 

politykę finansową i operacyjną spółki zależnej w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z 

jej działalności. 

Historyczne dane finansowe Spółki dominującej oraz spółki zależnej objętych historycznymi 

danymi finansowymi sporządza się na ten sam dzień bilansowy, tj. na31.03.2013 roku. W 

przypadkach gdy jest to konieczne, w sprawozdaniu finansowym spółki zależnej dokonuje 

się korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez spółkę z 

zasadami stosowanymi przez Grupę Kapitałową.  

Spółka zależna objęta jest konsolidacją metodą pełną. 

Metoda konsolidacji pełnej polega na łączeniu sprawozdań finansowych spółki dominującej 

oraz spółki zależnej poprzez zsumowanie, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji 

aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów oraz kosztów. W celu 

zaprezentowania Grupy Kapitałowej w taki sposób, jak gdyby stanowiła ona pojedynczą 

jednostkę gospodarczą, dokonuje się następujących wyłączeń: 

 Na moment nabycia kontroli ujmowana jest wartość firmy lub zysk zgodnie z MSSF 3, 

 Określane są i prezentowane oddzielnie udziały niedające kontroli, 
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 Salda rozliczeń między spółkami Grupy Kapitałowej i transakcje (przychody, koszty, 

dywidendy) wyłącza się w całości, 

 Wyłączeniu podlegają zyski i straty z tytułu transakcji zawieranych wewnątrz Grupy 

Kapitałowej, które są ujęte w wartości bilansowej aktywów, takich jak zapasy i środki 

trwałe. Straty z tytułu transakcji wewnątrz Grupy analizowane są pod kątem utraty 

wartości aktywów z perspektywy Grupy, 

 Ujmuje się podatek odroczony z tytułu różnic przejściowych wynikających 

z wyłączenia zysków i strat osiągniętych na transakcjach zawartych wewnątrz Grupy 

Kapitałowej (zgodnie z MSR 12). 

 

Transakcje w walutach obcych 

Historyczne dane finansoweprezentowane są w złotym polskim (PLN), który jest również 

walutą funkcjonalną Spółki dominującej. 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy 

zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji (kurs spot). 

Na dzień bilansowy pozycje pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są 

przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu zamknięcia obowiązującego na koniec 

okresu sprawozdawczego, tj. średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy 

Bank Polski. 

Niepieniężne pozycje bilansowe ujmowane są według kosztu historycznego, wyrażonego 

w walucie obcej, są wykazywane po koszcie historycznym z dnia transakcji. 

Niepieniężne pozycje bilansowe ewidencjonowane według wartości godziwej, wyrażonej w 

walucie obcej, wycenione są według kursu wymiany z dnia ustalenia wartości godziwej, tj. 

średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Różnice kursowe powstałe z rozliczenia transakcji lub przeliczenia pozycji pieniężnych 

innych niż instrumenty pochodne, ujmowane są odpowiednio w pozycji pozostałych 

przychodów lub kosztów operacyjnych w kwocie netto, z wyjątkiem różnic kursowych 

kapitalizowanych w wartości aktywów w przypadkach określonych zasadami rachunkowości. 

Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne obejmują patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe, koszty 

prac rozwojowych oraz pozostałe wartości niematerialne, które spełniają kryteria ujęcia 

określone w MSR 38. W pozycji tej wykazywane są również wartości niematerialne, które nie 

zostały jeszcze oddane do użytkowania (wartości niematerialne w trakcie wytwarzania). 

Wartości niematerialne na dzień bilansowy wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu 

wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 

Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania amortyzowane są metodą liniową 

przez okres ich ekonomicznej użyteczności. Okresy użytkowania poszczególnych wartości 

niematerialnych poddawane są corocznej weryfikacji, a w razie konieczności korygowane od 

początku następnego roku obrotowego. 

Przewidywany okres użytkowania dla poszczególnych grup wartości niematerialnych wynosi: 
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Grupa Stawka 

Oprogramowanie komputerowe 33% 

Prace rozwojowe 30 – 33% 

 

Koszty związane z utrzymaniem oprogramowania, ponoszone w okresach późniejszych, 

ujmowane są jako koszt okresu w momencie ich poniesienia. 

Koszty prac badawczych są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich 

poniesienia. 

Nakłady bezpośrednio związane z pracami rozwojowymi ujmowane są jako wartości 

niematerialne tylko wtedy, gdy spełnione są następujące kryteria: 

 Ukończenie składnika wartości niematerialnych jest wykonalne z technicznego 

punktu widzenia tak, aby nadawał się do użytkowania lub sprzedaży, 

 Grupa zamierza ukończyć składnik oraz jego użytkowanie lub sprzedaż, 

 Grupa jest zdolna do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych, 

 Składnik wartości niematerialnych będzie przynosił korzyści ekonomiczne, a Grupa 

potrafi te korzyść udowodnić, m.in. poprzez istnienie rynku lub użyteczność składnika 

dla potrzeb Grupy, 

 Dostępne są Grupie środki techniczne, finansowe lub inne niezbędne do ukończenia 

prac rozwojowych w celu sprzedaży lub użytkowania składnika, 

 Nakłady ponoszone w trakcie prac rozwojowych można wiarygodnie wycenić i 

przyporządkować do danego składnika wartości niematerialnych. 

Nakłady ponoszone na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są 

przenoszone na kolejny okres, jeżeli można uznać, że zostaną one w przyszłości odzyskane. 

Ocena przyszłych korzyści odbywa się na podstawie zasad określonych w MSR 36. 

Po początkowym ujęciu nakładów na prace rozwojowe stosuje się model kosztu 

historycznego, zgodnie z którym składniki aktywów są ujmowane według cen nabycia lub 

kosztu wytworzenia pomniejszonych o skumulowana amortyzację i skumulowane odpisy 

aktualizujące z tytułu utraty wartości. Zakończone prace rozwojowe są amortyzowane liniowo 

przez przewidywany okres uzyskiwania korzyści, który przeciętnie wynosi 5 lat. 

Zyski i straty wynikłe ze zbycia wartości niematerialnych są określane jako różnica pomiędzy 

przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych wartości niematerialnych i są ujmowane w 

rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według ceny nabycia lub kosztu 

wytworzenia. Cenę nabycia zwiększają wszystkie koszty związane bezpośrednio z zakupem 

i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do użytkowania. 

Po początkowym ujęciu rzeczowa aktywa trwałe, z wyjątkiem gruntów, wykazywane są 

według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy 

aktualizujące z tytułu utraty wartości. Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania nie 

podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy lub montażu i przekazania środka 

trwałego do używania. 
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Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego 

składnika aktywów, który dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi: 

Grupa Stawka 

Komputery 30%  

 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu, po miesiącu, w którym środek trwały jest 

dostępny do użytkowania. Ekonomiczne okresy użyteczności oraz metody amortyzacji są 

weryfikowane raz w roku, powodując ewentualną korektę odpisów amortyzacyjnych w 

kolejnych latach. 

Środki trwałe są dzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, dla 

których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią 

składową są również koszty generalnych przeglądów oraz istotne części zamienne i 

wyposażenie, jeżeli będą wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok. Bieżące koszty 

poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i 

napraw, ujmowane są w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia. 

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu 

jej zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające 

z dalszego użytkowania takiego składnika aktywów. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży, 

likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane jako różnica 

pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane 

w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych. 

Instrumenty finansowe 

Instrumentem finansowym jest każda umowa, która skutkuje powstaniem składnika aktywów 

finansowych u jednej ze stron i jednocześnie zobowiązania finansowego lub instrumentu 

kapitałowego u drugiej ze stron. 

Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jest wykazywane w bilansie, gdy 

Grupa staje się stroną umowy tego instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna i 

sprzedaży aktywów i zobowiązań finansowych ujmuje się na dzień zawarcia transakcji. 

Składnik aktywów finansowych wyłącza się z bilansu w przypadku, gdy wynikające z 

zawartej umowy prawa do korzyści ekonomicznych i ryzyka z niej wynikające zostały 

zrealizowane, wygasły lub Grupa się ich zrzekła. 

Grupa wyłącza z bilansu zobowiązanie finansowe wtedy, gdy zobowiązanie wygasło, to 

znaczy, kiedy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. 

Na dzień nabycia aktywa i zobowiązania finansowe Grupa wycenia w wartości godziwej, 

czyli najczęściej według wartości godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika 

aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku zobowiązania. Koszty transakcji Grupa włącza 

do wartości początkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, poza 

kategorią aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej poprzez rachunek zysków 

i strat. 
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Na dzień bilansowy aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane są według zasad 

przedstawionych poniżej: 

Aktywa finansowe 

Dla celów wyceny po początkowym ujęciu aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne 

zabezpieczające Grupa klasyfikuje z podziałem na: 

 Pożyczki i należności 

 Aktywa dostępne do sprzedaży 

Kategorie te określają zasady wyceny na dzień bilansowy oraz ujęcie zysków lub strat z 

wyceny w wyniku finansowym lub w innych całkowitych dochodach. Zyski lub straty 

ujmowane w wyniku finansowym prezentowane są jako przychody lub koszty finansowe, z 

wyjątkiem odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług, które prezentowane są 

jako pozostałe koszty operacyjne. 

Wszystkie aktywa finansowe, z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej przez wynik 

finansowy, podlegają ocenie na każdy dzień bilansowy ze względu na wystąpienie 

przesłanek utraty ich wartości. Składnik aktywów finansowych podlega odpisom 

aktualizującym, jeżeli istnieją obiektywne dowody świadczące o utracie jego wartości. 

Przesłanki utraty wartości analizowane są dla każdej kategorii aktywów finansowych 

odrębnie, co zostało zaprezentowane poniżej. 

Pożyczki i należności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, o 

ustalonych lub możliwych do określenia płatnościach, które nie są kwotowane na aktywnym 

rynku. Pożyczki i należności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z 

zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Wycena krótkoterminowych 

należności odbywa się w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty 

dyskonta. 

Aktywa finansowe kwalifikowane do kategorii pożyczek i należności wykazywane są w 

bilansie jako: 

 Aktywa krótkoterminowe w pozycjach „Należności z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe należności” oraz „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty”. 

Odpisy na należności wątpliwe szacowane są, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności 

przestało być prawdopodobne. Znaczące salda należności podlegają indywidualnej ocenie  

w przypadku dłużników zalegających z zapłatą lub gdy uzyskano obiektywne dowody, że 

dłużnik może nie uiścić należności (np. trudna sytuacja finansowa dłużnika, proces sądowy 

przeciwko dłużnikowi, niekorzystne dla dłużnika zmiany otoczenia gospodarczego). Dla 

należności niepodlegających indywidualnej ocenie przesłanki utraty wartości analizowane są 

w ramach poszczególnych klas aktywów określonych ze względu na ryzyko kredytowe 

(wynikające np. z branży, regionu lub struktury odbiorców). Wskaźnik odpisów 

aktualizujących dla poszczególnych klas oparty jest zatem na zaobserwowanych  

w niedawnej przeszłości trendach dotyczących trudności w spłacie należności przez 

dłużników. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa 

finansowe, które zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nie kwalifikują się do 

żadnej z kategorii aktywów finansowych. 
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W tej kategorii Grupa ujmuje notowane obligacje nieutrzymywane do terminów 

wymagalności. Aktywa te w bilansie wykazywane są w pozycji „Pozostałych aktywów 

finansowych”. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej. Zyski i straty z 

wyceny ujmowane są jako inne całkowite dochody i kumulowane w kapitale z wyceny 

aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, z wyjątkiem odpisów z tytułu utraty wartości 

oraz różnic kursowych od aktywów pieniężnych, które ujmowane są w wyniku finansowym. 

W wyniku finansowym ujmowane są również odsetki, które byłyby rozpoznane przy wycenie 

tych składników aktywów finansowych według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem 

metody efektywnej stopy procentowej. 

Odwrócenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do 

sprzedaży ujmowane jest w innych całkowitych dochodach, z wyjątkiem odpisów 

aktualizujących wartość instrumentów dłużnych, których odwrócenie ujmowane jest w wyniku 

finansowym, jeżeli wzrost wartości instrumentu może być obiektywnie łączony ze 

zdarzeniem następującym po rozpoznaniu utraty wartości. 

W momencie wyłączenia składnika aktywów z bilansu, skumulowane zyski i straty, ujęte 

poprzednio w innych całkowitych dochodach, przenoszone są z kapitału własnego do wyniku 

finansowego oraz prezentowane są w innych całkowitych dochodach jako reklasyfikacja z 

tytułu przeniesienia do wyniku finansowego. 

Zobowiązania finansowe 

Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające wykazywane są w 

następujących pozycjach bilansu: 

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania. 

Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe wyceniane są według zamortyzowanego 

kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, z wyjątkiem zobowiązań 

finansowych przeznaczonych do obrotu lub wyznaczonych jako wycenianych w wartości 

godziwej przez wynik finansowy. Do kategorii zobowiązań finansowych wycenianych w 

wartości godziwej przez wynik finansowy grupa zalicza instrumenty pochodne inne niż 

instrumenty zabezpieczające. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. 

Zyski i straty z wyceny zobowiązań finansowych ujmowane są w wyniku finansowym w 

działalności jednostki. 
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Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych, 

oraz krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności, łatwo wymienialne na gotówkę, dla 

których ryzyko zmiany wartości jest nieznaczne. 

Kapitał własny 

Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych akcji, zgodnie 

ze Statutem spółki dominującej oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Akcje spółki dominującej nabyte i zatrzymane przez spółkę dominującą lub konsolidowane 

spółki zależne pomniejszają kapitał własny. Akcje własne wyceniane są w cenie nabycia. 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej powstaje z nadwyżki ceny 

emisyjnej ponad wartość nominalną akcji, pomniejszoną o koszty emisji. 

Pozostałe kapitały obejmują zyski zatrzymane w spółce w wysokości wymaganej przed 

kodeks spółek handlowych. 

Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub 

zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że 

wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych, oraz 

można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Termin poniesienia 

oraz kwota wymagająca uregulowania może być niepewna. 

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne. 

Rezerwy ujmuje się w wartości szacowanych nakładów niezbędnych do wypełnienia 

obecnego obowiązku na podstawie najbardziej wiarygodnych dowodów dostępnych na dzień 

sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym dotyczących ryzyka oraz 

stopnia niepewności. W przypadku gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, 

wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych 

przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej 

odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego 

ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca 

na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako 

koszt finansowy. 

Jeżeli Grupa spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na 

mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik 

aktywów, ale tylko wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewność, że zwrot ten rzeczywiście 

nastąpi. Jednakże wartość tego aktywa nie może przewyższać kwoty rezerwy. 

W przypadku gdy wydatkowanie środków w celu wypełnienia obecnego obowiązku nie jest 

prawdopodobne, kwoty zobowiązania warunkowego nie ujmuje się w bilansie, z wyjątkiem 

zobowiązań warunkowych identyfikowanych w procesie połączenia jednostek gospodarczych 

zgodnie z MSSF 3. 
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Spółka tworzy w szczególności rezerwy n koszty utrzymania serwerów związane ze 

zrealizowaną już sprzedażą. 

Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub 

należnych i reprezentują należności za produkty dostarczone w ramach normalnej 

działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne 

podatki związane ze sprzedażą (podatek akcyzowy). Przychody są ujmowane w takiej 

wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane z 

daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. 

Sprzedaż produktów 

Przychody ze sprzedaży produktów ujmowane są, jeżeli spełnione zostały następujące 

warunki: 

 Grupa przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności 

do dóbr. Warunek uznaje się za spełniony z chwilą ustanowienia dla użytkownika 

dostępu do oferowanego softwaru. 

 Kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. 

 Istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu 

transakcji oraz 

 Koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione w związku z transakcją, można 

wycenić w wiarygodny sposób. 

 

Odsetki i dywidendy 

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania zgodnie z 

metoda efektywnej stopy procentowej. Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw 

akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania. 

Koszty operacyjne 

Koszty operacyjne są ujmowane w rachunku zysków i strat zgodnie z zasadą współmierności 

przychodów i kosztów. Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 

koszty według miejsc powstawania. 

Podatek dochodowy (wraz z podatkiem odroczonym) 

Obciążenie podatkowe wyniku finansowego obejmuje podatek dochodowy bieżący oraz 

odroczony, który nie został ujęty w innych dochodach całkowitych lub bezpośrednio w 

kapitale. 

Bieżące obciążenie podatkowe obliczane jest na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 

opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego 

zysku (straty) brutto w związku z czasowym przesunięciem przychodów podlegających 

opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów do innych okresów 

oraz wyłączeniem pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały 



 

168 

 

opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe 

obowiązujące w danym roku podatkowym. 

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu 

lub zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i 

pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystanymi do wyliczenia 

podstawy opodatkowania. 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic 

przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast składnika aktywów z tytułu podatku 

odroczonego jest rozpoznawany do wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że będzie 

można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. 

Nie ujmuje się aktywów ani rezerwy, jeśli różnica przejściowa wynika z początkowego ujęcia 

składnika aktywów lub zobowiązań w transakcji, która nie jest połączeniem jednostek 

gospodarczych oraz która w czasie jej wystąpienia nie ma wpływu ani na wynik podatkowy, 

ani na wynik księgowy. Nie ujmuje się rezerwy na podatek odroczony od wartości firmy, która 

nie podlega amortyzacji na gruncie przepisów podatkowych. 

Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą 

obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub rezerwa 

rozliczona, przyjmując za podstawę przepisy prawne obowiązujące na dzień bilansowy. 

Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień 

bilansowy, a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą 

wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części, następuje jego odpis. 

Subiektywne oceny Zarządu oraz niepewność szacunków 

Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd spółki dominującej 

kieruje się osądem przy dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na 

stosowane zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, 

przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od 

szacowanych przez Zarząd. Informacje o dokonanych szacunkach i założeniach, które są 

znaczące dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane 

poniżej. 

Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych 

Zarząd spółki dominującej dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej 

użyteczności aktywów trwałych, podlegających amortyzacji. Na dzień 30.09.2013 roku 

Zarząd ocenia, że okresy użyteczności aktywów przyjęte przez Grupę dla celów amortyzacji 

odzwierciedlają oczekiwany okres ponoszenia korzyści ekonomicznych przez te aktywa w 

przyszłości. Jednakże faktyczne okresy przynoszenia korzyści przez te aktywa w przyszłości 

mogą różnić się od zakładanych, w tym również ze względu na techniczne starzenie się 

majątku.  

Rezerwy 

Zarząd spółki dominującej dokonuje szacunku kosztów związanych z utrzymaniem serwerów 

dotyczących sprzedanych dostępów do oferowanego softwaru. 
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Aktywa na podatek odroczony 

Prawdopodobieństwo rozliczenia składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego z 

przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na budżetach spółek Grupy zatwierdzonych 

przez Zarząd spółki dominującej. Jeżeli prognozowane wyniki finansowe wskazują, że spółki 

Grupy osiągną dochód do opodatkowania, aktywa na podatek odroczony ujmowane są w 

pełnej wysokości. 

Utrata wartości aktywów niefinansowych 

W celu określenia wartości użytkowej Zarząd szacuje prognozowane przepływy pieniężne 

oraz stopę, którą przepływy dyskontowane są do wartości bieżącej (patrz podpunkt 

dotyczący utraty wartości aktywów niefinansowych). W procesie wyceny wartości bieżącej 

przyszłych przepływów dokonywane są założenia dotyczące prognozowanych wyników 

finansowych. Założenia te odnoszą się do przyszłych zdarzeń i okoliczności. Faktycznie 

zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych, co w kolejnych okresach 

sprawozdawczych może przyczynić się do znaczących korekt wartości aktywów Grupy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

170 

 

1. Wartości niematerialne 
 

1.1 - Wartości niematerialne 
Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień 

31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 

Wartość firmy - - - 

Patenty i licencje - 7 143 - 

Koszty prac rozwojowych 727 312  287 921 369 483 

Pozostałe wartości niematerialne, w tym wartości niematerialne w 
realizacji - - - 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE RAZEM: 727 312 295 063 369 483 

1.2 - Wartości niematerialne w okresie 
sprawozdawczym 

od 01.04.2012 do 31.03.2013 
Wartość firmy Patenty i licencje 

Koszty prac 
rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne, w 
tym wartości 

niematerialne w 
realizacji 

Wartość bilansowa brutto na początek 
okresu - 5 362  1 295 157  - 

Nabycie - - 46 030  - 

Reklasyfikacje - - - - 

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - - - 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji - - - - 

Przeniesienie na aktywa trwałe 
przeznaczone do sprzedaży - - - - 

Zmniejszenia i zwiększenia wynikające z 
przeszacowania - - - - 

Wartość bilansowa brutto na koniec 
okresu - 5 362  1 341 187  - 

Wartość umorzenia na początek okresu - 5 362  480 227  - 

Zwiększenie amortyzacji za okres - - 133 648  - 

Reklasyfikacje - - - - 

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - - - 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji - - - - 

Przeniesienie na aktywa trwałe 
przeznaczone do sprzedaży - - - - 

Zmniejszenia i zwiększenia wynikające z 
przeszacowania - - - - 

Wartość bilansowa brutto na koniec 
okresu - 5 362  613 875  - 

Wartość odpisów aktualizujących na 
początek okresu - - - - 

Zwiększenia w ciągu okresu - - - - 

Reklasyfikacje - - - - 

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - - - 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji - - - - 

Przeniesienie na aktywa trwałe 
przeznaczone do sprzedaży - - - - 

Rozwiązanie odpisów - - - - 

Wartość odpisów aktualizujących na 
koniec okresu - - - - 

Wartość netto na koniec okresu - - 727 312  - 
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1.3 - Wartości niematerialne w okresie 
sprawozdawczym 

od 01.04.2011 do 31.03.2012 
Wartość firmy Patenty i licencje 

Koszty prac 
rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne, w 
tym wartości 

niematerialne w 
realizacji 

Wartość bilansowa brutto na początek 
okresu - - 145 547  - 

Nabycie - 5 362  1 149 610  - 

Reklasyfikacje - - - - 

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - - - 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji - - - - 

Przeniesienie na aktywa trwałe 
przeznaczone do sprzedaży - - - - 

Zmniejszenia i zwiększenia wynikające z 
przeszacowania - - - - 

Wartość bilansowa brutto na koniec 
okresu - 5 362  1 295 157  - 

Wartość umorzenia na początek okresu - 4 022  411 616  - 

Zwiększenie amortyzacji za okres - 1 341  68 611  - 

Reklasyfikacje - - - - 

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - - - 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji - - - - 

Przeniesienie na aktywa trwałe 
przeznaczone do sprzedaży - - - - 

Zmniejszenia i zwiększenia wynikające z 
przeszacowania - - - - 

Wartość bilansowa brutto na koniec 
okresu - 5 362  480 227  - 

Wartość odpisów aktualizujących na 
początek okresu - - 527 010  - 

Zwiększenia w ciągu okresu - 7 143  - - 

Reklasyfikacje - - - - 

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - - - 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji - - - - 

Przeniesienie na aktywa trwałe 
przeznaczone do sprzedaży - - - - 

Rozwiązanie odpisów - - - - 

Wartość odpisów aktualizujących na 
koniec okresu - 7 143  527 010  - 

Wartość netto na koniec okresu - 7 143 287 921  - 

 

Najistotniejszym składnikiem wartości niematerialnych są zakończone prace rozwojowe 

związane z kolejnymi wersjami produktów oferowanych przez Spółkę. 
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2. Rzeczowe aktywa trwałe 
 

2.1 - Rzeczowe aktywa trwałe 
Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień 

31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 

Grunty - - - 

Prawo wieczystego użytkowania gruntów - - - 

Budynki i budowle - - - 

Urządzenia techniczne i maszyny 309 950  143 870  62 694 

Środki transportu - - - 

Pozostałe środki trwałe 53 061  13 268  - 

Środki trwałe w budowie - - - 

Zaliczki na środki trwałe 8 725  - - 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM: 371 736  157 138  62 694 

 

Najistotniejszym składnikiem urządzeń technicznych i maszyn jest sprzęt komputerowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

173 

 

2.2 - Rzeczowe aktywa trwałe w 
okresie sprawozdawczym 

od 01.04.2012 do 31.03.2013 
Grunty 

Prawo 
wieczystego 
użytkowania 

Budynki 
i 

budowle 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie, 
zaliczki 

Wartość bilansowa brutto na 
początek okresu - - - 195 058  - 20 870  - 

Przyjęcia ze środków trwałych w 
budowie - - - - - - - 

Nabycia bezpośrednie - - - 254 236  - 39 793  8 725  

Reklasyfikacje - - - - - - - 

Zwiększenia z tytułu połączenia 
jednostek gospodarczych - - - - - - - 

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - - - - - - 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji - - - - - - - 

Przeniesienie na środki trwałe 
przeznaczone do sprzedaży - - - - - - - 

Zmniejszenia i zwiększenia 
wynikające z przeszacowania - - - - - - - 

Wartość bilansowa brutto na 
koniec okresu - - - 449 293  - 60 663  8 725  

Wartość umorzenia na początek 
okresu - - - 51 188  - 7 601  - 

Zwiększenie amortyzacji za okres - - - 88 156  - - - 

Zwiększenia z tytułu połączenia 
jednostek gospodarczych - - - - - - - 

Reklasyfikacje - - - - - - - 

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - - - - - - 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji - - - - - - - 

Przeniesienie na środki trwałe 
przeznaczone do sprzedaży - - - - - - - 

Zmniejszenia i zwiększenia 
wynikające z przeszacowania - - - - - - - 

Wartość bilansowa brutto na 
koniec okresu - - - 139 344  - 7 601  - 

Wartość odpisów aktualizujących 
na początek okresu - - - - - - - 

Zwiększenia w ciągu okresu - - - - - - - 

Reklasyfikacje - - - - - - - 

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - - - - - - 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji - - - - - - - 

Przeniesienie na środki trwałe 
przeznaczone do sprzedaży - - - - - - - 

Rozwiązanie odpisów - - - - - - - 

Wartość odpisów aktualizujących 
na koniec okresu - - - - - - - 

Wartość netto na koniec okresu - - - 309 950  - 53 061  8 725  
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2.3 - Rzeczowe aktywa trwałe w 
okresie sprawozdawczym 

od 01.04.2011 do 31.03.2012 
Grunty 

Prawo 
wieczystego 
użytkowania 

Budynki 
i 

budowle 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie, 
zaliczki 

Wartość bilansowa brutto na 
początek okresu - - - - - - - 

Przyjęcia ze środków trwałych w 
budowie - - - - - - - 

Nabycia bezpośrednie - - - - - - - 

Reklasyfikacje - - - - - - - 

Zwiększenia z tytułu połączenia 
jednostek gospodarczych - - - - - - - 

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - - - - - - 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji - - - - - - - 

Przeniesienie na środki trwałe 
przeznaczone do sprzedaży - - - - - - - 

Zmniejszenia i zwiększenia 
wynikające z przeszacowania - - - - - - - 

Wartość bilansowa brutto na 
koniec okresu - - - 195 058  - 20 870  - 

Wartość umorzenia na początek 
okresu - - - - - - - 

Zwiększenie amortyzacji za okres - - - 51 188  - 7 601  - 

Zwiększenia z tytułu połączenia 
jednostek gospodarczych - - - - - - - 

Reklasyfikacje - - - - - - - 

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - - - - - - 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji - - - - - - - 

Przeniesienie na środki trwałe 
przeznaczone do sprzedaży - - - - - - - 

Zmniejszenia i zwiększenia 
wynikające z przeszacowania - - - - - - - 

Wartość bilansowa brutto na 
koniec okresu - - - 51 188  - 7 601  - 

Wartość odpisów aktualizujących 
na początek okresu - - - - - - - 

Zwiększenia w ciągu okresu - - - - - - - 

Reklasyfikacje - - - - - - - 

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży - - - - - - - 

Zmniejszenia z tytułu likwidacji - - - - - - - 

Przeniesienie na środki trwałe 
przeznaczone do sprzedaży - - - - - - - 

Rozwiązanie odpisów - - - - - - - 

Wartość odpisów aktualizujących 
na koniec okresu - - - - - - - 

Wartość netto na koniec okresu - - - 143 870  - 13 268  - 

 

3. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
 
Większość należności z tytułu dostaw i usług dotyczy krótkoterminowych należności od 
agentów płatniczych i przekazania opłat pobranych od klientów. Pozostałe należności 
handlowe mają terminy płatności do 30 dni. 
 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności wyceniane są w wysokości 
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnejstopy procentowej  
z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość należności. Wartość księgowa 
należności jest zbliżona do ich wartościgodziwej. Należności z tytułu dostaw i usług z datą 
zapadalności poniżej 360 dni od dnia powstania należności nie podlegają dyskontowaniu. 
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3.1 - 
Należności 

31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 

Wartość 
Odpisy 

aktualizuj
ące 

Wartość 
bilansow

a 
Wartość 

Odpisy 
aktualizuj

ące 

Wartość 
bilansow

a 
Wartość 

Odpisy 
aktualizuj

ące 

Wartość 
bilansow

a 

Należności z 
tytułu dostaw i 
usług 482 632  - 482 632  372 977  - 372 977  515 557 - 515 557 

Należności z 
tytułu 
bieżącego 
podatku 
dochodowego - - - - - - - - - 

Należności z 
tytułu 
pozostałych 
podatków, ceł 
i ubezpieczeń 
społecznych 299 657  - 299 657  92 516  - 92 516  65 162 - 65 162 

Inne 
należności 226 680  - 226 680  357 530  - 357 530  113 807 - 113 807 

RAZEM 
NALEŻNOŚC
I: 1 008 969 - 1 008 969  823 022  - 823 022  694  526 - 694 526 

 

Zarówno na dzień 31.03.2013 roku, jak i na dzień 31.03.2012 roku, Grupa nie posiadała 
przeterminowanych należności i nie tworzyła odpisów aktualizujących. 

 

3.2 Należności wg terminów 
płatności 

31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 

do 12 m-cy 
od dnia 

bilansowego 

powyżej 12 
m-cy od 

dnia 
bilansowego 

do 12 m-cy 
od dnia 

bilansowego 

powyżej 12 
m-cy od 

dnia 
bilansowego 

do 12 m-cy 
od dnia 

bilansowego 

powyżej 12 
m-cy od 

dnia 
bilansowego 

Należności z tytułu dostaw i usług 482 632   372 977   515 557   

Należności z tytułu bieżącego 
podatku dochodowego            

Należności z tytułu pozostałych 
podatków, ceł i ubezpieczeń 
społecznych 299 657   92 516   65 162   

Inne należności 226 680   357 530   113 807   

Razem: 1 008 969  - 823 022  - 694 807 - 

 

4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz pozostałe aktywa 

finansowe 
 

4.1 - Środki pieniężne 
Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień 

31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 

Środki pieniężne w kasie 70  2 095  591 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 1 355 164  1 675 127  45 243 

Pozostałe środki pieniężne i ich ekwiwalenty - - 20 299 

RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE: 1 355 234  1 677 222  66 133 

 
Pozostałe środki pieniężne i ich ekwiwalenty składają się ze środków transferowanych od 
agentów płatnościowych na konta bankowe. Pozostałe aktywa finansowe dotyczą 
posiadanych przez Spółkę Obligację Skarbu Państwa. 
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5. Rozliczenia międzyokresowe 
 

5.1 - Rozliczenia międzyokresowe aktywne 
Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień 

31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 

Opłaty roczne (domeny, licencje) 13 782  2 603  - 

Inne (niezakończone prace rozwojowe nowej wersji oprogramowania) 772 752  517 897  - 

Koszty ochrony prawnej na rynku amerykańskim 289 252  - - 

RAZEM ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: 1 075 786  520 500  - 

 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą głownie niezakończonych prac rozwojowych.   

6. Kapitał własny 
 

6.1. Kapitał podstawowy 

6.1 - Kapitał 
własny 

Ilość 
wyemitowanych 

akcji na dzień 

Ilość 
wyemitowanych 

akcji na dzień 

Ilość 
wyemitowanych 

akcji na dzień 

Ilość akcji 
zatwierdzonych 

do emisji na 
dzień 

Ilość akcji 
zatwierdzonych 

do emisji na 
dzień 

Ilość akcji 
zatwierdzonych 

do emisji na 
dzień 

31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 

A 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 

B 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Razem: 5 150 000,00 5 150 000,00 5 150 000,00 5 150 000,00 5 150 000,00 5 150 000,00 

 

6.2 - Najwięksi akcjonariusze 
na dzień 30.09.2013 

Liczba akcji Liczba głosów 
Wartość 

nominalne akcji 

Udział w 
kapitale 

podstawowym 

Tar Heel Capital OS LCC 1 648 000  1 648 000  164 800  32,00% 

Mariusz Ciepły 1 030 000  1 030 000  103 000  20,00% 

Maciej Jarzębowski 787 950  787 950  78 795  15,30% 

Jakub Sitarz 753 960  753 960  75 396  14,64% 

THC Fund Management Ltd. 412 000  412 000  41 200  8,00% 

Urszula Jarzębowska 242 050  242 050  24 205  4,70% 

Szymon Klimczak 103 000  103 000  10 300  2,00% 

Dariusz Ciborski 92 700  92 700  9 270  1,80% 

Krzysztof Górski 80 340  80 340  8 034  1,56% 

Razem: 5 150 000  5 150 000  515 000  100,00% 

6.2. Kapitał zapasowy składa się z zatrzymanych w Spółce zysków. 

 

6.3. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych dotyczy jedynie niepodzielonego wyniku netto z lat 

ubiegłych i nie zawiera w sobie innych zdarzeń gospodarczych.  
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7. Rezerwy 
 

7.1 - Rezerwy długoterminowe 
Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień 

31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 

RAZEM REZERWY DŁUGOTERMINOWE: - - - 

Krótkoterminowe  -  -  - 

Pozostałe rezerwy 212 406  - 29 863 

RAZEM REZERWY KRÓTKOTERMINOWE 212 406  - 29 863 

8. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 
 

8.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania 
krótkoterminowe 

Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień 

31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 69 082  158 653  86 863 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - - 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - - - 

Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń 
społecznych 754 017  415 952  78 143 

Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania 209 013  111 643  - 

RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE: 1 032 112  686 248  165 006 

 

8.2- Zobowiązania na dzień 
31.03.2013 - struktura wiekowa 

Bieżące 
Do 1 

miesiąca 
Od 1 - 3 

miesięcy 

Od 3 
miesięcy do 

1 roku 

Od 1 roku 
do 5 lat 

Razem 

Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług 69 082   -  -  -  - 69 082  

Zobowiązania z tytułu bieżącego 
podatku dochodowego -  -  -  -  - - 

Zobowiązania z tytułu 
wynagrodzeń -  -  -  -  - - 

Zobowiązania z tytułu pozostałych 
podatków, ceł i ubezpieczeń 
społecznych 754 017   -  -  -  - 754 017  

Rozliczenia międzyokresowe oraz 
pozostałe zobowiązania 209 013   -  -  -  - 209 013  

Razem 1 032 112  - - - - 1 032 112  

 

8.3  Zobowiązania - 
struktura walutowa 

31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 

w walucie 
w zł po 

przeliczeniu 
w walucie 

w zł po 
przeliczeniu 

w walucie 
w zł po 

przeliczeniu 

PLN  1 032 112 
           1 032 

112         686 248           686 248 165 006 165 006 

Razem X 1 032 112 X 686 248 X 165 006 
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9. Przychody ze sprzedaży 
 

9.1 - Przychody ze sprzedaży (działalność kontynuowana) 

Za okres 
zakończony 

Za okres 
zakończony 

31.03.2013 31.03.2012 

Przychody ze sprzedaży produktów 11 185 727  5 479 728 

Przychody ze sprzedaży usług - - 

Przychody ze sprzedaży towarów - - 

Przychody ze sprzedaży materiałów - - 

RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 11 185 727  5 479 728 

 

Ze względu na jednolity charakter działalności Spółka nie identyfikuje segmentów 

działalności. 

Prawie 95% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży spółka realizuje poprzez swoją 

spółkę zależną w USA. 

10. Pozostałe koszty operacyjne 
 

10.1 - Pozostałe koszty operacyjne 
Za rok zakończony Za rok zakończony 

31.03.2013 31.03.2012 

Inne koszty operacyjne 265 341  254 952  

Różnice kursowe 405 117  95 139  

RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 670 458  350 091  

 

11. Pozostałe przychody operacyjne 
 

11.1 - Pozostałe przychody operacyjne 
Za rok zakończony Za rok zakończony 

31.03.2013 31.03.2012 

Inne przychody operacyjne  - 23  

Różnice kursowe 1 298  5 187  

RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 1 298  5 211  

12. Przychody finansowe 
 

12.1 - Przychody finansowe 

Za okres 
zakończony 

Za okres 
zakończony 

31.03.2013 31.03.2012 

Odsetki 59 125  3 612  

RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE 59 125  3 612  
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13. Koszty finansowe 
 

13.1 - Koszty finansowe 
Za rok zakończony Za rok zakończony 

31.03.2013 31.03.2012 

Odsetki 9 840  3 822  

RAZEM KOSZTY FINANSOWE 9 840  3 822  

14. Instrumenty finansowe 
 

14.1 -Instrumenty 
finansowe według 

kategorii 

Na dzień 31.03.2013 Na dzień 31.03.2012 Na dzień 31.03.2011 

Wartość 
księgowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
księgowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
księgowa 

Wartość 
godziwa 

Aktywa finansowe 6 008 305 6 008 305 2 500 244  2 500 244  760 659 760 659 

Aktywa wyceniane w 
wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat - - - - - - 

Akcje i udziały w 
jednostkach zależnych 
wyceniane w cenach 
nabycia - - - - - - 

Pozostałe aktywa 
finansowe 3 644 102  3 644 102  - - - - 

Należności własne 
wyceniane w nominale 1 008 969 1 008 969 823 022  823 022  694 526 694 526 

Aktywa utrzymywane do 
terminu wymagalności - - - - - - 

Aktywa dostępne do 
sprzedaży - - - - - - 

Środki pieniężne 1 355 234  1 355 234  1 677 222  1 677 222  66 133 66 133 

Zobowiązania finansowe 1 032 112  1 032 112  686 248  686 248  165 006 165 006 

Zobowiązania wyceniane 
w wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat - - - - - - 

Zobowiązania wyceniane 
w zamortyzowanym 
koszcie - - - - - - 

Zobowiązania wyceniane 
w nominale 1 032 112  1 032 112  686 248  686 248  165 006 165 006 

Umowy gwarancji 
finansowych - - - - - - 

Inne zobowiązania 
finansowe - - - - - - 

 

Pozostałe aktywa finansowe obejmowały na dzień 31 marca 2013 roku zakupione przez 

Spółkę Obligacji Skarbu Państwa OK0714. Są to obligacje zerokuponowe z data wykupu 

25.07.2014 i wartością nominalną 1.000 zł. 

 

 

 

 



 

180 

 

15. Podatek dochodowy bieżący i odroczony 
 

15.1 Podatek dochodowy  
Za okres zakończony Za okres zakończony 

31.03.2013 31.03.2012 

Podatek dochodowy bieżący 1 518 594 541 224 

Podatek dochodowy odroczony (zmiana)  (42 183) 209 283  

Razem podatek dochodowy 1 476 411  750 517  

Aktywo z tytułu podatku odroczonego 80 354  34 431  

Rezerwa na podatek odroczony 4 545  804  

16. Pozycje warunkowe i pozostałe pozycje pozabilansowe 
 

Spóła nie posiada pozycji warunkowych ani pozycji pozabilansowych. 

17. Pozostałe informacje 
 

17.1 - Wynagrodzenia podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych 

Na dzień Na dzień 

31.03.2013 31.03.2012 

Za wykonanie przeglądu i badania sprawozdania finansowego 
jednostkowego (skonsolidowanego) 10 000 10 000 

Za inne usługi 10 000 10 000 

Razem wynagrodzenie 20 000 20 000 

 

17.2 - Przeciętne zatrudnienie w etatach 
Na dzień Na dzień 

31.03.2013 31.03.2012 

Pracownicy fizyczni - - 

Pracownicy umysłowi 27  18  

Razem przeciętna liczba etatów 27  18  

 

 

18. Zdarzenia po dacie bilansu 
 

Nie wystąpiły tego typu zdarzenia. 
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19. Cel i zasady zarządzania ryzykiem 

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta jednostka dominująca oraz 

jednostki zależne, należą środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych 

instrumentów finansowych jest optymalizacja wyniku finansowego Grupy oraz 

zabezpieczenie ryzyka kursowego. Grupa posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak 

należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku 

prowadzonej przez nią działalności.  

Zasadą stosowaną przez Grupę obecnie i przez cały okres objęty sprawozdaniem jest 
nieprowadzenie obrotu instrumentami finansowymi.  
 
19. 1. RYZYKO WALUTOWE  
 
Ponieważ ponad 95 % transakcji sprzedaży realizowana jest na w dolarze amerykańskim 
(USD) Grupa narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych tych transakcji. 
 
Grupa nie zabezpieczała transakcji sprzedaży denominowanych w walutach obcych 

(podobnie jak na lata poprzednie). 

W celu zmniejszenia ryzyka walutowego zarząd spółki dominującej wymienia otrzymane 

dolary amerykańskie na złotówki polskie. 

Zarząd na bieżąco monitoruje kurs dolara amerykańskiego i dopasowuje do niego politykę 

cenową. 

 

19. 2. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ  
 
Narażenie Grupy na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede 
wszystkim możliwości lokowania wygenerowanej nadwyżki finansowej. Ze względu na 

charakter działalności Grupa nieposiada zobowiązań finansowych.. 
 

19. 3. RYZYKO CEN  
 
Podstawowym rodzajem zakupywanych usług są usługi wykwalifikowanych informatyków. Ze 
względu na fakt, ze działalność spółki prowadzona jest we Wrocławiu, na którym funkcjonuje 
duża ilość wykwalifikowanych informatyków a miejscowa politechnika kształci w tym 
zawodzie ryzyko wzrostu cen tego typu usług nie jest istotne. 
 

Zarząd spółki na bieżąco monitoruje poziom cen usług informatycznych. 

 

 
19. 4. RYZYKO KREDYTOWE  
 
Model biznesowy realizowany przez Grupę zakłada realizację sprzedaży tylko w momencie 

otrzymania gwarancji zapłaty. 

Udział sprzedaży do klientów, którym udziela się kredytu kupieckiego wynosi tylko niecałe 

4%. 
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Zarząd spółki dominującej na bieżąco monitoruje ryzyko kredytowe kontrahentów. 

 

19. 5. RYZYKO ZWIĄZANE Z PŁYNNOŚCIĄ  
 
Ze względu na charakter działalności ryzyko to nie ma praktycznego znaczenia dla grupy. 
 

20. Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego (w tym 

wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej)  
 

Wynagrodzenia Członków Zarządu 

Łączna wartość krótkoterminowych świadczeń pracowniczych dla Członków Zarządu 

wynosiła: 

 

01.04.2012-31.03.2013 01.04.2011-31.03.2012 

Brutto Netto brutto Netto 

Mariusz Ciepły 216 000,00 177 120,00 126 000,00 103 320,00 

Urszula Jarzębowska 144 000,00 118 080,00 90 000,00 73 800,00 

Razem: 360 000,00 295 200,00 216 000,00 177 120,00 

 

Członkowie Zarządu nie pobierali innego rodzaju wynagrodzeń ani nie maja tego typu 

uprawnień. 

 

Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego 

 

01.04.2012-31.03.2013 01.04.2011-31.03.2012 

Brutto Netto brutto Netto 

Jakub Sitarz 118 080,00 96 000,00 118 080,00  96 000,00 

Szymon Klimczak 182 375,79 148 273,00 143 910,00 117 000,00 

Krzysztof Górski 116 367,84 94 608,00 104 829,36 85 227,12 

Bartosz Olchówka 160 225,95 130 265,00 75 555,39 68 000,00 

Razem: 577 049,58 469 146,00 442 374,75 366 227,12 
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Wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej 

Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia. 

Inne świadczenia oraz nierozliczone pożyczki i zaliczki kluczowego personelu 

kierowniczego 

Na dzień 31 marca 2013 roku Spółka posiadała należności z tytułu zaliczek (składających się 

głównie z zaliczek na podróże służbowe)  od następujących członków kluczowego personelu 

kierowniczego: 

Mariusz Ciepły    65 571,51 zł 

Urszula Jarzębowska   48 772,06 zł 

oraz z tytułu udzielonych pożyczek: 

Mariusz Ciepły   56 203,63 

Urszula Jarzębowska   26 682,53 

Jakub Sitarz    17 962,62 

Wszelkie transakcje z kluczowym personelem kierowniczym Spółki realizowane są na 

warunkach rynkowych. 
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21. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 

W roku obrotowym 1 kwietnia 2012 – 31 marca 2013 Spółka zrealizowała następujące 

transakcje z podmiotami powiązanymi: 

21.1 – Podmioty konsolidowane 
w tys. złotych Należności Zobowiązania Sprzedaż Zakup 

LiveChat, Inc 777   9 966 1 318 

 

W roku obrotowym 1 kwietnia 2011 – 31 marca 2012 Spółka nie zrealizowała żadnych 

transakcji z podmiotami powiązanymi. 
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20.2. Informacje finansowe pro forma  

Emitent nie sporządzał informacji finansowych pro forma. W okresie objętym historycznymi 

informacjami finansowymi nie miała miejsca żadna transakcja skutkująca znaczącą zmianą brutto 

sytuacji Emitenta, jak np. zmianą o ponad 25% jednego lub większej liczby wskaźników wielkości 

przedsiębiorstwa Emitenta, która stanowiłaby przesłankę sporządzenia informacji finansowej pro 

forma. 

20.3. Badanie historycznych rocznych informacji finansowych  

W punkcie 20.1 Emitent umieścił historyczne informacje finansowe, w niniejszym punkcie Emitent 

umieścił opinię z badania przez biegłego sprawozdań finansowych za Rok obrotowy 2012 i 2011 oraz 

za 9 miesięcy obejmujące okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.  
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187 
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Oświadczenie 

Emitent oświadcza, że historyczne informacje zostały zbadane przez biegłego rewidenta; raporty z 

badania zostały przedstawione w punkcie 20.3. 

Wskazanie innych informacji w dokumencie rejestracyjnym, które zostały zbadane przez biegłych 

rewidentów 

Inne informacje zamieszczone w Prospekcie, poza sprawozdaniami rocznymi za lata 2011 i 2012, nie 

zostały zbadane przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie za 9 miesięcy obejmujące okres od 1 

kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wraz danymi porównywalnymi obejmującymi 9 miesięcy od 1 

kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. podlegało przeglądowi biegłego rewidenta. 

20.4. Data najnowszych informacji finansowych  

Najnowszymi danymi finansowymi zbadanymi przez biegłego rewidenta są dane za Rok obrotowy 

2012. Sprawozdanie finansowe za Rok obrotowy 2012 zostało zamieszczone w punkcie 20.1., opinia z 

badania tego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta została zamieszczona w punkcie 

20.3. 

20.5. Śródroczne i inne informacje finansowe  

W niniejszym punkcie Emitent umieścił informacje finansowe za 9 miesięcy obejmujące okres od 1 

kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wraz z danymi porównywalnymi obejmującymi 9 miesięcy od 

1 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Raport z przeglądu śródrocznych danych finansowych został 

umieszczony w pkt 20.3. niniejszego Prospektu. 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 
FINANSOWE 
 
ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 grudnia 2013 ROKU 
 
SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW 
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 
 
 
Grupa Kapitałowa LIVECHAT Software S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, dnia 14 marca 2014 roku  
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 

Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji 
finansowej 

Wyszczególnienie Nota 
Bilans na dzień Bilans na dzień Bilans na dzień 

2013-12-31 2012-12-31 2013-03-31 

AKTYWA TRWAŁE   1 871 580  1 835 640  1 179 533 

Rzeczowe aktywa trwałe 2 392 943  340 214  371 736 

Nieruchomości inwestycyjne   - - - 

Wartość firmy   - - - 

Pozostałe wartości niematerialne  1 1 348 458  1 288 949  727 312 

Akcje i udziały    - - - 
   - w tym: inwestycje rozliczane metodą praw 
własności   - - - 

Należności długoterminowe   - - 130 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe   - - - 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego   130 179  206 477  80 354 

Pozostałe aktywa trwałe   - - - 

AKTYWA OBROTOWE   7 719 143  5 165 893  7 084 091 

Zapasy   - - - 

Należności z tytułu dostaw i usług  3 404 790  567 598  482 632 
Należności z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego   - - - 

Pozostałe należności  3 785 111  631 928  526 337 

Pozostałe aktywa finansowe   - 3 015 056  3 644102 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  4 5 347 396  936 648  1 355 234 

Rozliczenia międzyokresowe  5 1 181 845  14 663  1 075 786 
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży   - - - 
Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do 
sprzedaży   - - - 
Inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone 
do sprzedaży   - - - 

Aktywa razem   :   9 590 723  7 001 533  8 263 623 



 

193 

 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji 
finansowej 

Wyszczególnienie 
  Bilans na dzień Bilans na dzień Bilans na dzień 

  2013-12-31 2012-12-31 2013-03-31 

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  6 7 856 468  4 931 123  7 014 561 

Kapitał podstawowy  6.1. 515 000  515 000  515 000  

Akcje własne   - - - 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy   - - - 

Kapitał zapasowy z emisji akcji   - - - 

Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz 
transakcji połączenia pod wspólną kontrolą 6.2.  493 132  171 667  171 667 

Różnice kursowe z przeliczenia   (148) (120) (2 148) 
Kapitał z wyceny programu motywacyjnego opcji na 
akcje   - - - 

Kapitał z aktualizacji wyceny rezerw na 
świadczenia pracownicze   - - - 

Kapitał rezerwowy   - - - 
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości 
zabezpieczeń   - - - 
Wielkości ujęte bezpośrednio w kapitale, związane 
z aktywami finansowymi klasyfikowanymi jako 
dostępne do sprzedaży   - -   

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych  6.3. 7 418  (54 953) 669 393 

Zysk netto okresu obrotowego   6 841 066  4 299 529  5 660 649 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy 
jednostki dominującej   7 856 468  4 931 123  7 014 561 
Kapitał przypadający udziałom niesprawującym 
kontroli   - - - 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE   4 545  804  4 545 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego   4 545  804  4 545 

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne   - - - 

Pozostałe rezerwy   - - - 

Kredyty i pożyczki   - - - 

Inne zobowiązania finansowe   - - - 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe   - - - 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE   1 729 710  2 069 606  1 244 517 

Kredyty i pożyczki   - - - 

Inne zobowiązania finansowe   - - - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  8 237 238  47 751  69 082 
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego   - - - 

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne   - - - 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe  7 412 406  66  212 406 

Pozostałe zobowiązania  8 1 080 066  2 021 789  963 030 

Przychody przyszłych okresów     - - 
Zobowiązania związane bezpośrednio z 
aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaży   - - - 

Pasywa razem   :   9 590 723  7 001 533  8 263 623 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 

Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
 

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH 
DOCHODÓW (wariant kalkulacyjny)  

Wyszczególnienie 

  za okres: 
01.04.2013-
31.12.2013 

za okres: 
01.04.2012-
31.12.2012 

za rok: 
01.04.2012 - 
31.03.2013 

Nota 

  

Działalność kontynuowana         

Przychody ze sprzedaży 9 12 446 757  7 206 084  11 185 727 

Koszt własny sprzedaży 10 1 720 088  591 279  1 731 757 

ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY   10 726 668  6 614 805  9 453 971 

Koszty sprzedaży 
 

860 217  528 880  761 772 

Koszty ogólnego zarządu 
 

1 172 288  685 297  935 263 

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY   8 694 163  5 400 628  7 756 935 

Pozostałe przychody operacyjne 11 3 222  3 976  1 298 

Pozostałe koszty operacyjne 11 211 324  126 822  670 458 
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ   8 486 061  5 277 782  7 087 775 

Przychody finansowe 12 27 794  26 387  59 125 

Koszty finansowe 13 2  - 9 840 
Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostce 
stowarzyszonej 

 
- - - 

Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 
 

- - - 

ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM   8 513 853  5 304 169  7 137 060 

Podatek dochodowy 
 

1 672 788  1 004 640  1 476 411 
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 
KONTYNUOWANEJ   6 841 065  4 299 529  5 660 649 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 
 

- - - 

ZYSK (STRATA) NETTO   6 841 065  4 299 529  5 660 649 

Inne całkowite dochody         
Składniki innych całkowitych dochodów które nie 
zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub 
straty   - - - 

Zyski i straty aktuarialne 
 

      

Skutki aktualizacji majątku trwałego 
 

      
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych 
dochodów 

 
      

Składniki innych całkowitych dochodów które 
zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub 
straty po spełnieniu określonych warunków   - - - 

Rachunkowość zabezpieczeń 
 

      
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych 

 
      

Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży 

 
      

Udział w innych dochodach jednostek 
stowarzyszonych 

 
      

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych 
dochodów 

 
      

Inne całkowite dochody łącznie   - - - 

Całkowite dochody ogółem   6 841 065  4 299 529  5 660 649  
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ZYSK NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN)  
 

Zysk na jedną akcję (w zł/gr na jedną akcję) 

  za okres: 
01.04.2013-
31.12.2013 

za okres: 
01.04.2012 - 
31.12.2012 

za rok: 
01.04.2012 - 
31.03.2013 

Nota 

  

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej         

Zwykły   0,27 0,83 1,10 

Rozwodniony   0,27 0,83 1,10 

          

Z działalności kontynuowanej         

Zwykły   0,27 0,83 1,10 

Rozwodniony   0,27 0,83 1,10 

          
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej  i 
zaniechanej   6 841 065  4 299 529  5 660 649  

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej    6 841 065  4 299 529  5 660 649  

Średnia ważona liczba akcji zwykłych   25 750 000  5 150 000  5 150 000  

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych   25 750 000  5 150 000  5 150 000  

 

 

Spółka dokonała zarejestrowanego w dniu 18 grudnia 2013 roku podziału akcji w stosunku 

1:5. Gdyby nie dokonano tego podziału Spółka osiągnęła by w okresie od 1 kwietnia do  

31 grudnia 2013 roku zysk na jedną akcję z działalności kontynuowanej w wysokości 1,33 zł 

na akcję. 

 

Przeliczając zysk osiągnięty w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2012 ilością akcji 

powstałych po splicie, uzyskano by zysk na akcję w wysokości 0,17 zł na akcję. 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE 
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W 

KAPITALE WŁASNYM  za okres: 
01.04.2013 - 31.12.2013 

Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej Kapitał 
przypadający 

udziałom 
niesprawujący

m kontroli 

Kapitał 
własny 
razem 

Kapitał 
podstawo

wy 

Akcje 
własne 

(-) 

Należne wpłaty 
na kapitał 

podstawowy 
(-) 

Różnice kursowe 
z przeliczenia 

Kapitał 
zapasowy 

Niepodzielony 
wynik z lat 
ubiegłych 

Zysk (strata) 
netto okresu 
obrotowego 

Saldo na dzień 01.04.2013 roku 515 000  -    -    (2 148) 171 667  669 393  5 660 649    7 014 561  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości -    -    -    -    -    -    -      -    

Korekta błędu -    -    -      (62 372) 62 372  -      -    

Saldo po zmianach 515 000  -    -    (2 148) 109 295  731 765  5 660 649  -    7 014 561  

Emisja akcji -    -    -              -    

Program płatności akcjami wycena -    -    -              -    

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał -    -                -    

Wypłacone dywidendy -          384 996  (724 347) (5 660 649)   (6 000 000) 

Wykup akcji własnych                 -    

Razem transakcje z właścicielami -    -    -    -    384 996  (724 347) (5 660 649) -    (6 000 000) 

Zysk (strata)netto w okresie:             6 841 066   6 841 066 

Inne całkowite dochody:                 -    

Przeszacowanie środków trwałych                 -    

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży                 -    

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych                 -    

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za 
granicą       2 000 (1 159)       841 

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego 
- sprzedaż jednostek zagranicznych                 -    

Zyski i straty aktuarialne                 -    

Udział w innych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności                 -    

Podatek dochodowy odnoszący się do składników 
innych dochodów całkowitych                 -    

Razem całkowite dochody -    -    -    2 000 (1 159) -    6 841 066 -    6 841 907 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych)                 -    

Saldo na dzień 31.12.2013 roku 515 000  -    -    (148) 493 132  7 418  6 841 066 -    7 856 468 
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 

Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów 
pieniężnych (metoda pośrednia)  

Wyszczególnienie   
za okres: 

01.04.2013-
31.12.2013 

za okres:  
01.04.2012 - 
31.12.2012 

Zysk (strata) netto   6 841 065  4 299 529  

Korekty razem   511 759  907 647  

Amortyzacja   357 050  112 344  

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   - - 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   - - 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   - - 

Zysk na sprzedaży udziałów w jednostce stowarzyszonej   - - 
Nieefektywna część zabezpieczenia przepływów 
pieniężnych   - - 

Zmiany w kapitale obrotowym    410 319  501 019  

           Zmiana stanu rezerw   - - 

           Zmiana stanu zapasów   - - 

           Zmiana stanu należności   (180 933) (376 503) 
           Zmiana stanu zob. krótkot, z wyjątkiem 
zobowiązań fin.   485 193  1 383 358  

           Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   106 059  (505 837) 

Inne korekty    (255 610) 294 284  

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   7 352 825  5 207 177  

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych   (870 064) (768 746) 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych   - - 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych   (134 701) (120 501) 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych   - - 

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych   - - 

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych   - - 

Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży   - (3 600 000) 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych 
do sprzedaży   3 644 102  - 

Wydatki na nabycie aktywów finansowych 
przeznaczonych do obrotu   - - 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 
przeznaczonych do obrotu   - - 

Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o 
przejęte środki pieniężne)   - - 

Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych   - - 

Pożyczki udzielone   - - 

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych i innych akt.fin   - - 

Otrzymane odsetki   - 375  

Otrzymane dywidendy   - - 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej   2 639 337  (4 488 872) 

Wpływy netto z tytułu emisji akcji   - - 

Nabycie akcji własnych   - - 

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   - - 

Wykup dłużnych papierów wartościowych   - - 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek   - - 

Spłaty kredytów i pożyczek   - - 
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Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego   - - 

Dywidendy wypłacone   (6 000 000) (1 458 879) 

Odsetki zapłacone   - - 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (6 000 000) (1 458 879) 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM   3 992 162  (740 574) 
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH, W TYM   3 992 162  (740 574) 
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych   - - 

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU   1 355 234  1 677 222  
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W 
TYM   5 347 396  936 648  

- o ograniczonej możliwości dysponowania   - - 
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DODATKOWE INFORMACJEI OBJAŚNIENIA 

Informacje ogólne 
 

a) Informacje o jednostce dominującej  

 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Livechat 
Software S.A. („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) zawiera: 

 
1. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 
dzień31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka sięsumą 9.590.723 PLN; 
 
2. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 
dnia 01.04.2013 do 31.12.2013 roku wykazującedochód w wysokości 6.841.065 PLN; 
 
3. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za 
okres obrotowy od 01.04.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące wzrost kapitałuwłasnego  
o kwotę 6.841.907PLN; 
 
4. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 
od 01.04.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące wzrost stanu środkówpieniężnych netto  
o kwotę 3.670.174 PLN; 
 
5. Dodatkowe informacje. 
 

b) Grupa kapitałowa 

 

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Livechat Software Spółka Akcyjna [dalej zwana 

„Grupą Kapitałową”, „Grupą”] jest Livechat Software SA [dalej zwana „Spółką dominującą”]. 

Spółka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia10 września 2007 roku. 

Spółka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

w Sądzie Rejonowym dla miasta Wrocławia–Fabrycznej – VI Wydział Gospodarczy pod 

numerem KRS 0000290756. Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON 

932803200. 

Siedziba Spółki dominującej mieści się przy ul. Wojciecha Korfantego 30 we Wrocławiu 53-

021 i jest jednocześnie podstawowym miejscem prowadzenia działalności przez Grupę 

Kapitałową. 

c) Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 

 

W skład Zarządu Spółki dominującej na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do 

publikacji, wchodzili: 

 Mariusz Ciepły - Prezes Zarządu 

 Urszula Jarzębowska - Członek Zarządu 
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W okresie sprawozdawczym skład Zarządu Spółki dominującej niezmienił się. 

W skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej na dzień31 grudnia 2013 roku wchodzili: 

 Andrzej Różycki  - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 Grzegorz Bielowicki  - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

 Tomasz Firczyk - Członek Rady Nadzorczej 

 Maciej Jarzębowski – Członek Rady Nadzorczej 

 Dariusz Ciborski – Członek Rady Nadzorczej 

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej nie uległ zmianie. 

d) Charakter działalności Grupy 

 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki dominującej oraz jej spółek zależnych jest 

według PKD – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych  

i komputerowych. 

e) Informacje o Grupie Kapitałowej 

 

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Livechat Software SA 

została objęta spółka zależna Livechat Inc z siedzibą w Wilmington, New CastleCounty, 

Delaware (USA) z biurem wChapel Hill, Karolina Północna (USA), w której Spółka 

dominująca posiada 100% udziałów. 

f) Zatwierdzenie do publikacji 

 

Niniejsze śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za (wraz z danymi 

porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki 14 marca 2014 

roku. 

g) Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej oraz przeliczenia na walutę 

prezentacji 

 

Spółka przeliczyła na dzień 31 grudnia 2013 pozycje wyrażone w USD kursem  

1USD=3,0170 PLN. 

 

Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 
 

a) Oświadczenie o zgodności 

 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało 

sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich 

informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 

Grupy Kapitałowej. 
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b) Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

 

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”), zatwierdzonymi przez Unię 

Europejską, obowiązującymi na dzień 31.12.2013 roku. 

Walutą funkcjonalną Spółki oraz walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego 

jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano 

inaczej). 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia 

niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 

 

c) Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian standardów 

lub interpretacji 

 

W okresie sprawozdawczym nie zmieniano dobrowolnie stosowanych standardów ani 

interpretacji. 

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowegoza okres 9 miesięcy zakończony 31 grudnia 

2013 roku sąspójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarok 2012 / 2013, z wyjątkiem zmian 

opisanych poniżej. 

Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównywalnego. Szczegółowy opis 

zasad rachunkowości przyjętych przez GrupęKapitałową Livechat Software S.A. został 

przedstawiony w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2012 / 2013 . 

W niniejszym skonsolidowanym skróconym sprawozdaniu finansowym zastosowano po raz 

pierwszy następujące nowe i zmienione standardy iinterpretacje, które weszły w życie od 

1 kwietnia 2013 roku: 

- MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej” 

MSSF13 został opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 

w maju 2011 roku i obowiązuje dla okresów rocznychrozpoczynających się 1 stycznia 2013 

roku lub po tej dacie.Nowy standard ma na celu poprawęspójności i zmniejszenie złożoności 

poprzez sformułowanie precyzyjnej definicji wartości godziwej orazskupienie w jednym 

standardzie wymogów dotyczących wyceny w wartości godziwej i ujawniania odnośnych 

informacji. 

Grupa stosuje nowy standard od 1 kwietnia 2013 roku. 
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Zmieniony MSSF13 nie ma istotnego wpływu na śródroczneskrócone sprawozdanie 

finansowe Grupy. 

- Realizacja wartości aktywów – Zmiany do MSR 12 

Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” dotyczące realizacji wartości aktywów zostały 

opublikowane przez Radę MiędzynarodowychStandardów Rachunkowości w grudniu 2010 

roku i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub po tej 

dacie(w Unii Europejskiej obowiązkowe zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku). 

Zmiany dotyczą wyceny rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego od nieruchomości 

inwestycyjnych wycenianych w wartości godziwejzgodnie z MSR 40 „ Nieruchomości 

inwestycyjne ” i wprowadzają możliwe do odrzucenia domniemanie, że wartość 

nieruchomości inwestycyjnejbędzie odzyskana całkowicie poprzez sprzedaż. To 

domniemanie można odrzucić, gdy nieruchomość inwestycyjna jest utrzymywana w 

modelubiznesowym, którego celem jest wykorzystanie zasadniczo wszystkich korzyści 

ekonomicznych reprezentowanych przez nieruchomośćinwestycyjną w czasie użytkowania, 

a nie w chwili sprzedaży. SKI-21 „ Podatek dochodowy –  Realizacja wartości 

przeszacowanych aktywów,które nie podlegają amortyzacji” odnoszący się do podobnych 

kwestii dotyczących aktywów nie podlegających amortyzacji, które są wyceniane 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Livechat 

Software S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 31.12.2013 rokuzgodnie z modelem 

aktualizacji wartości przedstawionym w MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, który został 

włączony do MSR 12 po wyłączeniuwytycznych dotyczących nieruchomości inwestycyjnych 

wycenianych w wartości godziwej. 

Grupa stosuje nowy standard od 01 kwietnia 2013 roku. 

Zmieniony Standard nie miał istotnego wpływu na śródroczneskrócone sprawozdanie 

finansowe Grupy. 

-Poważna hiperinflacja i wycofanie ustalonych dat dla podmiotów przyjmujących MSSF po 

raz pierwszy – Zmiany do MSSF 1 

Zmiany do MSSF 1 „ Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”  dotyczące poważnej 

hiperinflacji i wycofania ustalonych dat dla podmiotówprzyjmujących MSSF po raz pierwszy 

zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w 

grudniu 2010 rokui obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku 

lub po tej dacie (w Unii Europejskiej obowiązkowe zastosowanie od1 stycznia 2013 roku). 

Zmiana dotycząca poważnej hiperinflacji stwarza dodatkowe wyłączenie w wypadku, gdy 

podmiot, który był pod wpływem poważnej hiperinflacji,ponownie zaczyna lub po raz 

pierwszy zamierza sporządzać swoje sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Wyłączenie 

pozwala podmiotowina wybór wyceny aktywów i zobowiązań według wartości godziwej 

 i wykorzystania tej wartości godziwej jako domniemanego kosztu tychaktywów 

 i zobowiązań w bilansie otwarcia w pierwszym sprawozdaniu z sytuacji finansowej zgodnym 

z MSSF. 
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RMSR zmieniła również MSSF 1 w celu wykluczenia odniesień do ustalonych dat dla 

jednego wyjątku i jednego wyłączenia w odniesieniu doaktywów i zobowiązań finansowych. 

Pierwsza zmiana wymaga od podmiotów stosujących MSSF po raz pierwszy 

prospektywnego zastosowania wymogów dotyczących usunięcia z bilansu zgodnie z MSSF 

od dnia przejścia na MSSF, a nie od 1 stycznia 2004 roku. Druga zmiana dotyczyaktywów 

finansowych lub zobowiązań wykazywanych w wartości godziwej przy początkowym ujęciu, 

gdy wartość godziwa jest ustalana zapomocą technik wyceny z powodu braku aktywnego 

rynku i pozwala na zastosowanie wytycznych prospektywnie od dnia przejścia na MSSF, 

a nie od 25 października 2002 roku czy od 1 stycznia 2004 roku. Oznacza to, że podmioty 

stosujące MSSF po raz pierwszy nie muszą ustalaćwartości godziwej aktywów i zobowiązań 

finansowych przed dniem przejścia na MSSF. Do tych zmian dostosowano również MSSF 9. 

Grupa stosuje zmieniony standard do dnia 1 kwietnia 2013 roku. 

Zmieniony MSSF nie ma wpływu na śródroczneskrócone sprawozdanie finansowe Grupy. 

-Prezentacja składników pozostałych całkowitych dochodów – zmiany do MSR 1 

Zmiany do MSR 1 „ Prezentacja sprawozdań finansowych ”  dotyczące prezentacji 

składników pozostałych całkowitych dochodów zostałyopublikowane przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w czerwcu 2011 roku i obowiązują dla 

okresów rocznychrozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub po tej dacie. 

Zmiany wymagają, aby jednostki dzieliły pozycje prezentowane w pozostałych całkowitych 

dochodach na dwie grupy na podstawie tego, czyw przyszłości będą mogły one zostać ujęte 

w wyniku finansowym. Dodatkowo zmieniony został tytuł sprawozdania z całkowitych 

dochodów na„sprawozdanie z wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów". 

Zmieniony Standard nie ma wpływu na śródroczneskrócone sprawozdanie finansowe Grupy. 

-Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” 

Zmiany do MSR 19 „ Świadczenia pracownicze”  zostały opublikowane przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w czerwcu2011 roku i obowiązują dla 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie. 

Zmiany wprowadzają nowe wymogi w zakresie ujmowania i wyceny kosztów programów 

określonych świadczeń oraz świadczeń z tytułurozwiązania stosunku pracy, jak również 

zmieniają wymagane ujawnienia dotyczące wszystkich świadczeń pracowniczych. 

Według szacunku Zarządu powyższa zmiana nie ma istotnego wpływu na skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Grupy. 

-Ujawnianie informacji – kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych – zmiany  

do MSSF 7 

Zmiany do MSSF 7 dotyczące ujawniania informacji –  kompensowanie aktywów 

 i zobowiązań finansowych zostały opublikowane przez RadęMiędzynarodowych Standardów 

Rachunkowości w grudniu 2011 roku i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających 

się1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie. 

Zmiany wprowadzają obowiązek nowych ujawnień, które umożliwią użytkownikom 

sprawozdań finansowych ocenęefektów lub potencjalnych efektów porozumień 

umożliwiających rozliczanie netto, w tym praw do dokonania kompensaty. 
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Zmieniony MSSF 7 nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie Grupy Kapitałowej. 

-Kredyty rządowe – Zmiany do MSSF 1 

Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” dotyczące kredytów rządowych 

zostały opublikowane przez Radę MiędzynarodowychStandardów Rachunkowości w marcu 

2012 roku i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub 

po tej dacie. 

Zmiany, dotyczące kredytów i pożyczek rządowych otrzymanych przez jednostkę na 

preferencyjnych warunkach (stopa procentowa poniżejrynkowej), umożliwiają 

sporządzającym sprawozdanie według MSSF po raz pierwszy zwolnienie z pełnego 

retrospektywnego ujęcia księgowegotych transakcji. Zmiany wprowadzają zatem takie samo 

zwolnienie dla sporządzających sprawozdanie według MSSF po raz pierwszy jakie 

mająpozostałe jednostki. 

Grupa stosuje zmieniony standard od dnia 1 kwietnia 2013 roku. 

Zmieniony standard nie ma wpływu na sprawozdanie Grupy Kapitałowej. 

-KIMSF 20 „Koszty usuwania nadkładu na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych” 

Interpretacja KIMSF 20 została opublikowana przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości w październiku 2011 roku iobowiązuje dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie. 

Interpretacja wyjaśnia, iż koszty usuwania nadkładu są ujmowane jako koszty bieżącej 

produkcji zgodnie z zasadami MSR 2 „Zapasy, jeżelikorzyści z tytułu usuwania nadkładu 

mają formę produkcji zapasów. Jeżeli natomiast usuwanie nadkładu prowadzi do uzyskania 

korzyściw postaci lepszego dostępu do złóż mineralnych, jednostka powinna rozpoznać te 

koszty jako „ aktywa z tytułu usuwania nadkładu”  w ramachaktywów trwałych, pod 

warunkiem spełnienia określonych w interpretacji warunków. 

Zmieniony standard nie ma wpływu na sprawozdanie Grupy Kapitałowej 

-Poprawki do MSSF 2009-2011 

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała w maju 2012 roku “

Poprawki do MSSF 2009-2011” , które zmieniająpięćStandardów. Poprawki zawierają 

zmiany w prezentacji, ujmowaniu oraz wycenie oraz zawierają zmiany terminologiczne  

i edycyjne. Zmianybędą obowiązywać dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 

stycznia 2013 roku. 

Opublikowane standardy i interpretacje, które jeszcze nie obowiązują i nie zostały wcześniej 

zastosowane przez Grupę / Standardyi interpretacje wydane w 2013 roku po dacie 

opublikowania sprawozdania finansowego za rok 2012/2013. 

W 2013 roku, po dacie opublikowania rocznego sprawozdania finansowego, zostały 

opublikowane następującenowe standardy i interpretacje. Spółka nie zdecydowała o ich 

zastosowaniu przed datą wejścia w życie. 

-KIMSF 21 „Podatki i opłaty” 
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Interpretacja KIMSF 21 została opublikowana przez Radę Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości w maju 2013 roku i obowiązuje dlaokresów rocznych rozpoczynających się 1 

stycznia 2014 roku lub po tej dacie. 

Interpretacja wyjaśnia ujmowanie księgowe zobowiązań do zapłaty opłat i podatków, które 

nie są podatkami dochodowymi. Zdarzeniemobligującym jest zdarzenie określone  

w przepisach prawa powodujące konieczność zapłaty podatku bądź opłaty. Sam fakt, że 

jednostka będziekontynuować działalność w kolejnym okresie, lub sporządza sprawozdanie 

zgodnie z zasadą kontynuacji działalności, nie tworzy koniecznościrozpoznania 

zobowiązania. Te same zasady rozpoznawania zobowiązania dotyczą sprawozdań rocznych 

i sprawozdańśródrocznych. 

Zastosowanie interpretacji do zobowiązań z tytułu praw do emisji jest opcjonalne. 

Grupa zastosuje KIMSF 21 od 1 kwietnia 2014 roku. 

Według oceny Zarządu powyższa zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. 

-Ujawnienia wartości odzyskiwalnej dotyczące aktywów niefinansowych – Zmiany do MSR 

36 

Zmiany do MSR 36 „Utrata wartości aktywów niefinansowych” dotyczące ujawnień wartości 

odzyskiwalnej zostały opublikowane przez RadęMiędzynarodowych Standardów 

Rachunkowości w maju 2013 roku i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się1 

stycznia 2014 roku lub po tej dacie. 

Zmiany usuwają wymóg ujawnienia wartości odzyskiwalnej w sytuacji gdy ośrodek 

wypracowujący środki pieniężne zawiera wartość firmy lubaktywa niematerialne 

 o nieokreślonym okresie użytkowania i nie stwierdzono utraty wartości. 

Grupa zastosuje MSR 36 od 1 kwietnia 2014 roku. 

Według szacunku Zarządu powyższa zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. 

-Odnowienie instrumentów pochodnych i kontynuowanie rachunkowości zabezpieczeń – 

Zmiany do MSR 39 

Zmiany do MSR 39 „ Instrumenty finansowe”  rachunkowości zabezpieczeń zostały 

opublikowane przez Radę Międzynarodowych StandardówRachunkowości w czerwcu 2013 

roku i obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej 

dacie. 

Zmiany pozwalają na kontynuowanie rachunkowości zabezpieczeń w sytuacji, gdy 

instrument pochodny, który był desygnowany jako instrumentzabezpieczający, zostaje 

odnowiony (tj. strony zgodziły się na zastąpienie oryginalnego kontrahenta nowym) w efekcie 

rozliczenia instrumentu zcentralną izbą rozliczeniową będące konsekwencją przepisów 

prawa, jeżeli spełnione sąściśle określone warunki. 

Grupa zastosuje zmiany do MSR 39 od 1 kwietnia 2014 roku. 

Według szacunku Zarządu powyższa zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. 

a) Zasady rachunkowości 
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Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. 

Prezentacja sprawozdań finansowych 

Sprawozdanie finansowe prezentowane jest zgodnie z MSR 1. Spółka prezentuje odrębnie 

„Rachunek zysków i strat”, który zamieszczony jest bezpośrednio przed „Sprawozdaniem  

z całkowitych dochodów”. 

„Rachunek zysków i strat” prezentowany jest w wariancie kalkulacyjnym, natomiast 

„Rachunek przepływów pieniężnych” sporządzany jest metodą pośrednią. 

W przypadku retrospektywnego wprowadzenia zmian zasad rachunkowości lub korekty 

błędów, Spółka prezentuje bilans sporządzony dodatkowo na początek okresu 

porównawczego. 

Konsolidacja 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe spółki 

dominującej oraz sprawozdanie finansowe spółki, nad którą Grupa sprawuje kontrolę,  

tj. spółki zależnej, sporządzone na dzień31.12.2013 roku. Przez kontrolę rozumie się 

zdolność wpływania na politykę finansową i operacyjną spółki zależnej w celu osiągnięcia 

korzyści ekonomicznych z jej działalności. 

Sprawozdania finansowe Spółki dominującej oraz spółki zależnej objętych skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym sporządza się na ten sam dzień bilansowy, tj. na31.12.2013 

roku. W przypadkach gdy jest to konieczne, w sprawozdaniu finansowym spółki zależnej 

dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych 

przez spółkę z zasadami stosowanymi przez Grupę Kapitałową.  

Spółka zależna objęta jest konsolidacją metodą pełną. 

Metoda konsolidacji pełnej polega na łączeniu sprawozdań finansowych spółki dominującej 

oraz spółki zależnej poprzez zsumowanie, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji 

aktywów, zobowiązań, kapitału własnego, przychodów oraz kosztów. W celu 

zaprezentowania Grupy Kapitałowej w taki sposób, jak gdyby stanowiła ona pojedynczą 

jednostkę gospodarczą, dokonuje się następujących wyłączeń: 

 Na moment nabycia kontroli ujmowana jest wartość firmy lub zysk zgodnie z MSSF 3, 

 Określane są i prezentowane oddzielnie udziały niedające kontroli, 

 Salda rozliczeń między spółkami Grupy Kapitałowej i transakcje (przychody, koszty, 

dywidendy) wyłącza się w całości, 

 Wyłączeniu podlegają zyski i straty z tytułu transakcji zawieranych wewnątrz Grupy 

Kapitałowej, które są ujęte w wartości bilansowej aktywów, takich jak zapasy i środki 

trwałe. Straty z tytułu transakcji wewnątrz Grupy analizowane są pod kątem utraty 

wartości aktywów z perspektywy Grupy, 

 Ujmuje się podatek odroczony z tytułu różnic przejściowych wynikających 

z wyłączenia zysków i strat osiągniętych na transakcjach zawartych wewnątrz Grupy 

Kapitałowej (zgodnie z MSR 12). 

 

Transakcje w walutach obcych 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotym polskim (PLN), który 

jest również walutą funkcjonalną Spółki dominującej. 
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Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy 

zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji (kurs spot). 

Na dzień bilansowy pozycje pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty są 

przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu zamknięcia obowiązującego na koniec 

okresu sprawozdawczego, tj. średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy 

Bank Polski. 

Niepieniężne pozycje bilansowe ujmowane są według kosztu historycznego, wyrażonego 

 w walucie obcej, są wykazywane po koszcie historycznym z dnia transakcji. 

Niepieniężne pozycje bilansowe ewidencjonowane według wartości godziwej, wyrażonej  

w walucie obcej, wycenione są według kursu wymiany z dnia ustalenia wartości godziwej, 

 tj. średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Różnice kursowe powstałe z rozliczenia transakcji lub przeliczenia pozycji pieniężnych 

innych niż instrumenty pochodne, ujmowane są odpowiednio w pozycji pozostałych 

przychodów lub kosztów operacyjnych w kwocie netto, z wyjątkiem różnic kursowych 

kapitalizowanych w wartości aktywów w przypadkach określonych zasadami rachunkowości. 

Wartości niematerialne 

Wartości niematerialne obejmują patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe, koszty 

prac rozwojowych oraz pozostałe wartości niematerialne, które spełniają kryteria ujęcia 

określone w MSR 38. W pozycji tej wykazywane są również wartości niematerialne, które nie 

zostały jeszcze oddane do użytkowania (wartości niematerialne w trakcie wytwarzania). 

Wartości niematerialne na dzień bilansowy wykazywane są według ceny nabycia lub kosztu 

wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 

Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania amortyzowane są metodą liniową 

przez okres ich ekonomicznej użyteczności. Okresy użytkowania poszczególnych wartości 

niematerialnych poddawane są corocznej weryfikacji, a w razie konieczności korygowane od 

początku następnego roku obrotowego. 

Przewidywany okres użytkowania dla poszczególnych grup wartości niematerialnych wynosi: 

Grupa Stawka 

Oprogramowanie komputerowe 33% 

Prace rozwojowe 30 – 33% 

 

Koszty związane z utrzymaniem oprogramowania, ponoszone w okresach późniejszych, 

ujmowane są jako koszt okresu w momencie ich poniesienia. 

Koszty prac badawczych są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich 

poniesienia. 

Nakłady bezpośrednio związane z pracami rozwojowymi ujmowane są jako wartości 

niematerialne tylko wtedy, gdy spełnione są następujące kryteria: 

 Ukończenie składnika wartości niematerialnych jest wykonalne z technicznego 

punktu widzenia tak, aby nadawał się do użytkowania lub sprzedaży, 

 Grupa zamierza ukończyć składnik oraz jego użytkowanie lub sprzedaż, 

 Grupa jest zdolna do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych, 
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 Składnik wartości niematerialnych będzie przynosił korzyści ekonomiczne, a Grupa 

potrafi te korzyść udowodnić, m.in. poprzez istnienie rynku lub użyteczność składnika 

dla potrzeb Grupy, 

 Dostępne są Grupie środki techniczne, finansowe lub inne niezbędne do ukończenia 

prac rozwojowych w celu sprzedaży lub użytkowania składnika, 

 Nakłady ponoszone w trakcie prac rozwojowych można wiarygodnie wycenić 

 i przyporządkować do danego składnika wartości niematerialnych. 

Nakłady ponoszone na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są 

przenoszone na kolejny okres, jeżeli można uznać, że zostaną one w przyszłości odzyskane. 

Ocena przyszłych korzyści odbywa się na podstawie zasad określonych w MSR 36. 

Po początkowym ujęciu nakładów na prace rozwojowe stosuje się model kosztu 

historycznego, zgodnie z którym składniki aktywów są ujmowane według cen nabycia lub 

kosztu wytworzenia pomniejszonych o skumulowana amortyzację i skumulowane odpisy 

aktualizujące z tytułu utraty wartości. Zakończone prace rozwojowe są amortyzowane liniowo 

przez przewidywany okres uzyskiwania korzyści, który przeciętnie wynosi 5 lat. 

Zyski i straty wynikłe ze zbycia wartości niematerialnych są określane jako różnica pomiędzy 

przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych wartości niematerialnych i są ujmowane w 

rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych. 
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Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według ceny nabycia lub kosztu 

wytworzenia. Cenę nabycia zwiększają wszystkie koszty związane bezpośrednio z zakupem 

i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do użytkowania. 

Po początkowym ujęciu rzeczowa aktywa trwałe, z wyjątkiem gruntów, wykazywane są 

według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy 

aktualizujące z tytułu utraty wartości. Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania nie 

podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy lub montażu i przekazania środka 

trwałego do używania. 

Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego 

składnika aktywów, który dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych wynosi: 

Grupa Stawka 

Komputery 30%  

 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu, po miesiącu, w którym środek trwały jest 

dostępny do użytkowania. Ekonomiczne okresy użyteczności oraz metody amortyzacji są 

weryfikowane raz w roku, powodując ewentualną korektę odpisów amortyzacyjnych 

 w kolejnych latach. 

Środki trwałe są dzielone na części składowe będące pozycjami o istotnej wartości, dla 

których można przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią 

składową są również koszty generalnych przeglądów oraz istotne części zamienne  

i wyposażenie, jeżeli będą wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok. Bieżące koszty 

poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji  

i napraw, ujmowane są w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia. 

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych może zostać usunięta z bilansu po dokonaniu 

jej zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane żadne ekonomiczne korzyści wynikające 

z dalszego użytkowania takiego składnika aktywów. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży, 

likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane jako różnica 

pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane 

w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych. 

Instrumenty finansowe 

Instrumentem finansowym jest każda umowa, która skutkuje powstaniem składnika aktywów 

finansowych u jednej ze stron i jednocześnie zobowiązania finansowego lub instrumentu 

kapitałowego u drugiej ze stron. 

Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jest wykazywane w bilansie, gdy 
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Grupa staje się stroną umowy tego instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna 

 i sprzedaży aktywów i zobowiązań finansowych ujmuje się na dzień zawarcia transakcji. 

Składnik aktywów finansowych wyłącza się z bilansu w przypadku, gdy wynikające  

z zawartej umowy prawa do korzyści ekonomicznych i ryzyka z niej wynikające zostały 

zrealizowane, wygasły lub Grupa się ich zrzekła. 

Grupa wyłącza z bilansu zobowiązanie finansowe wtedy, gdy zobowiązanie wygasło, to 

znaczy, kiedy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. 

Na dzień nabycia aktywa i zobowiązania finansowe Grupa wycenia w wartości godziwej, 

czyli najczęściej według wartości godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika 

aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku zobowiązania. Koszty transakcji Grupa włącza 

do wartości początkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, poza 

kategorią aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej poprzez rachunek zysków 

i strat. 

Na dzień bilansowy aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane są według zasad 

przedstawionych poniżej: 

Aktywa finansowe 

Dla celów wyceny po początkowym ujęciu aktywa finansowe inne niż instrumenty pochodne 

zabezpieczające Grupa klasyfikuje z podziałem na : 

 Pożyczki i należności 

 Aktywa dostępne do sprzedaży 

Kategorie te określają zasady wyceny na dzień bilansowy oraz ujęcie zysków lub strat  

z wyceny w wyniku finansowym lub w innych całkowitych dochodach. Zyski lub straty 

ujmowane w wyniku finansowym prezentowane są jako przychody lub koszty finansowe,  

z wyjątkiem odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług, które prezentowane 

są jako pozostałe koszty operacyjne. 

Wszystkie aktywa finansowe, z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej przez wynik 

finansowy, podlegają ocenie na każdy dzień bilansowy ze względu na wystąpienie 

przesłanek utraty ich wartości. Składnik aktywów finansowych podlega odpisom 

aktualizującym, jeżeli istnieją obiektywne dowody świadczące o utracie jego wartości. 

Przesłanki utraty wartości analizowane są dla każdej kategorii aktywów finansowych 

odrębnie, co zostało zaprezentowane poniżej. 

Pożyczki i należności to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe,  

o ustalonych lub możliwych do określenia płatnościach, które nie są kwotowane na 

aktywnym rynku. Pożyczki i należności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu  

z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Wycena krótkoterminowych 

należności odbywa się w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty 

dyskonta. 

Aktywa finansowe kwalifikowane do kategorii pożyczek i należności wykazywane są 
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w bilansie jako: 

 Aktywa krótkoterminowe w pozycjach „Należności z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe należności” oraz „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty”. 

Odpisy na należności wątpliwe szacowane są, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności 

przestało być prawdopodobne. Znaczące salda należności podlegają indywidualnej ocenie 

 w przypadku dłużników  zalegających z zapłatą lub gdy uzyskano obiektywne dowody,  

że dłużnik może nie uiścić należności (np. trudna sytuacja finansowa dłużnika, proces 

sądowy przeciwko dłużnikowi, niekorzystne dla dłużnika zmiany otoczenia gospodarczego). 

Dla należności niepodlegających indywidualnej ocenie przesłanki utraty wartości 

analizowane są w ramach poszczególnych klas aktywów określonych ze względu na ryzyko 

kredytowe (wynikające np. z branży, regionu lub struktury odbiorców). Wskaźnik odpisów 

aktualizujących dla poszczególnych klas oparty jest zatem na zaobserwowanych  niedawnej 

przeszłości trendach dotyczących trudności w spłacie należności przez dłużników. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa 

finansowe, które zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nie kwalifikują się do 

żadnej z kategorii aktywów finansowych. 

W tej kategorii Grupa ujmuje notowane obligacje nieutrzymywane do terminów 

wymagalności. Aktywa te w bilansie wykazywane są w pozycji „Pozostałych aktywów 

finansowych”. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w wartości godziwej. Zyski i straty  

z wyceny ujmowane są jako inne całkowite dochody i kumulowane w kapitale z wyceny 

aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, z wyjątkiem odpisów z tytułu utraty wartości 

oraz różnic kursowych od aktywów pieniężnych, które ujmowane są w wyniku finansowym. 

W wyniku finansowym ujmowane są również odsetki, które byłyby rozpoznane przy wycenie 

tych składników aktywów finansowych według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem 

metody efektywnej stopy procentowej. 

Odwrócenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do 

sprzedaży ujmowane jest w innych całkowitych dochodach, z wyjątkiem odpisów 

aktualizujących wartość instrumentów dłużnych, których odwrócenie ujmowane jest w wyniku 

finansowym, jeżeli wzrost wartości instrumentu może być obiektywnie łączony  

ze zdarzeniem następującym po rozpoznaniu utraty wartości. 

W momencie wyłączenia składnika aktywów z bilansu, skumulowane zyski i straty, ujęte 

poprzednio w innych całkowitych dochodach, przenoszone są z kapitału własnego do wyniku 

finansowego oraz prezentowane są w innych całkowitych dochodach jako reklasyfikacja 

 z tytułu przeniesienia do wyniku finansowego. 

Zobowiązania finansowe 

Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające wykazywane są 

 w następujących pozycjach bilansu: 

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania. 
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Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe wyceniane są według zamortyzowanego 

kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, z wyjątkiem zobowiązań 

finansowych przeznaczonych do obrotu lub wyznaczonych jako wycenianych w wartości 

godziwej przez wynik finansowy. Do kategorii zobowiązań finansowych wycenianych  

w wartości godziwej przez wynik finansowy grupa zalicza instrumenty pochodne inne niż 

instrumenty zabezpieczające. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. 

Zyski i straty z wyceny zobowiązań finansowych ujmowane są w wyniku finansowym  

w działalności jednostki. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych, 

oraz krótkoterminowe inwestycje o dużej płynności, łatwo wymienialne na gotówkę, dla 

których ryzyko zmiany wartości jest nieznaczne. 

Kapitał własny 

Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wyemitowanych akcji, zgodnie 

ze Statutem spółki dominującej oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Akcje spółki dominującej nabyte i zatrzymane przez spółkę dominującą lub konsolidowane 

spółki zależne pomniejszają kapitał własny. Akcje własne wyceniane są w cenie nabycia. 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej powstaje z nadwyżki ceny 

emisyjnej ponad wartość nominalną akcji, pomniejszoną o koszty emisji. 

Pozostałe kapitały obejmują zyski zatrzymane w spółce w wysokości wymaganej przed 

kodeks spółek handlowych. 

Rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub 

zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, 

 że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu korzyści ekonomicznych, 

oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Termin 

poniesienia oraz kwota wymagająca uregulowania może być niepewna. 

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty operacyjne. 

Rezerwy ujmuje się w wartości szacowanych nakładów niezbędnych do wypełnienia 

obecnego obowiązku na podstawie najbardziej wiarygodnych dowodów dostępnych na dzień 

sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym dotyczących ryzyka oraz 

stopnia niepewności. W przypadku gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, 

wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych 

przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej 

odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego 

ryzyka związanego z danym zobowiązaniem. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca 

na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako
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koszt finansowy. 

Jeżeli Grupa spodziewa się, że koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na 

mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik 

aktywów, ale tylko wówczas, gdy istnieje wystarczająca pewność, że zwrot ten rzeczywiście 

nastąpi. Jednakże wartość tego aktywa nie może przewyższać kwoty rezerwy. 

W przypadku gdy wydatkowanie środków w celu wypełnienia obecnego obowiązku nie jest 

prawdopodobne, kwoty zobowiązania warunkowego nie ujmuje się w bilansie, z wyjątkiem 

zobowiązań warunkowych identyfikowanych w procesie połączenia jednostek gospodarczych 

zgodnie z MSSF 3. 

Spółka tworzy w szczególności rezerwy na koszty utrzymania serwerów związane  

ze zrealizowaną już sprzedażą. 

Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub 

należnych i reprezentują należności za produkty dostarczone w ramach normalnej 

działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne 

podatki związane ze sprzedażą (podatek akcyzowy). Przychody są ujmowane w takiej 

wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne związane  

z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. 

 

Sprzedaż produktów 

Przychody ze sprzedaży produktów ujmowane są, jeżeli spełnione zostały następujące 

warunki: 

 Grupa przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności 

do dóbr. Warunek uznaje się za spełniony z chwilą ustanowienia dla użytkownika 

dostępu do oferowanego softwaru. 

 Kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. 

 Istnieje prawdopodobieństwo, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu 

transakcji oraz 

 Koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione w związku z transakcją, można 

wycenić w wiarygodny sposób. 

Odsetki i dywidendy 

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania zgodnie  

z metoda efektywnej stopy procentowej. Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia 

praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania. 

Koszty operacyjne 

Koszty operacyjne są ujmowane w rachunku zysków i strat zgodnie z zasadą współmierności 

przychodów i kosztów. Grupa prezentuje w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 
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koszty według miejsc powstawania. 

Podatek dochodowy (wraz z podatkiem odroczonym) 

Obciążenie podatkowe wyniku finansowego obejmuje podatek dochodowy bieżący oraz 

odroczony, który nie został ujęty w innych dochodach całkowitych lub bezpośrednio  

w kapitale. 

Bieżące obciążenie podatkowe obliczane jest na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 

opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego 

zysku (straty) brutto w związku z czasowym przesunięciem przychodów podlegających 

opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów do innych okresów 

oraz wyłączeniem pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały 

opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe 

obowiązujące w danym roku podatkowym. 

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu 

lub zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów 

 i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystanymi do wyliczenia 

podstawy opodatkowania. 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic 

przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast składnika aktywów z tytułu podatku 

odroczonego jest rozpoznawany do wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że będzie 

można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. 

Nie ujmuje się aktywów ani rezerwy, jeśli różnica przejściowa wynika z początkowego ujęcia 

składnika aktywów lub zobowiązań w transakcji, która nie jest połączeniem jednostek 

gospodarczych oraz która w czasie jej wystąpienia nie ma wpływu ani na wynik podatkowy, 

ani na wynik księgowy. Nie ujmuje się rezerwy na podatek odroczony od wartości firmy, która 

nie podlega amortyzacji na gruncie przepisów podatkowych. 

Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą 

obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub rezerwa 

rozliczona, przyjmując za podstawę przepisy prawne obowiązujące na dzień bilansowy. 

Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień 

bilansowy, a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą 

wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części, następuje jego odpis. 

Subiektywne oceny Zarządu oraz niepewność szacunków 

Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd spółki dominującej 

kieruje się osądem przy dokonywaniu licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na 

stosowane zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, 

przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od 

szacowanych przez Zarząd. Informacje o dokonanych szacunkach i założeniach, które są 

znaczące dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane 

poniżej. 
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Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych 

Zarząd spółki dominującej dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej 

użyteczności aktywów trwałych, podlegających amortyzacji. Na dzień 31.12.2013 roku 

Zarząd ocenia, że okresy użyteczności aktywów przyjęte przez Grupę dla celów amortyzacji 

odzwierciedlają oczekiwany okres ponoszenia korzyści ekonomicznych przez te aktywa w 

przyszłości. Jednakże faktyczne okresy przynoszenia korzyści przez te aktywa w przyszłości 

mogą różnić się od zakładanych, w tym również ze względu na techniczne starzenie się 

majątku.  

Rezerwy 

Zarząd spółki dominującej dokonuje szacunku kosztów związanych z utrzymaniem serwerów 

dotyczących sprzedanych dostępów do oferowanego softwaru. 

Aktywa na podatek odroczony 

Prawdopodobieństwo rozliczenia składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego  

z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na budżetach spółek Grupy zatwierdzonych 

przez Zarząd spółki dominującej. Jeżeli prognozowane wyniki finansowe wskazują, że spółki 

Grupy osiągną dochód do opodatkowania, aktywa na podatek odroczony ujmowane są  

w pełnej wysokości. 

Utrata wartości aktywów niefinansowych 

W celu określenia wartości użytkowej Zarząd szacuje prognozowane przepływy pieniężne 

oraz stopę, którą przepływy dyskontowane są do wartości bieżącej (patrz podpunkt 

dotyczący utraty wartości aktywów niefinansowych). W procesie wyceny wartości bieżącej 

przyszłych przepływów dokonywane są założenia dotyczące prognozowanych wyników 

finansowych. Założenia te odnoszą się do przyszłych zdarzeń i okoliczności. Faktycznie 

zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych, co w kolejnych okresach 

sprawozdawczych może przyczynić się do znaczących korekt wartości aktywów Grupy. 
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1. Wartości niematerialne 
 

Najistotniejszym składnikiem wartości niematerialnych są zakończone prace rozwojowe 

związane z kolejnymi wersjami produktów oferowanych przez Spółkę. 

1.2 - Wartości niematerialne w okresie 
sprawozdawczym 

Wartość firmy 
Patenty i 
licencje 

Koszty prac 
rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne, 
w tym wartości 
niematerialne w 

realizacji 

od 01.04.2013 do 31.12.2013 

Wartość bilansowa brutto na początek 
okresu 

 -   5 362         1 341 187  -  

Nabycie  -   -   870 064  -  

Reklasyfikacje  -   -   -   -  

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży  -   -   -   -  

Zmniejszenia z tytułu likwidacji  -   -   -   -  

Przeniesienie na aktywa trwałe przeznaczone 
do sprzedaży 

 -   -   -   -  

Zmniejszenia i zwiększenia wynikające z 
przeszacowania 

 -   -   -   -  

Wartość bilansowa brutto na koniec okresu  -   5 362         2 211 251  -  

Wartość umorzenia na początek okresu  -   5 362            613 875  -  

Zwiększenie amortyzacji za okres  -   -   248 918  -  

Reklasyfikacje  -   -   -   -  

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży  -   -   -   -  

Zmniejszenia z tytułu likwidacji  -   -   -   -  

Przeniesienie na aktywa trwałe przeznaczone 
do sprzedaży 

 -   -   -   -  

Zmniejszenia i zwiększenia wynikające z 
przeszacowania 

 -   -   -   -  

Wartość umorzenia na koniec okresu  -          5 362          862 793  -  

Wartość odpisów aktualizujących na 
początek okresu 

 -   -   -   -  

Zwiększenia w ciągu okresu  -   -   -   -  

Reklasyfikacje  -   -   -   -  

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży  -   -   -   -  

Zmniejszenia z tytułu likwidacji  -   -   -   -  

Przeniesienie na aktywa trwałe przeznaczone 
do sprzedaży 

 -   -   -   -  

Rozwiązanie odpisów  -   -   -   -  

Wartość odpisów aktualizujących na 
koniec okresu 

 -   -   -   -  

Wartość netto na koniec okresu  -   -        1 348 458  -  
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2. Rzeczowe aktywa trwałe 
 

2.1 - Rzeczowe aktywa trwałe 
Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień 

31.12.2013 31.12.2012 31.03.2013 

Grunty - - - 

Prawo wieczystego użytkowania gruntów - - - 

Budynki i budowle - - - 

Urządzenia techniczne i maszyny 337 977  287 152  309 950 

Środki transportu - - - 

Pozostałe środki trwałe 48 512  53 061  53 061 

Środki trwałe w budowie - - - 

Zaliczki na środki trwałe 6 454 - 8 725 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM: 392 943  340 214  371 736 

 

Najistotniejszym składnikiem urządzeń technicznych i maszyn jest sprzęt komputerowy. 

2.2 - Rzeczowe aktywa 
trwałe w okresie 

sprawozdawczym Grunty 
Prawo 

wieczystego 
użytkowania 

Budynki 
i 

budowle 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Środki trwałe 
w budowie, 

zaliczki 
od 01.04.2013 do 31.12.2013 

Wartość bilansowa brutto 
na początek okresu 

- - -     449 293,48       -        60 662,69              8 725,00      

Przyjęcia ze środków trwałych 
w budowie 

- - -         8 725,00       -   -   -  

Nabycia bezpośrednie - - -     128 247,42       -   -          6 453,66      

Reklasyfikacje - - -  -   -   -         (8 725,00)     

Zwiększenia z tytułu 
połączenia jednostek 
gospodarczych 

- - -  -   -   -   -  

Zmniejszenia z tytułu 
sprzedaży 

- - -  -   -   -   -  

Zmniejszenia z tytułu 
likwidacji 

- - -  -   -   -   -  

Przeniesienie na środki trwałe 
przeznaczone do sprzedaży 

- - -  -   -   -   -  

Zmniejszenia i zwiększenia 
wynikające z przeszacowania 

- - -  -   -   -   -  

Wartość bilansowa brutto 
na koniec okresu 

- - -     586 265,90       -        60 662,69              6 453,66      

Wartość umorzenia na 
początek okresu 

- - -     139 343,76       -          7 601,30       -  

Zwiększenie amortyzacji za 
okres 

- - -     108 944,69       -          4 549,68       -  

Zwiększenia z tytułu 
połączenia jednostek 
gospodarczych 

- - -  -   -   -   -  

Reklasyfikacje - - -  -   -   -   -  

Zmniejszenia z tytułu 
sprzedaży 

- - -  -   -   -   -  

Zmniejszenia z tytułu 
likwidacji 

- - -  -   -   -   -  

Przeniesienie na środki trwałe 
przeznaczone do sprzedaży 

- - -  -   -   -   -  

Zmniejszenia i zwiększenia 
wynikające z przeszacowania 

- - -  -   -   -   -  

Wartość umorzenia na 
koniec okresu 

- - -     248 288,45       -        12 150,98       -  

Wartość odpisów 
aktualizujących na początek 
okresu 

- - -  -   -   -   -  

Zwiększenia w ciągu okresu - - -  -   -   -   -  

Reklasyfikacje - - -  -   -   -   -  
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Zmniejszenia z tytułu 
sprzedaży 

- - -  -   -   -   -  

Zmniejszenia z tytułu 
likwidacji 

- - -  -   -   -   -  

Przeniesienie na środki trwałe 
przeznaczone do sprzedaży 

- - -  -   -   -   -  

Rozwiązanie odpisów - - -  -   -   -   -  

Wartość odpisów 
aktualizujących na koniec 
okresu 

- - -  -   -   -   -  

Wartość netto na koniec 
okresu 

- - -     337 977,45       -        48 511,71              6 453,66      
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3. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
 
Większość należności z tytułu dostaw i usług dotyczy krótkoterminowych należności od 
agentów płatniczych i przekazania opłat pobranych od klientów. Pozostałe należności 
handlowe mają terminy płatności do 30 dni. 
 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności wyceniane są w wysokości 
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnejstopy procentowej z uwzględnieniem 
odpisów aktualizujących wartość należności. Wartość księgowa należności jest zbliżona do 
ich wartościgodziwej. Należności z tytułu dostaw i usług z datą zapadalności poniżej 360 dni 
od dnia powstania należności nie podlegają dyskontowaniu. 
 

3.1 - 
Należności 

31.12.2013 31.12.2012 31.03.2013 

Wartość 
Odpisy 

aktualizuj
ące 

Wartość 
bilansow

a 
Wartość 

Odpisy 
aktualizuj

ące 

Wartość 
bilansow

a 
Wartość 

Odpisy 
aktualizuj

ące 

Wartość 
bilansow

a 

Należności z 
tytułu dostaw 
i usług 404 790  - 404 790  567 598  - 567 598  482 632 - 482 632 
Należności z 
tytułu 
bieżącego 
podatku 
dochodoweg
o   - - - - - - - - 
Należności z 
tytułu 
pozostałych 
podatków, 
ceł i 
ubezpieczeń 
społecznych 542 100  - 542 100  396 953  - 396 953  299 657 - 299 657 

Pozostałe 
należności 243 011  - 243 011  234 975  - 234 975  226 680 - 226 680 
RAZEM 
NALEŻNOŚ
CI: 

1 189 
902  - 

1 189 
902  

1 199 
526  - 

1 199 
526  

1 008 
969 - 

1 008 
969 

 
Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa nie posiadała przeterminowanych należności. 
 
 
 

3.2. Należności wg terminów 
płatności 

31.12.2013 31.12.2012 31.03.2013 

do 12 m-cy 
od dnia 

bilansowego 

powyżej 12 
m-cy od 

dnia 
bilansowego 

do 12 m-cy 
od dnia 

bilansowego 

powyżej 12 
m-cy od 

dnia 
bilansowego 

do 12 m-cy 
od dnia 

bilansowego 

powyżej 12 
m-cy od 

dnia 
bilansowego 

Należności z tytułu dostaw i usług 404 790   - 567 598  - 482 632  - 

Należności z tytułu bieżącego 
podatku dochodowego    -    -    - 

Należności z tytułu pozostałych 
podatków, ceł i ubezpieczeń 
społecznych 542 100   - 396 953  - 299 657  - 

Pozostałe należności 243 011   - 234 975  - 226 680  - 

RAZEM 1 189 902  - 1 199 526  - 1 008 969 - 
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4. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 

4.1 - Środki pieniężne 
Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień 

31.12.2013 31.12.2012 31.03.2013 

Środki pieniężne w kasie 66  70  70 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 5 141 172  936 577  1 355 164 

Pozostałe środki pieniężne i ich ekwiwalenty 206 158  - - 

RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE: 5 347 396  936 648  1 355 234 

 
Pozostałe środki pieniężne i ich ekwiwalenty składają się z wpłaconych kaucji. 
 

5. Rozliczenia międzyokresowe 
 

5.1 - Rozliczenia międzyokresowe aktywne 
Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień 

31.12.2013 31.12.2012 31.03.2013 

Pozostałe 96 708  14 663 13 782 

Inne (niezakończone prace rozwojowe nowej wersji oprogramowania) 834 992  -  772 752 

Koszty ochrony prawnej na rynku amerykańskim 250 145 -  289 252 

RAZEM ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: 1 181 845 14 663 1 075 786 

 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą głownie niezakończonych prac rozwojowych 
oraz kosztów ochrony prawnej na rynku amerykańskim.  

 

6. Kapitał własny 
 

6.1. Kapitał podstawowy 

 

6.1 - Kapitał 
własny 

Ilość 
wyemitowanych 

akcji na dzień 

Ilość 
wyemitowanych 

akcji na dzień 

Ilość 
wyemitowanych 

akcji na dzień 

Ilość akcji 
zatwierdzonych 

do emisji na 
dzień 

Ilość akcji 
zatwierdzonych 

do emisji na 
dzień 

Ilość akcji 
zatwierdzonych 

do emisji na 
dzień 

31.12.2013 31.12.2012 31.03.2013 31.12.2013 31.12.2012 31.03.2013 

A 25 000 000 5 000 000 5 000 000 25 000 000 5 000 000 5 000 000 

B 750 000 150 000 150 000 750 000 150 000 150 000 

Razem: 25 750 000 5 150 000 5 150 000 25 750 000 5 150 000 5 150 000 
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6.2. Kapitał zapasowy. 

Kapitał zapasowy powstał w wyniku zatrzymania w Spółce części zysku z lat poprzednich. 

 

6.3. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 

Pozycja niepodzielony wynik z lat ubiegłych dotyczy jedynie niepodzielonego wyniku netto  

z lat ubiegłych i nie zawiera w sobie innych zdarzeń gospodarczych.  

 

7. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 
 

7.1 - Rezerwy  
Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień 

31.12.2013 31.12.2012 31.03.2013 

Krótkoterminowe       

Rezerwy na odprawy emerytalne i inne świadczenia pracownicze - - - 

Rezerwy na spory sądowe - - - 

Rezerwy na ryzyko gospodarcze - - - 

Rezerwy na restrukturyzację - - - 

Pozostałe rezerwy 412 406  66  212 406 

RAZEM REZERWY KRÓTKOTERMINOWE 412 406  66  212 406 

 

Rezerwy składają się głównie z kosztów ewentualnych roszczeń kontrahentów. 

 

 

6.2 - Najwięksi akcjonariusze 31.12.2013 Liczba akcji Liczba głosów 
Wartość 

nominalne akcji 
Udział w kapitale 

podstawowym 

Mariusz Ciepły 5 149 250 5 149 250 102 985 20,00% 

Maciej Jarzębowski 3 940 500 3 940 500 78 810 15,30% 

Jakub Sitarz 3 769 500 3 769 500 75 390 14,64% 

Urszula Jarzębowska 1 210 250 1 210 250 24 205 4,70% 

Szymon Klimczak 515 000 515 000 10 300 2,00% 

Krzysztof Górski 403 000 403 000 8 060 1,57% 

THC OS LCC 5 356 000 5 356 000 107 120 20,80% 

THC FM Ltd. 3 120 655 3 120 655 62 413 12,12% 

Inner Investment Ltd 1 078 140 1 078 140 21 563 4,19% 

TF Asset Management Ltd 582 705 582 705 11 654 2,26% 

Agnieszka Stefaniuk 162 500 162 500 3 250 0,63% 

Dariusz Ciborski 462 500 462 500 9 250 1,80% 

Razem: 25 750 000  25 750 000  515 000 100,00% 
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8. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania 
 

8.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania 
krótkoterminowe 

Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień 

31.12.2013 31.12.2012 31.03.2013 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 237 238  47 751  69 082 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - - 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - - - 

Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń 
społecznych 829 030  1 004 640  754 017 

Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania 251 037  1 017 149  209 013 

RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE: 1 317 304  2 069 540  1 032 112 

 

8.2- Zobowiązania na dzień 
31.12.2013 - struktura wiekowa 

Bieżące Do 1 miesiąca 
Od 1 - 3 

miesięcy 
Od 3 miesięcy 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 5 lat 
Razem 

Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług 237 238          237 238  

Zobowiązania z tytułu bieżącego 
podatku dochodowego -         - 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń -         - 

Zobowiązania z tytułu pozostałych 
podatków, ceł i ubezpieczeń 
społecznych 829 030          829 030  

Rozliczenia międzyokresowe oraz 
pozostałe zobowiązania 251 037          251 037  

Razem 1 317 304  - - - - 1 317 304  

 

8.3 Zobowiązania - struktura 
walutowa 

31.12.2013 31.12.2012 31.03.2013 

w walucie 
w zł po 

przeliczeniu 
w walucie 

w zł po 
przeliczeniu 

w walucie 
w zł po 

przeliczeniu 

PLN 1 317 304 1 317 304 2 069 540 2 069 540 1 032 112 1 032 112 

Razem X 1 317 304  X 2 069 540  X 1 032 112 

 

 

 

9. Przychody ze sprzedaży 
 

9.1 - Przychody ze sprzedaży (działalność kontynuowana) 

Za okres 
zakończony 

Za okres 
zakończony 

Za rok 
zakończony 

31.12.2013 31.12.2012 31.03.2013 

Przychody ze sprzedaży produktów 12 446 757  7 206 084  11 185 727 

Przychody ze sprzedaży usług - - - 

Przychody ze sprzedaży towarów - - - 

Przychody ze sprzedaży materiałów - - - 

RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 12 446 757  7 206 084  11 185 727 
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Ze względu na jednolity charakter działalności Spółka nie identyfikuje segmentów 

działalności. 

Prawie 95% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży spółka realizuje poprzez swoją 

spółkę zależną w USA. 

10. Koszty działalności operacyjnej 
 

10.1 - Koszty według rodzaju 

Za okres 
zakończony 

Za okres 
zakończony 

Za rok 
zakończony 

31.12.2013 31.12.2012 31.03.2013 

Amortyzacja 357 050  112 344  212 691 

Zużycie materiałów i energii 75 508  91 242  128 466 

Usługi obce 2 284 752  626 152  1 778 494 

Podatki i opłaty 1 222  557  980 

Koszt świadczeń pracowniczych 602 086  738 139  941 837 

Pozostałe koszty rodzajowe 431 975  237 021  366 325 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów -   - 

RAZEM KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 3 752 594  1 805 456  3 428 793 

Korekty:       

Zmiana stanu produktów -   - 

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby -   - 

Koszty sprzedaży (860 217) (528 880) (761 772) 

Koszty ogólnego zarządu (1 172 288) (685 297) (935 263) 

RAZEM KOSZTY OPERACYJNE 1 720 088  591 279  1 731 757 

 

11. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 
 

11.1 - Pozostałe koszty operacyjne 

Za okres  Za okres  Za rok 

01.04.2013 –  
31.12.2013 

01.04.2012  
- 31.12.2012 

01.04.2012 
- 31.03.2013 

Pozostałe koszty operacyjne 1 002  12 098  265 341 

Różnice kursowe 210 322  114 724  405 117 

RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 211 324  126 822  670 458 

 

Pozostałe przychody operacyjne składały się głównie z różnic kursowych. 
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12. Przychody finansowe 
 

12.1 - Przychody finansowe 
Za okres  Za okres  Za rok 

01.04.2013 –  
31.12.2013 

01.04.2012  
- 31.12.2012 

01.04.2012 
- 31.03.2013 

Odsetki 27 660  26 244  59 125 

Inne 134  143  - 

RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE 27 794  26 387  59 125 

 

13. Koszty finansowe 
 

13.1 - Koszty finansowe 

Za okres  Za okres  Za rok 

01.04.2013 –  
31.12.2013 

01.04.2012  
- 31.12.2012 

01.04.2012 
- 31.03.2013 

Odsetki 2  - 9 840 

RAZEM KOSZTY FINANSOWE 2  - 9 840 
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14. Instrumenty finansowe 
 

29.1 -
Instrumenty 
finansowe 

według 
kategorii 

Na dzień 31.12.2013 Na dzień 31.12.2012 Na dzień 31.03.2013 

Wartość 
księgowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
księgowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
księgowa 

Wartość 
godziwa 

Aktywa 
finansowe 6 386 448  6 386 448  5 151 230  5 151 230  6 008 305  6 008 305  

Aktywa 
wyceniane w 
wartości 
godziwej przez 
rachunek 
zysków i strat - - - - - - 

Akcje i udziały 
w jednostkach 
zależnych 
wyceniane w 
cenach 
nabycia - - - - - - 

Pozostałe 
aktywa 
finansowe - - 3 015 056  3 015 056  3 644 102  3 644 102  

Należności 
własne 
wyceniane w 
nominale 1 189 902  1 189 902  1 199 526  1 199 526  1 008 969  1 008 969  

Aktywa 
utrzymywane 
do terminu 
wymagalności     - - - - 

Aktywa 
dostępne do 
sprzedaży     - - - - 

Środki 
pieniężne 5 196 546  5 196 546  936 648  936 648  1 355 234  1 355 234  

Zobowiązania 
finansowe 1 066 267  1 066 267  1 052 391  1 052 391  1 032 112  1 032 112  

Zobowiązania 
wyceniane w 
wartości 
godziwej przez 
rachunek 
zysków i strat - - - - - - 

Zobowiązania 
wyceniene w 
zamortyzowan
ym koszcie - - - - - - 

Zobowiązania  
wyceniane w 
nominale 1 066 267  1 066 267  1 052 391  1 052 391  1 032 112  1 032 112  

Umowy 
gwarancji 
finansowych - - - - - - 

Inne 
zobowiązania 
finansowe - - - - - - 
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15. Świadczenia dla kluczowego personelu kierowniczego (w tym 

wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej)  
 

Wynagrodzenia Członków Zarządu 

Łączna wartość krótkoterminowych świadczeń pracowniczych dla Członków Zarządu 

wynosiła: 

 

01.04.2013-31.12.2013 01.04.2012-31.12.2012 

Brutto Netto brutto Netto 

Mariusz Ciepły 162 000,00 132 840,00 162 000,00 132 840,00 

Urszula Jarzębowska 108 000,00 88 560,00 108 000,00 88 560,00 

Razem: 270 000,00 221 400,00 270 000,00 221 400,00 

 

Członkowie Zarządu nie pobierali innego rodzaju wynagrodzeń ani nie maja tego typu 

uprawnień. 

 

Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego 

Łączna wartość wynagrodzeń dla kluczowego personelu kierowniczego wynosiła: 

 

01.04.2013-31.12.2013 01.04.2012-31.12.2012 

Brutto Netto brutto Netto 

Jakub Sitarz 88 560,00 72 000,00 88 560,00 72 000,00 

Szymon Klimczak 132 840,00 108 000,00 121 770,00 99 000,00 

Krzysztof Górski 87 853,98 71 426,00 93 947,40 76 380,00 

Bartosz Olchówka 125 655,00 102 158,54 71 891,48 64 702,33 

Razem: 434 908,98 353 584,54 376 168,88 312 082,33 

 

Kluczowy personel kierowniczy nie pobierał wynagrodzeń innego rodzaju. 
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Wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej 

Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia. 

Inne świadczenia oraz nierozliczone pożyczki i zaliczki kluczowego personelu 

kierowniczego 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Spółka posiadała należności z tytułu zaliczek (składających 

się głównie z zaliczek na podróże służbowe) od następujących członków kluczowego 

personelu kierowniczego: 

Mariusz Ciepły    80 515,03 zł 

Urszula Jarzębowska   52 003,78 zł 

oraz z tytułu udzielonych pożyczek: 

Mariusz Ciepły   59 380,78 zł 

Urszula Jarzębowska   28 141,46 zł 

Jakub Sitarz    17 962,62 zł 

Wszelkie transakcje z kluczowym personelem kierowniczym Spółki realizowane są na 

warunkach rynkowych. 

 

16. Pozycje warunkowe i pozostałe pozycje pozabilansowe 
 

Nie wystąpiły tego typu zdarzenia. 

17. Pozostałe informacje 
 

17.1 - Wynagrodzenia podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych 

Za okres zakończony Za okres zakończony 

31.12.2013 31.12.2012 

Za wykonanie przeglądu i badania sprawozdania finansowego 
jednostkowego (skonsolidowanego)  10 000 - 

Za inne usługi - - 

Razem wynagrodzenie 10 000 - 
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17.2 - Przeciętne zatrudnienie w etatach 

Za okres 
zakończony 

Za okres 
zakończony 

31.12.2013 31.12.2012 

Pracownicy fizyczni - - 

Pracownicy umysłowi  29  26 

Razem przeciętna liczba etatów 29 26 

18. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym 

charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 
 

W opinii Zarządu Spółki w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły 

istotne zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe Grupy Kapitałowej. 

 

19. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 

19.1 – Podmioty konsolidowane 
w tys. złotych Należności Zobowiązania Sprzedaż Zakup 

LiveChat, Inc 1 464 
 

12 436 1 394 

 

20. Cykliczność, sezonowość działalności 
 

W Grupie kapitałowej nie obserwuje się sezonowości ani cykliczności sprzedaży. 
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20.6. Polityka dywidendy  

Zgodnie z art. 395 KSH, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu 

straty) oraz o wypłacie dywidendy jest zwyczajne walne zgromadzenie, które winno odbyć się 

w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki 

ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia 

prawa do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). Zgodnie z 

art. 27 ust. 3 Statutu Emitenta Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na 

poczet przewidywanej dywidendy, przy czym wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.  

Dane historyczne na temat dywidendy 

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wysokość dywidendy wynikała z 

zapisów w Umowie Inwestycyjnej zawartej w dniu 27 września 2011 roku pomiędzy THC Fund 

Management Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC a Mariuszem Ciepłym Urszulą Jarzębowską, Jakubem 

Sitarzem i Maciejem Jarzębowskim, która reguluje zasady współpracy stron oraz ich prawa i 

obowiązki w związku z działalnością Emitenta.  

W dniu 18 września 2012 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie 

wypłaty dywidendy w kwocie 1.458.879 zł. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę 878.333 zł 

pochodzącą z kapitału zapasowego oraz 580.545 zł z zysku netto za rok obrotowy 2011 zakończony 

31 marca 2012 r. Wartość dywidendy na jedną akcję wyniosła 0,28 zł (na podstawie liczby akcji 

sprzed splitu) oraz 0,06 zł (na podstawie liczby akcji po splicie). 

W dniu 11 lipca 2013 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wypłaty 

dywidendy w kwocie 6.000.000 zł. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę 724.347 zł 

pochodzącą z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz 5.275.653 zł z zysku netto za rok obrotowy 

2012 zakończony 31 marca 2013 r. Wartość dywidendy na jedną akcję wyniosła 1,17 zł (na podstawie 

liczby akcji sprzed splitu) oraz 0,23 zł (na podstawie liczby akcji po splicie). 

Obecna polityka w zakresie wypłaty dywidendy 

Polityka dywidendy Emitenta będzie zgodna z zasadami mającymi zastosowanie do wypłat 

dywidendy przez spółki, których akcje znajdują się w obrocie na rynku regulowanym. Warunki 

wypłaty dywidendy uchwalonej przez Walne Zgromadzenie będą ustalone przez Zarząd Spółki w 

porozumieniu z KDPW. Spółka po dopuszczeniu jej akcji do obrotu giełdowego będzie zobowiązana 

uzgadniać decyzje i przekazywać do GPW informacje o zamiarze wypłaty dywidendy, w sposób i na 

zasadach określonych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. 

Zarząd Emitenta będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę całości zysku za dany rok 

obrotowy w formie dywidendy, chyba że pojawią się okazje inwestycyjne, które zapewniłyby Spółce i 

akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu niż wypłata dywidendy. 

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Spółki corocznie będzie podejmować 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

20.6.1. Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi 

informacjami finansowymi skorygowana w przypadku zmiany liczby akcji emitenta, w 

celu umożliwienia dokonania porównania 

Historyczne wartości dywidend na akcję za dany rok obrotowy przedstawione zostały w Tabeli 20. 

Wartość dywidendy na akcję za poszczególne lata obrotowe została przedstawiona zarówno na 

podstawie liczby akcji sprzed splitu, jak i po uwzględnieniu splitu akcji uchwalonego w dniu 

29.11.2013 roku, który został zarejestrowany na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla 

Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy – KRS z dnia 18 grudnia 2013 r., a 

który dokonał podziału każdej 1 akcji Emitenta o wartości 0,10 na 5 akcji o wartości 0,02. Split ten 

został opisany w punkcie 21.1.7. Prospektu. 
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Tabela 20. Wartość wypłaconych dywidend w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi (w PLN, za 

wyjątkiem liczby akcji przed i po splicie) 

Wyszczególnienie 
3Q2013 

(01.04.2013-31.12.2013) 

2012 

(01.04.2012-31.03.2013) 

2011 

(01.04.2011-31.03.2012) 

Wartość dywidendy za dany rok 

obrotowy (PLN) 
- 6 000 000 1 458 879 

Liczba akcji przed splitem - 5 150 000 5 150 000 

Wartość dywidendy na akcję za 
dany rok obrotowy (na podstawie 
liczby akcji sprzed splitu) 

 1,17 0,28 

Liczba akcji po splicie - 25 750 000 25 750 000 

Wartość dywidendy na akcję za 

dany rok obrotowy (na podstawie 

liczby akcji po splicie) 

- 0,23 0,06 

Źródło: Emitent 

20.7. Postępowania sądowe i arbitrażowe  

Emitent nie jest stroną żadnego postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowego, 

ani arbitrażowego, ani nie był stroną takiego postępowania w okresie ostatnich 12 miesięcy, które 

mogły mieć, miały lub będą mieć istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Emitenta lub 

jego grupy kapitałowej, za wyjątkiem postępowania wszczętego wnioskiem z dnia 20 stycznia 2014 r., 

przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w celu zarejestrowania znaku towarowego 

słowno-graficznego „livechat”, które zostało opisane w punkcie 11.2.3. Prospektu. 

Emitent nie posiada wiedzy o jakichkolwiek postępowaniach sądowych, arbitrażowych lub przed 

organami rządowymi, które mogą wystąpić w przyszłości.  

20.8. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej emitenta  

Zgodnie z wiedzą Emitenta od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego, za który opublikowano 

informacje finansowe nie nastąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta. 

21. Informacje dodatkowe 

21.1. Kapitał akcyjny 

21.1.1. Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału zakładowego 

Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu: 

1. Statut Emitenta nie przewiduje możliwości podwyższania kapitału zakładowego Emitenta w 

ramach kapitału docelowego i Emitent nie posiada akcji w kapitale autoryzowanym 

(docelowym); 

2. Na kapitał zakładowy Emitenta składało się 25.750.000 (dwadzieścia pięć milionów siedemset 

pięćdziesiąt tysięcy) wyemitowanych i w pełni opłaconych akcji zwykłych na okaziciela w 

tym: 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji serii A i 750.000 (siedemset pięćdziesiąt 

tysięcy) akcji serii B; 
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3. Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,02 (dwa grosze) zł; 

4. Żadne z akcji Emitenta nie znajdowały się dotychczas w obrocie; 

5. W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi nie miała miejsce sytuacja, w której 

ponad 10% kapitału zakładowego Emitenta zostało opłacone w postaci aktywów innych niż 

gotówka. 

Emitent wskazuje, że na ostatni dzień bilansowy wartość nominalna akcji wynosiła 0,10 zł, a na 

kapitał zakładowy składało się 5.150.000 akcji w tym 5.000.000 akcji serii A i 150.000 akcji serii B. 

Zmiana wynika z uchwalonego w dniu 29.11.2013, a zarejestrowanego w dniu 18 grudnia 2013 r. 

splitu akcji, co zostało opisane w pkt 21.1.7. 

21.1.2. Akcje, które nie reprezentują kapitału 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie wyemitował żadnych akcji, które nie reprezentują 

kapitału zakładowego Emitenta. 

21.1.3. Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji emitenta w posiadaniu Emitenta, 

innych osób w imieniu Emitenta lub przez podmioty zależne emitenta 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent, inne osoby w imieniu Emitenta ani podmioty zależne 

Emitenta nie posiadają akcji Emitenta.  

21.1.4. Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych 

lub papierów wartościowych z warrantami, ze wskazaniem zasad i procedur, którym 

podlega ich zamiana, wymiana lub subskrypcja  

Emitent nie wyemitował żadnych zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów 

wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami, obligacji zamiennych na akcje, obligacji z 

prawem pierwszeństwa, warrantów subskrypcyjnych. 

21.1.5. Informacje o wszystkich prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do 

kapitału autoryzowanego (docelowego), ale niewyemitowanego, lub zobowiązaniach do 

podwyższenia kapitału, a także o ich warunkach  

Statut Emitenta nie przewiduje możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z 

wykorzystaniem kapitału docelowego. Statut Emitenta nie zawiera zobowiązania akcjonariuszy do 

podwyższenia kapitału zakładowego 

21.1.6. Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub 

wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on 

przedmiotem opcji, a także szczegółowy opis takich opcji włącznie z opisem osób, 

których takie opcje dotyczą  

Kapitał Emitenta ani jego spółki zależnej LiveChat Inc. nie jest przedmiotem opcji, jak też nie zostało 

uzgodnione, że stanie się on warunkowo lub bezwarunkowo przedmiotem opcji.  

21.1.7. Dane historyczne na temat kapitału akcyjnego (podstawowego, zakładowego), z 

podkreśleniem informacji o wszelkich zmianach, za okres objęty historycznymi danymi 

finansowymi 

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 515.000 (pięćset piętnaście tysięcy) złotych i dzieli się na 

25.750.00 (dwadzieścia pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela w 

tym 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji serii A i 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) 

akcji serii B. 

Akcje serii A  
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Akcje serii A są akcjami wydanymi w związku przekształceniem poprzednika prawnego Emitenta 

„LIVECHAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w LiveChat Spółka Akcyjna. 

Przekształcenie zostało uchwalone na mocy uchwały zgromadzenia wspólników „LIVECHAT” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dniu 10 września 2007 r. Uchwała została 

zaprotokołowana przez notariusza Marka Leśniaka z Kancelarii Notarialnej Leśniak i Kawecka-Pysz 

Spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, do repertorium A nr 1324/2007. Rejestracja 

przekształcenia nastąpiła na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy – KRS z dnia 16 października 2007 r. 

W momencie przekształcenia kapitał zakładowy Emitenta wynosił 500.000 złotych i dzielił się na 

5.000.000 akcji serii A zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych każda. 

W dniu 29 listopada 2013 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie zmiany 

Statutu Emitenta obejmującą między innymi split akcji, ustalając wartość nominalną akcji na kwotę 

0,02 (dwa grosze) zł. Uchwała została zaprotokołowana przez notariusza Karolinę Warczak–Mańdziak 

z Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć-Mazur i Karolina Warczak–Mańdziak spółka cywilna z 

siedzibą we Wrocławiu, do repertorium A nr 12380/2013. Podział akcji nastąpił w stosunku 1:5 w ten 

sposób, że każda jedna akcja Emitenta w tym każda jedna akcja serii A uległa podziałowi na 5 akcji. 

Zmiana Statutu Emitenta obejmująca zmianę wartości nominalnej akcji została zarejestrowana na 

mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział 

Gospodarczy – KRS z dnia 18 grudnia 2013 r. W następstwie powyższej rejestracji na akcje serii A 

składa się 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 złotych każda. 

Akcje serii B 

W dniu 26 kwietnia 2010 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 15.000 złotych w drodze akcji na okaziciela 

serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmian 

Statutu Spółki. Na mocy tej uchwały Walne Zgromadzenie postanowiło o podwyższeniu kapitału 

zakładowego o kwotę 15.000 zł. w drodze emisji 150.000 akcji serii B zwykłych na okaziciela o 

wartości nominalnej 0,10 zł. Akcje serii B zostały w całości objęte przez Mariusza Ciepłego i 

opłacone wkładem pieniężnym w kwocie 15.000 zł. Cena emisyjna akcji serii B wynosiła 0,10 zł. za 

jedną akcję. 

W dniu 29 listopada 2013 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie zmiany 

Statutu Emitenta obejmującą między innymi split akcji, ustalając wartość nominalną akcji na kwotę 

0,02 (dwa grosze) zł. Uchwała została zaprotokołowana przez notariusza Karolinę Warczak–Mańdziak 

z Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć-Mazur i Karolina Warczak–Mańdziak spółka cywilna z 

siedzibą we Wrocławiu, do repertorium A nr 12380/2013. Podział akcji nastąpił w stosunku 1:5 w ten 

sposób, że każda jedna akcja Emitenta w tym każda jedna akcja serii B uległa podziałowi na 5 akcji. 

Zmiana Statutu Emitenta obejmująca zmianę wartości nominalnej akcji została zarejestrowana na 

mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział 

Gospodarczy – KRS z dnia 18 grudnia 2013 r. W następstwie powyższej rejestracji na akcje serii B 

składa się 750.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 złotych każda. 

21.2. Statut Emitenta  

21.2.1. Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w Statucie 

Spółki, w którym są one określone 

Zgodnie z § 6 Statutu Emitenta przedmiotem jego działalności jest: 

1. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 

2. Wykonywanie instalacji elektrycznych, 
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3. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, 

4. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 

5. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku 

domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

6. Pozostała działalność wydawnicza, 

7. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, 

8. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 

9. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, 

10. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 

satelitarnej, 

11. Działalność związana z oprogramowaniem, 

12. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

13. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 

14. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, 

15. Działalność portali internetowych, 

16. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

17. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, 

18. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych, 

19. Działalność agencji reklamowych, 

20. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 

21. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 

22. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 

23. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 

24. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

Podsumowanie wszystkich postanowień Statutu Spółki lub regulaminów Emitenta odnoszących się do 

członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych  

21.2.2. Zarząd Emitenta 

Postanowienia Statutowe 

Postanowienia dotyczące Zarządu Emitenta zostały zamieszczone w § 14 Statutu Spółki, zgodnie z 

którym: 

1) Zarząd Spółki składa się z od 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu. Wspólna kadencja 

członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata; 

2) Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku zarządu jednoosobowego 

uprawniony jest członek Zarządu jednoosobowo, a w przypadku Zarządu wieloosobowego 

dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z 

prokurentem; 
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3) Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą; 

4) Zarząd może uchwalić swój regulamin. 

Regulamin Zarządu 

W dniu 11 grudnia 2013 r. Zarząd uchwalił Regulamin Zarządu. Jako najważniejsze postanowienia 

Regulaminu Zarządu należy wskazać poniższe. 

1) Zarząd wykonuje swe obowiązki kolegialnie, podejmując uchwały na posiedzeniach Zarządu. 

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. Dla ważności uchwał podejmowanych 

na posiedzeniu Zarządu niezbędne jest, aby w posiedzeniu Zarządu uczestniczyła co najmniej 

1/2 liczby członków Zarządu, a w tym Prezes Zarządu.  

2) Każdy z członków Zarządu, uczestniczący w posiedzeniu, ma prawo złożenia do protokołu 

zdania odrębnego.  

3) Posiedzenia Zarządu zwołuje się poprzez przesłanie na adres e-mail każdego z członków 

Zarządu informacji o terminie posiedzenia najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień 

posiedzenia Zarządu. Dopuszczalne jest także powiadomienie o posiedzeniu w inny sposób 

gwarantujący dotarcie informacji do adresata i uzyskanie potwierdzenia o zawiadomieniu.  

4) Posiedzenie Zarządu może odbyć się również bez formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu 

Zarządu są obecni wszyscy członkowie Zarządu.  

5) Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniu za pośrednictwem środków 

komunikowania na odległość. 

6) Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał w drodze głosowania jawnego. Na żądanie 

chociażby jednego z uczestniczących w posiedzeniu członków Zarządu, przewodniczący 

posiedzenia zarządza głosowanie tajne. 

7) Zarząd może podjąć uchwałę poza posiedzeniem Zarządu w drodze:  

a. głosowania pisemnego – w takim przypadku każdy z członków Zarządu oddaje głos na 

piśmie i przekazuje Prezesowi Zarządu lub osobie przez niego wskazanej;  

b. głosowania pisemnego – w trybie obiegowym – przez każdego z członków Zarządu 

poprzez złożenie podpisu pod treścią uchwały i jej przekazania Prezesowi Zarządu lub 

osobie przez niego wskazanej;  

c. głosowania przy użyciu środków komunikowania na odległość – telefon, internet, itp.  

8) Do skutecznego podjęcia uchwały w sposób opisany w ust. 1 konieczne jest zapewnienie 

możliwości oddania głosu przez wszystkich członków Zarządu.  

9) Z posiedzeń i głosowań poza posiedzeniami Zarządu sporządza się protokół. Protokół 

sporządzają osoby wyznaczone przez Prezesa Zarządu. 

10) Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie podziału obowiązków pomiędzy członkami zarządu 

powierzając im nadzór na poszczególnymi obszarami działalności Spółki 

11) W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami Członka Zarządu, jego 

współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest 

powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu 

takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole. Jeżeli konflikt interesów dotyczyłby 

więcej niż jednej sprawy lub miał charakter trwały Członek Zarządu winien o tym zawiadomić 

Zarząd i Radę Nadzorczą. 

21.2.3. Rada Nadzorcza Emitenta 

Postanowienia Statutowe 
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Postanowienia dotyczące Zarządu Emitenta zostały zamieszczone w § 13 Statutu Spółki, zgodnie z 

którym: 

1) Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach 

jej działalności. 

2) Rada nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych są przez 

Walne Zgromadzenie na okres wspólnej 3 (trzy) - letniej kadencji.  

3) Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona 

Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy 

Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego 

nieobecność Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady. 

4) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - 

Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 

cztery razy w roku obrotowym. 

5) Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości 

głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

6) Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali 

powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie, lub pocztą elektroniczną, co 

najmniej na tydzień przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na 

posiedzeniu. 

7) Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym 

oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na 

posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

8) Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, jeżeli 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.  

9) Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego 

Zgromadzenia. 

10) Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin. 

 

Regulamin Rady Nadzorczej 

W dniu 29 listopada 2013 roku Walne Zgromadzenie Emitenta uchwaliło Regulamin Rady 

Nadzorczej. Jako najważniejsze postanowienia Regulaminu Zarządu należy wskazać poniższe: 

1) Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego. 

Rada Nadzorcza może również wybrać Sekretarza. 

2) Rada Nadzorcza Spółki zbiera się na posiedzeniach co najmniej trzy razy w roku obrotowym. 

3) Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Członkowie Rady mogą 

w drodze uchwały ustalić inne miejsce do odbycia posiedzenia. Z ważnych powodów decyzja 

w przedmiocie miejsca odbycia posiedzenia innego niż wskazane powyżej należy również do 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

4) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego 

nieobecności Wiceprzewodniczący poprzez przesłanie na adres e-mail każdego z członków 

Rady Nadzorczej informacji o terminie posiedzenia.  



 

236 

 

5) Posiedzenie Rady jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy, bądź 

na wniosek któregokolwiek z członków Rady lub też na żądanie Zarządu Spółki Jeżeli 

Przewodniczący na żądanie członka Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 14 

dni od dnia otrzymania żądania, do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej upoważniony jest 

wnioskodawca. 

6) W przypadku powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji przez Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Przewodniczący 

bądź Wiceprzewodniczący ustępującej Rady (a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu 

Spółki) i przewodniczy obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.  

7) Posiedzenie Rady Nadzorczej może się również odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli obecni 

są wszyscy członkowie Rady, a nikt nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia, ani nie zgłasza 

uwag do porządku obrad. 

8) Porządek obrad posiedzenia ustalany jest przez zwołującego posiedzenie.  

9) Obowiązkowym punktem porządku obrad pierwszego posiedzenia Rady kolejnej kadencji jest 

wybór Przewodniczącego Rady, jej Wiceprzewodniczącego oraz ewentualnie Sekretarza 

Rady.  

10) W przypadku odwołania lub rezygnacji Członka Rady pełniącego funkcję Przewodniczącego 

lub Wiceprzewodniczącego niezwłocznie winno być zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej 

celem dokonania wyborów. 

11) Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności -

Wiceprzewodniczący. 

12) Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. 

13) Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady bezpośrednio lub za 

pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

14) Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na tym posiedzeniu 

Członkowie Rady jednak nie później, niż na następnym posiedzeniu Rady.  

15) Niezależnie od momentu podpisania protokołu z posiedzenia Rady, podejmowane uchwały są 

ważne z chwilą ich podjęcia, to jest z chwilą ogłoszenia wyników głosowania i oznajmienia o 

przyjęciu uchwały. 

16) Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady 

z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

17) Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa 

jej członków, wliczając to członków, którzy biorą udział w posiedzeniu za pośrednictwem 

środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. 

18) Głosowania na posiedzeniach Rady są jawne. Rada może w drodze uchwały postanowić o 

tajnym głosowaniu. 

19) Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równej 

ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

20) Uchwały Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zapisów art. 388 KSH, mogą być również 

podejmowane w drodze pisemnego głosowania za pośrednictwem innego członka Rady 

Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie może nastąpić na wniosek Przewodniczącego Rady 

(lub z jego upoważnienia - Wiceprzewodniczącego). Przewodniczący Rady określa tryb, w 

jakim głosy członków Rady Nadzorczej mają być przekazane i odnotowane. Uchwała podjęta 



 

237 

 

w tym trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o 

treści Projektu Uchwały. 

21.2.4. Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących 

akcji  

Wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela, w związku z czym akcje nie są 

uprzywilejowane. Zgodnie z treścią § 8 ust. 3 nie jest dopuszczalna zamiana akcji na okaziciela na 

akcje imienne, poza tym Statut Emitenta nie zawiera opisu praw, przywilejów i ograniczeń 

związanych z akcjami Emitenta.  

Szczegółowy opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z akcjami Emitenta, a wynikającymi z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa zawarty został w pkt 4.5. Części IV Prospektu – 

„Dokument Ofertowy”.  

21.2.5. Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych 

zasad, które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa  

Zgodnie z treścią § 8 ust. 3 Statut Emitenta nie jest dopuszczalna zamiana akcji na okaziciela na akcje 

imienne, poza tym Statut Emitenta nie opisuje działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, 

w tym takich zasad, które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa.  

21.2.6. Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych walnych 

zgromadzeń akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, 

włącznie z zasadami uczestnictwa w nich  

21.2.6.1. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się 

odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie zwołuje się natomiast w przypadkach określonych w przepisach prawnych lub w 

Statucie, a także gdy podmioty lub organy spółki uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń 

uznają to za wskazane. Statut Emitenta nie zawiera odrębnych regulacji w powyższym zakresie 

odsyłając do Kodeksu spółek handlowych. 

Walne Zgromadzenia Emitenta mogą odbywać się w jego siedzibie lub w Warszawie. 

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, 

jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz 

nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go 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. 

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. Żądanie takie należy 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. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 

mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać 

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może 

zostać złożone w postaci elektronicznej. 
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Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie 

internetowej. 

21.2.6.2. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy 

tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i 

miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany 

statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych 

zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać 

projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień 

statutu.  

Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie 

internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z 

przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co 

najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej powinno zawierać co najmniej: 

1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad; 

2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i 

wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o: 

a. prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia, 

b. prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych 

do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, 

c. prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych 

do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia, 

d. sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o 

formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie 

zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o 

ustanowieniu pełnomocnika, 

e. możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, 

f. sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, 

g. sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej; 

3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 Kodeksu 

spółek handlowych; 

4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące 

akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1243303:part=a402(1)§1:nr=1&full=1
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5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu 

Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, 

uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 

obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad 

przed terminem Walnego Zgromadzenia; 

6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące 

Walnego Zgromadzenia. 

Spółka publiczna prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego 

Zgromadzenia: 

7) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; 

8) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a 

jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie 

głosów z akcji poszczególnych rodzajów; 

9) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu; 

10) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady 

nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem 

Walnego Zgromadzenia; 

11) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą 

korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy. 

Jeżeli formularze, o których mowa powyżej, z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione 

na stronie internetowej, spółka publiczna wskazuje na tej stronie sposób i miejsce uzyskania 

formularzy. W takim przypadku spółka publiczna wysyła pocztą formularze nieodpłatnie każdemu 

akcjonariuszowi na jego żądanie. 

Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały 

kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia 

Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Zasada ta odnosi 

się również do spraw, które nie zostały objęte porządkiem obrad. 

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 

przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, 

jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego 

Zgromadzenia. 

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli 

dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia 

i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane 

na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział 

na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu 

wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed 

zakończeniem Walnego Zgromadzenia. 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące 

akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 

jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i 

świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają 
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prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej 

w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 

spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast 

akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub 

firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa 

będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o 

zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i 

stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu. 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone 

nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym 

dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w 

Walnym Zgromadzeniu. 

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej 

spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot 

prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 

finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym 

mowa powyżej na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą 

Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 

finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt 

papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu spółki publicznej. 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez 

zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania 

(siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być 

wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 

Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może 

przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego 

sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy 

nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. 

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w 

terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. 

Statut Emitenta dopuszcza udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

21.2.6.3. Obrady Walnego Zgromadzenia  

Walne Zgromadzenie Emitenta jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie 

spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się 

przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo 

osoba wyznaczona przez zarząd. 

Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, 

które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona 

podczas obrad tego Zgromadzenia. 
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Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na 

tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu 

komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka 

komisji. 

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy niniejszego działu lub statut nie 

stanowią inaczej. 

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o 

odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak 

również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby 

jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 

21.2.7. Wskazanie postanowień Statutu lub regulaminów, jeśli takie istnieją, regulujących 

progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie 

stanu posiadania przez akcjonariusza 

Statut Emitenta oraz regulaminy jego organów nie zawierają żadnych postanowień, które regulują 

progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania 

akcji przez akcjonariusza. Zastosowanie w tym zakresie mają postanowienia Ustawy o Ofercie. 

21.2.8. Opis warunków nałożonych zapisami umowy Emitenta i Statutu, jej regulaminami, 

którym podlegają zmiany kapitału, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne niż 

określone wymogami obowiązującego prawa 

Statut Spółki nie określa żadnych warunków, którym podlegają zmiany kapitału zakładowego w 

sposób bardziej rygorystyczny niż przepisy Kodeksu spółek handlowych. 

22. Istotne umowy 

Poniżej przedstawiamy podsumowanie wszystkich istotnych umów, których stroną jest Emitent lub 

podmiot zależny LiveChat Inc. za okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających Datę Prospektu.  

Przyjmując kryterium wartości umowy wskazaną w Rozporządzeniu w Sprawie Informacji Bieżących 

i Okresowych za znaczącą umowę należy uznać umowę zawartą przez Emitenta ze spółką zależną 

LiveChat Inc. albowiem tylko wartość tej umowy wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych 

Emitenta. Poza tym cała sprzedaż Emitenta realizowana jest przez ten podmiot. 

Za umowy istotne Emitent uznaje ponadto Umowę Inwestycyjną zawartą przez akcjonariuszy 

Emitenta, a do której przystąpił Emitent oraz o ograniczaniu rozporządzania akcjami (Lock up 

Agreement). 

Za istotne Emitent uznaje też umowy, których zamieszczenie w Prospekcie jest w ocenie Emitenta 

uzasadnione z uwagi na ich znaczenie dla prowadzonej działalności, tj. umowy zawarte przez podmiot 

zależny LiveChat Inc. w zakresie rozliczeń zawieranych transakcji (pomimo ich niskiej wartości). 

Umowa z LiveChat Inc. 

W dniu 20 stycznia 2012 roku Emitent zawarł ze swoją spółką zależną LiveChat Inc. umowę na mocy, 

której spółka zależna zobowiązała się do dalszej sprzedaży dostępu do systemu LiveChat klientom 

końcowym ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.  

Zgodnie z umową, spółka LiveChat Inc. nabywa dostęp do systemu LiveChat od Emitenta, który 

następnie odsprzedaje klientom końcowym za cenę ustaloną przez Emitenta. LiveChat Inc. nie 

realizuje marży na odsprzedaży dostępu do systemu LiveChat.  

Na podstawie faktur wystawionych przez LiveChat Inc. Emitent zwraca LiveChat Inc. wszystkie 

koszty poniesione przez LiveChat Inc. w związku z prowadzoną działalnością i wskazane w budżecie 

zaakceptowanym przez Emitenta. Zgodnie z zawartą umową, LiveChat Inc. ma prawo do naliczenia 
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marży ustalonej jako 5% wybranych kosztów poniesionych bezpośrednio w związku ze sprzedażą, tj. 

kosztów obsługi płatności kartami kredytowymi, kosztów obsługi bankowej, kosztów obsługi 

księgowej i kosztów marketingowych .  

Rozliczenie dokonywane jest miesięcznie na podstawie faktury wystawionej przez Emitenta 

odpowiadającej wartości dokonanej sprzedaży oraz faktur wystawioanych przez LiveChat Inc. 

odpowiadającej wartości poniesionych kosztów powiększonych o wskazaną powyżej marżę. Wszelkie 

prawa własności intelektualnej, w tym znak towarowy, pozostaje własnością Emitenta. 

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia za 14 dniowym okresem 

wypowiedzenia. 

Umowa ogranicza odpowiedzialność Emitenta do kwoty zapłaconej na rzecz LiveChat Inc. przez 

okres 12 miesięcy. 

W ostatnim roku obrotowym przychody ze sprzedaży LiveChat Inc. wyniosły 9.966.813,86 zł, a 

łączna wartość kosztów refakturowanych przez LiveChat Inc. wyniosła 1.291.067,84 zł. Wartość 

opisanej powyżej marży należnej spółce LiveChat Inc. wyniosła w tym okresie 27.746,97 zł. Za okres 

pierwszych 9 miesięcy obecnego roku obrotowego (zakończonych 31 grudnia 2013 roku) wartości te 

wyniosły odpowiednio 12.435.961,38 zł,  2.042.143,72 zł oraz 32.409,12 zł. 

Umowa Inwestycyjna 

W dniu 27 września 2011 roku THC Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC zawarły z 

Mariuszem Ciepłym, Urszulą Jarzębowską, Jakubem Sitarzem i Maciejem Jarzębowskim umowę 

inwestycyjną regulującą zasady współpracy stron oraz ich prawa i obowiązki w związku z 

działalnością Emitenta.  

W dniu 27 września 2011 roku Emitent przystąpił to wskazanej umowy inwestycyjnej, potwierdziła 

oświadczenia i zapewnienia składane THC Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC przez 

Mariusza Ciepłego, Urszulę Jarzębowską, Jakuba Sitarza i Macieja Jarzębowskiego oraz przystąpiła 

do wszystkich zobowiązań Mariusza Ciepłego, Urszulę Jarzębowską, Jakuba Sitarza i Macieja 

Jarzębowskiego wynikających ze wskazanej umowy inwestycyjnej jako dłużnik solidarny, co 

obejmuje również obowiązek zapłacenia kar umownych przewidzianych w umowie inwestycyjnej. 

Strony w tej umowie postanowiły w szczególności, że: 

1) Zarząd spółki stanowić będą Mariusz Ciepły i Urszula Jarzębowska i nie będzie on 

odwoływany przez okres trzech lat od zawarcia Umowy Inwestycyjnej, chyba że nie zostanie 

wykonany ustalony przez strony budżet, członkowie Zarządu naruszą zakaz konkurencji lub 

wyrządzą Emitentowi szkodę na skutek działania lub zaniechania sprzecznego z prawem lub 

statutem Emitenta lub naruszą przysługujące THC Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital 

OS LLC na mocy umowy inwestycyjnej prawo kontroli; 

2) Mariusz Ciepły i Urszula Jarzębowska zobowiązali się, że nie zrezygnują z członkostwa w 

zarządzie dopóki THC Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC lub podmioty z 

nimi powiązane (według definicji zawartej w umowie inwestycyjnej) będą mieć co najmniej 

10% akcji Emitenta; 

3) THC Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC miały prawo powoływania 50% plus 

jeden członków Rady Nadzorczej i w ramach tego uprawnienia do Rady Nadzorczej powołani 

zostali Andrzej Różycki, Grzegorz Bielowicki i Tomasz Firczyk. Prawo to miało wygasnąć w 

przypadku, gdy Emitent zadebiutuje na Rynku Publicznym (według definicji zawartej w 

umowie inwestycyjnej, co w szczególności obejmuje rynek giełdowy podstawowy 

prowadzony przez GPW); THC Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC spadnie 

poniżej 20% kapitału zakładowego Emitenta – aktualnie postanowienie to straciło aktualność 

wobec dokonania zmiany Statutu Emitenta dokonanych w dniu 29 listopada 2013 roku w 
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związku z czym, akcjonariuszom Emitenta nie przysługuje obecnie żadne uprawnienie 

osobiste. W związku z powyższym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Emitenta 

powoływani są przez Walne Zgromadzenie. 

4) Członkowie Rady Nadzorczej będą pełnić funkcje nieodpłatnie; 

5) Mariusza Ciepłego i Urszulę Jarzębowską, oraz Jakuba Sitarza umowa inwestycyjna 

zobowiązuje do powstrzymania się od bezpośredniego lub pośredniego prowadzenia 

działalności konkurencyjnej; 

6) zysk spółki będzie przeznaczany do podziału pomiędzy akcjonariuszami w kwocie 

stanowiącej równowartość nadwyżki kwoty krótkoterminowych aktywów finansowych 

powyżej kwoty 1.000.000 złotych, chyba że pozostawienie tych środków w Emitencie będzie 

uzasadnione potrzebami inwestycyjnymi Emitenta; 

7) Mariusz Ciepły, Urszula Jarzębowska, Jakub Sitarz i Maciej Jarzębowski zobowiązani są nie 

rozporządzać ani nie zobowiązywać się do rozporządzania akcjami Emienta bez uprzedniej 

pisemnej zgody THC Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC, przez okres 5 lat od 

dnia podpisania umowy inwestycyjnej. Ograniczenie to wygasa w przypadku debiutu 

Emitenta na Rynku Publicznym (co w szczególności obejmuje rynek giełdowy podstawowy 

GPW) lub w przypadku zbycia wszystkich akcji Emitenta przez THC Fund Management Ltd. 

i Tar Heel Capital OS LLC, chyba że zbycie nastąpiło na rzecz podmiotu powiązanego z 

wyżej wskazanymi (rozumianym jako: (1) podmioty powiązane w rozumieniu ustawy o 

rachunkowości, (2) Grzegorza Bielowickiego, Tomasza Firczyka, Andrzeja Różyckiego, (3) 

udziałowców wyżej wskazanych.); 

8) Mariusz Ciepły, Urszulą Jarzębowska, Jakub Sitarz i Maciej Jarzębowski mają prawo 

pierwszeństwa w nabyciu akcji zbywanych przez THC Fund Management Ltd. i Tar Heel 

Capital OS LLC, przy czym umowa inwestycyjna określa warunki i procedurę wykonywania 

prawa pierwszeństwa; 

9) jeżeli akcjonariusz Emitenta będzie miał zamiar zbyć swoje akcje, to pozostałe strony umowy 

inwestycyjnej mają prawo przyłączenia się do tego zbycia na takich samych warunkach (tzw. 

tag along”), przy czym postanowienie to obowiązuje do dnia debiutu Emitenta na Rynku 

Publicznym (co obejmuje w szczególności rynek giełdowy podstawowy GPW) – w dniu 11 

grudnia 2013 roku strony na mocy opisanego poniżej porozumienia ustaliły, że uprawnienie to 

wygaśnie podobnie jak cała Umowa Inwestycyjna z momentem ustalenia Ceny Sprzedaży dla 

Inwestorów Instytucjonalnych; 

10) Jeżeli THC Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC będą mieli zamiar zbyć akcje 

na rzecz osoby trzeciej, to będą mogli zażądać od pozostałych akcjonariuszy będących 

stronami umowy inwestycyjnej zbycia przez nich akcji tejże osobie trzeciej na takich samych 

warunkach (tzw. „drag along”). Prawo to obowiązuje tylko wtedy, gdy w ciągu 48 miesięcy 

od podpisania umowy inwestycyjnej Emitent nie zadebiutuje na Rynku Publicznym (co 

obejmuje w szczególności rynek giełdowy podstawowy GPW) – w dniu 11 grudnia 2013 roku 

strony na mocy opisanego poniżej porozumienia ustaliły, że uprawnienie to wygaśnie 

podobnie jak cała Umowa Inwestycyjna z momentem ustalenia Ceny Sprzedaży dla 

Inwestorów Instytucjonalnych; 

11) Umowa zawiera postanowienia w zakresie kar umownych z tytułu naruszenia postanowień 

umownych (z możliwością dochodzenia odszkodowania w zakresie przekraczającym 

wysokość kar umownych), a w szczególności: 

a) za nieprawdziwość lub nierzetelność oświadczeń i zapewnień składanych wobec THC 

Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC, 
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b) za nieprawidłowe działania Zarządu w tym złożenie rezygnacji i niewykonanie przez 

Zarząd przyjętego budżetu; 

c) za naruszenie uprawnień THC Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC w 

zakresie powoływania Rady Nadzorczej; 

d) za naruszenie zobowiązań w zakresie doprowadzenia do upublicznienia spółki; 

e) za naruszenie postanowień w zakresie drag along, 

f) za naruszenie postanowień w zakresie lock-up i wyjścia z inwestycji, 

g) za naruszenie zobowiązań w zakresie poufności, 

h) za naruszenie zobowiązań w zakresie ustalonych zasad sprawozdawczości. 

12) Maksymalna wysokość kary umownej ustalona została na kwotę 3.000.000 złotych. 

13) umowa zawiera zobowiązanie stron do współpracy w zakresie działań zmierzających do 

wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. 

Ponadto umowa inwestycyjna przewidywała program motywacyjny, na mocy THC Fund Management 

Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC dokonać miały zbycia łącznie 1.090.000 zł akcji Emitenta po cenie 

równej ich wartości nominalnej wybranym osobom. Program ten został wykonany, w ten sposób, że w 

dniu 16 grudnia 2011 roku Tar Heel Capital OS LLC sprzedał Maciejowi Jarzębowskiemu 242.050 

akcji, Krzysztofowi Górskiemu 80.600 akcji, Mariuszowi Ciepłemu 509.850 akcji, Szymonowi 

Klimczakowi 103.000 akcji i Jakubowi Sitarzowi 154.500 akcji. Wskazane powyżej liczby akcji 

odnoszą się do akcji sprzed uchwalonego w dniu 29.11.2013 roku splitu. 

W dniu 11 grudnia 2013 r. Strony Umowy inwestycyjnej zawarły porozumienie (mające charakter 

aneksu do Umowy Inwestycyjnej), zgodnie z którym zobowiązały się współpracować w zakresie 

wprowadzenia akcji spółki do obrotu regulowanego. Z uwagi na dokonane zmiany Statutu Emitenta 

celem dostosowania go do standardów związanych z rynkiem regulowanym Strony postanowiły, że w 

przypadku, gdyby akcje Spółki nie zostały wprowadzone do obrotu na Rynek Publiczny będą 

głosować za przywróceniem Statutu w brzmieniu obowiązującym przed zmianami dokonanymi w 

dniu 29 listopada 2013. Ponadto postanowiły, że będą wykonywać Umowę Inwestycyjną w taki 

sposób, aby nie zakłócać procesu wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Do zbywania akcji w ramach oferty publicznej nie 

stosuje się postanowień umowy inwestycyjnej w zakresie prawa pierwszeństwa, prawa tag along oraz 

prawa drag along.  

Strony ustaliły wreszcie, że Umowa Inwestycyjna w całości wygaśnie z momentem ustalenia Ceny 

Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych. W związku z czym z tym momentem przestaną 

obowiązywać wszystkie ograniczenia wynikające z Umowy Inwestycyjnej, także to dotyczące 

ograniczenia w zakresie zbywania akcji.  

W dniu 5 lutego 2014 roku strony Umowy Inwestycyjnej zawarły dodatkowe porozumienie, zgodnie z 

którym: 

1) wszystkie strony zgodnie oświadczyły, że pomiędzy dniem zawarcia Umowy Inwestycyjnej, a 

dniem zwarcia tego porozumienia Umowa Inwestycyjna byłą należycie wykonywana i nie 

wystąpiła żadna okoliczność mogąca skutkować jakąkolwiek odpowiedzialnością Emitenta, 

2) strony ustaliły, że z momentem zawarcia tego porozumienia tj, w dniu 5 litego 2014 roku 

Emitent wystąpił z Umowy Inwestycyjnej i został w całości zwolniony z długu wynikającego 

z Umowy Inwestycyjnej, 
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3) strony zrzekły się w stosunku do Emitenta wszelkich roszczeń, których źródłem mogłaby być 

Umowa Inwestycyjna.  

W dniu 27 września 2011 roku THC Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC zawarły 

umowę w sprawie ograniczenia rozporządzania akcjami oraz prawa drag along z akcjonariuszami 

Szymonem Klimczakiem i Krzysztofem Górskim, której treść jest analogiczna do postanowień 

Umowy Inwestycyjnej. Umowa powyższa ograniczona jest do 5 letniego okresu lock-up, prawa drag 

along, zakazu konkurencji i zobowiązania do współpracy w przypadku zamiaru wyjście przez THC 

Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC. W dniu 11 grudnia 2013 r. strony powyższej 

umowy na mocy porozumienia uzgodniły, że umowa wygaśnie z momentem ustalenia Ceny 

Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych. 

Umowa o ograniczaniu rozporządzania akcjami (Lock up Agreement) 

W dniu 11 grudnia 2013 r. akcjonariusze Spółki, tj. Mariusz Ciepły, Urszula Jarzębowska, Jakub 

Sitarz, Maciej Jarzębowski, Szymon Klimczak, Krzysztof Górski, Tar Heel Capital OS LLC, THC 

Fund Management Ltd, Inner Investment Ltd., TF Assets Management Ltd. zawarli z Emitentem oraz 

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie umowę o ograniczaniu rozporządzania akcjami 

(Lock up Agreement). Umową objęte zostały akcje Emitenta, które pozostaną własnością 

akcjonariuszy po przeprowadzeniu Oferty, tj.: 

1) nie mniej niż 4.469.450 akcji stanowiących nie mniej niż 17,36% w kapitale zakładowym 

Spółki i uprawniające do nie mniej niż 17,36% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

należących do Mariusza Ciepłego, 

2) nie mniej niż 1.210.250 akcji stanowiących nie mniej niż 4,70% w kapitale zakładowym 

Spółki i uprawniające do nie mniej niż 4,70% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

należących do Urszuli Jarzębowskiej, 

3) nie mniej niż 3.274.375 akcji stanowiących nie mniej niż 12,72% w kapitale zakładowym 

Spółki i uprawniające do nie mniej niż 12,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

należących do Jakuba Sitarza, 

4) nie mniej niż 3.260.700 akcji stanowiących nie mniej niż 12,66% w kapitale zakładowym 

Spółki i uprawniające do nie mniej niż 12,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

należących do Macieja Jarzębowskiego, 

5) nie mniej niż 515.000 akcji stanowiących nie mniej niż 2,00% w kapitale zakładowym Spółki 

i uprawniające do nie mniej niż 2,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki należących 

do Szymona Klimczaka, 

6) nie mniej niż 403.000 akcji stanowiących nie mniej niż 1,57% w kapitale zakładowym Spółki 

i uprawniające do nie mniej niż 1,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, należących 

do Krzysztofa Górskiego, 

7) nie mniej niż 4.552.600 akcji stanowiących nie mniej niż 17,68% w kapitale zakładowym 

Spółki i uprawniające do nie mniej niż 17,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

należących do Tar Heel Capital OS LLC, 

8) nie mniej niż 2.734.405 akcji stanowiących nie mniej niż 10,62% w kapitale zakładowym 

Spółki i uprawniające do nie mniej niż 10,62% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

należących do THC Fund Management Ltd.,  

9) nie mniej niż 951.965 akcji stanowiących nie mniej niż 3,70% w kapitale zakładowym Spółki 

i uprawniające do nie mniej niż 3,70% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki należących 

do Inner Investment Ltd. 
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10) nie mniej niż 515.755 akcji stanowiących nie mniej niż 2,00% w kapitale zakładowym Spółki 

i uprawniające do nie mniej niż 2,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki należących 

do TF Assets Management Ltd. 

Na mocy tej umowy akcjonariusze Spółki zobowiązali się w szczególności: 

1) nie zbywać akcji Emitenta pod jakimkolwiek tytułem (odpłatnym lub darmowym), 

2) nie obciążać ani nie rozporządzać akcjami Emitenta w jakikolwiek inny sposób, który mógłby 

rodzić konsekwencje w postaci zmiany posiadania (własności) akcjami Emitenta, a w 

szczególności do niezastawiania akcji emitenta pod zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych 

przez siebie lub osoby trzecie, za wyjątkiem zastawów i zabezpieczeń pod kredyty bankowe. 

Akcjonariusze zobowiązali się zdeponować akcje Emitenta na rachunkach prowadzonych przez 

Trigon DM, gdzie zostaną objęte blokadą. 

Zobowiązanie akcjonariuszy określone powyżej obowiązuje w okresie od dnia podpisania niniejszej 

umowy, do dnia następującego po upływie dwunastu miesięcy od dnia dokonania przydziału Akcji 

Sprzedawanych (przez przydział należy rozumieć dzień, w którym właściwe osoby reprezentujące 

Spółkę podpisały listę inwestorów, którym przydzielono Akcje Sprzedawane), z zastrzeżeniem, iż 

zobowiązania Akcjonariuszy nie obowiązują w przypadku:  

1) ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży akcji Emitenta, niezależnie od tego czy jest to 

wezwanie warunkowe czy bezwarunkowe, 

2) zobowiązania do zbycia lub zamiany akcji Emitenta w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w pkt 1 powyżej, 

3) zawarcia z Trigon DM przez podmiot wskazany przez akcjonariuszy umowy w treści 

zasadniczo zgodnej z tą umową,  

4) uprzedniej pisemnej zgody Trigon DM, 

5) zbycia akcji w wyniku orzeczenia sądu lub z powodu wydania decyzji przez organ 

administracji publicznej, 

6) zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych ogłoszonego i przeprowadzonego przez 

Emitenta, 

7) przeniesienia akcji na następcę prawnego każdego z akcjonariuszy, 

8) zbycia lub przeniesienie akcji w wyniku prowadzonego postępowania upadłościowego, 

likwidacyjnego lub podobnego, 

9) przeniesienia akcji na jakikolwiek podmiot z grupy kapitałowej odpowiednio każdego z 

Akcjonariuszy lub 

10) kiedy akcje nie są dopuszczone do obrotu na GPW. 

 

Umowa z podmiotem świadczącym usługę bramki płatności 

Spółka zależna od Emitenta LiveChat Inc. korzysta z usług serwisu www.authorize.net prowadzonego 

przez z CyberSource Corporation HQ z siedzibą w San Francisco, USA (dalej: Authorize), pełniącego 

funkcję pośrednika przeprowadzającego od strony technicznej płatność przy użyciu karty kredytowej 

w Internecie. Umowa między ww. stronami zawarta została poprzez przystąpienie do serwisu 

Authorize w oparciu o ogólne warunki umów stosowane przez Authorize i nie przybrała formy 

dokumentu. 

Zgodnie z powyższymi warunkami stosunek prawny między użytkownikiem (w tym także Livechat 

Inc) a Authorize podlega prawu Stanu Kalifornia. Authorize nie gwarantuje pełnej funkcjonalności 

http://www.authorize.net/
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swoich usług, pełnionych za pośrednictwem strony www. Przystępując do umowy użytkownik 

potwierdza, iż ma świadomość, że usługa prowadzona będzie za pośrednictwem sieci Internet, co 

czyni ją wrażliwą na ewentualne awarie infrastruktury, wynikające z różnych przyczyn takich jak atak 

sieciowy, przerwy w dostawie prądu.  

Authorize ponadto nie jest odpowiedzialna za ewentualną szkodę wynikającą z korzystania z jej usług, 

w szczególności nie odpowiada za utratę danych, nieautoryzowany dostęp do danych przesyłanych za 

pośrednictwem jej strony www., takich jak dane karty kredytowej. Powyższe ograniczenie 

odpowiedzialności nie jest zależne od przyczyny zaistnienia szkody – zarówno ataki 

hakerskie, nieszczęśliwe wypadki, jak i niedbałość, w tym rażąca niedbałość, nie mogą stanowić 

podstawy do podnoszenia roszczeń w stosunku do Authorize. Użytkownik zaś zrzeka się wszelkich 

roszczeń mogących wynikać z korzystania z usług Authorize i oświadcza, że z jej usług będzie 

korzystał na własne ryzyko. W razie gdyby jednakże uznać, że należne jest zapłata jakiegokolwiek 

odszkodowania przez Authorize na rzecz Livechat Inc, jego wysokość byłaby ograniczona do 

równowartości wynagrodzenia za okres ostatnich 30 dni lub do wysokości 100 dolarów.  

Ponadto użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia Authorize z odpowiedzialności za ewentualnie 

roszczenia podnoszone wobec niej przez podmioty trzecie, które to roszczenia pozostają w związku z 

korzystaniem przez użytkowania z usług Authorize 

Warunki umowne mogą być zmieniane przez Authorize jednostronnie, korzystanie z usług serwisu po 

zmianie warunków oznacza akceptację tejże zmiany. Podobnie Authorize może jednostronnie 

zakończyć świadczenie usług, po uprzednim uprzedzeniu. Także wypowiedzenie umowy nie może 

rodzić odpowiedzialności odszkodowawczej Authorize.  

Z tytułu świadczenia usług Authorize pobiera opłaty w kwocie 20 USD miesięcznie. 

Umowa z podmiotem świadczącym usługę rozliczania płatności 

Spółka zależna od Emitenta LiveChat Inc. korzysta z usług serwisu www.recurly.com (dalej: Recurly), 

pełniącego funkcję podmiotu naliczającego opłaty od klientów Emitenta i pobierającego je 

automatycznie z kart kredytowych klientów. Umowa między ww. stronami zawarta została poprzez 

przystąpienie do serwisu Recurly w oparciu o ogólne warunki umów stosowane przez Recurly i nie 

przybrała formy dokumentu. 

Umowa podlega prawu Stanu Kalifornia.  

Usługa świadczona jest przez Recurly za prowizją naliczaną miesięcznie od wartości transakcji 

wyrażonej w dolarach, której wysokość może być zmieniona przez Recurly za 30 dniowym 

powiadomieniem.  

Recurly nie jest odpowiedzialne i nie zwraca pobranych prowizji w razie np. żądania zwrotu ceny 

przez klienta Emitenta, oszustwa popełnionego przez klienta na Emitencie. Recurly nie świadczy także 

usług przechowywania środków pieniężnych.  

Recurly nie ponosi odpowiedzialności za żadną szkodę, także w postaci utraconych zarobków, danych 

lub innych dóbr niematerialnych po stronie użytkownika, bez względu na przyczynę jej wystąpienia – 

czy szkoda będzie wynikała z korzystania z usług Recurly, nieautoryzowanego wpływania na treść 

usługi, działań lub oświadczeń jakichkolwiek podmiotów trzecich. Niezależnie od powyższych 

zastrzeżeń odpowiedzialność odszkodowawcza została między stronami ograniczona do wysokości 

sumy wynagrodzenia zapłaconego na podstawie umowy.  

Recurly udziela LiveChat Inc. licencji na korzystanie z jej loga, nazwy i innych praw w zakresie 

wykorzystywania ich na stronach internetowych do identyfikacji podmiotu świadczącego usługę. 

Analogicznie, LiveChat Inc. udziela licencji do wszelkich treści zamieszczanych w serwisie Recurly.  

Umowa przewiduje jednoroczny okres przedawnienia dla wszelkich roszczeń z nią związanych.  

http://www.recurly.com/
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Z tytułu świadczenia usług Recurly pobiera opłaty zależne od wielkości obrotu. W ostatnim roku 

obrotowym opłaty wyniosły 30.550,36 USD, a za okres pierwszych 9 miesięcy obecnego roku 

obrotowego, tj. na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 54.054,96 USD. 

Umowa z Global Payments Direct, Inc. oraz Comerica Bank  

Umowa została zawarta w dniu 21 grudnia 2011 r. Na mocy tej umowy spółka zależna od Emitenta 

LiveChat Inc. korzysta z obsługi kart Visa i MasterCard. Umowa objęta jest standardowymi 

warunkami obsługi kart stosownymi przez Comerica. Obsługa kart obejmuje w szczególności 

rozliczenia transakcji kartami Visa i MasterCard w związku z programem Livechat. Warunki umowy 

przewidują w szczególności, że LiveChat Inc. sam będzie zajmował się roszczeniami i reklamacjami 

zgłoszonymi w związku ze sprzedażą rozliczaną przez kartę. Livechat Inc zobowiązany jest również 

naprawić szkodę poniesioną przez Global Payments Direct i Comerica Bank w związku ze sprzedażą 

rozliczaną przez kartę i wszelkimi roszczeniami (także roszczeniami osób trzecich) z tym związanymi. 

Warunki umowy wymieniają przypadku zwalniające Global Payments Direct oraz Comerica Bank od 

odpowiedzialności za naruszenie umowy. Ponadto odpowiedzialność Global Payments Direct oraz 

Comerica Bank ograniczona jest do średniej miesięcznej opłaty za usługi w okresie poprzednich 12 

miesięcy lub krótszego od dnia zawarcia umowy. Global Payments Direct oraz Comerica Bank nie 

odpowiadają też za utracone korzyści, ani za transakcje dotyczące innych kart, jeżeli takie będą 

obsługiwane na wniosek Livechat Inc i za zgodą Global Payments Direct. Global Payments Direct 

oraz Comerica Bank nie odpowiadają też za szkodę, jeżeli nie zostanie ona zgłoszona pisemnie w 

terminie 60 dni od naruszenia umowy, a w przypadku błędu billingowego, w terminie 90 dni od daty 

danego dokumentu. 

Umowa po pierwszym roku odnawia się automatycznie co miesiąc, jeśli nie zostanie wypowiedziana 

przez LiveChat Inc. uprzednio w terminie wskazanym w umowie (przy czym w przypadku 

wypowiedzenia z naruszeniem postanowień umowy, Livechat Inc będzie zobowiązane do zapłaty 

kwot ustalonych według zasad określonych w umowie). LiveChat Inc. może też wypowiedzieć umowę 

w przypadku naruszenia jej przez drugą stronę, jeżeli naruszenie nie zostanie usunięte. Global 

Payments Direct może także rozwiązać umowę (także bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia 

umowy przez Livechat). Warunki umowy procedury związane z wypowiedzeniem.  

Warunki umowy określają też szczegółowo zasady obciążania w określonych przypadkach LiveChat 

Inc. kwotami transakcji (w szczególności w przypadku kwestionowania transakcji przez posiadacza 

karty), zakładania konta rezerwowego na zabezpieczenie roszczeń wobec LiveChat Inc., zasady 

odpowiedzialności Livechat za szkody instytucji finansowej wykonującej stosowne wycofanie 

środków na polecenie Global Payments Direct oraz Comerica Bank, zasady potrącenia kwot z tego 

konta i rozliczenia z tym związane, oraz przewidują roczny termin na wygaśnięcie roszczenia Livechat 

Inc. do zwrotu środków pozostałych na takim koncie. Warunki umowy określają też zasady 

zabezpieczenia na określonych kontach Livechat oraz wskazanie instytucji depozytariusza 

prowadzącej konta Livechat na potrzeby obsługi zadłużenia z tytułu umowy.  

Umowa podlega prawu stanu Georgia. Spory związane z umową rozpoznawane są przez wskazane w 

warunkach umowy sądy w stanie Georgia. 

Umowa udziela także ograniczone licencji na użycie znaku Discover Program (identyfikującego karty 

Discover). 

Cennik za usługi określony jest w stosownej tabeli cen. W roku obrotowym od kwietnia 2012 do 

marca 2013 koszty związane z omawiana umową wyniosły 78.068,45 USD, a za okres pierwszych 9 

miesięcy obecnego roku obrotowego, tj. na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 111.230,88 USD. 

Umowa LiveChat Inc. z American Express Company 

Spółka zależna od Emitenta LiveChat Inc. korzysta z usług serwisu strony 

https://merchant.americanexpress.com w celu obsługi kart AmericanExpress. Umowa zawarta jest za 

https://merchant.americanexpress.com/
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poprzez przystąpienie do wskazanego serwisu w oparciu o warunki stosowane przez ten serwis i nie 

przybrała formy dokumentu. 

Koszty opłat ponoszone przez LiveChat Inc. w związku z korzystaniem z tego serwisu ustalane są w 

oparciu o procent obrotu – 2,89-3,20%, zgodnie z aktualną tabelą opłat. Koszt w roku obrotowym od 

kwietnia 2012 do marca 2013 wyniósł 23.989,85 USD, a za okres 9 miesięcy obecnego roku 

obrotowego, tj. na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły 30.534,44 USD. 

Warunki korzystanie z serwisu w szczególności zawierają szereg wyłączeń odpowiedzialności 

American Express Company wobec użytkowników. Warunki te wyłączają w szczególności 

odpowiedzialność American Express Company za wszelkie szkody pośrednie oraz za utracone 

korzyści związane z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z warunkami, American Express Company nie 

ponosi też odpowiedzialności za usługi świadczone przez usługodawców za pośrednictwem 

wskazanego serwisu, ani za informacje i produkty oferowane za pośrednictwem serwisu lub stron 

podlinkowanych do serwisu. 

American Express Company może jednostronnie zmienić warunki korzystania z serwisu. Warunki 

serwisu podlegają prawu stanu Nowy Jork.  

 

23. Informacje osób trzecich, oświadczenia ekspertów i oświadczenia o 

zaangażowaniu 

23.1. Informacje o ekspertach  

W niniejszym Prospekcie Emitent nie zamieszcza oświadczenia lub raportu osoby lub osób 

określanych jako ekspert.  

23.2. Informacje uzyskane od osób trzecich 

Dla celów sporządzenia Prospektu Emitent wykorzystał dane pochodzące od osób trzecich. Zarząd 

Emitenta potwierdza, że informacje te zostały dokładnie powtórzone oraz, że w stopniu, w jakim jest 

świadomy oraz w jakim może ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, 

nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne 

lub wprowadzały w błąd. 

W niniejszym Prospekcie emisyjnym wykorzystane zostały następujące zewnętrzne źródła informacji: 

1. Forrester Research (prognoza na 2013) - 

http://www.forrester.com/Market+Overview+SaaS+IT+Service+Management+Tools/fulltext/-

/E-RES81743, 

2. IDC, Poland Cloud Services Market 2012 Analysis and 2013 – 2017 Forecast - 

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=ES27V 

3. Siemer & Associates, SaaS Report (Summer 2013) - 

http://www.siemer.com/research/summer-2013-saas-industry-report/ 

4. http://www.gartner.com/newsroom/id/1963815 

5. NetSuite, 

http://www.netsuite.com/portal/pdf/sr-2010-proformative-survey.pdf 

6. Forrester Research Online Retail Forecast, 2012 To 2017 (US) 

http://mashable.com/2013/03/12/forrester-u-s-ecommerce-forecast-2017/ 

7. Internet World Statistics – World Internet Users and Population Statistics - 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm. 

 

 

http://www.forrester.com/Market+Overview+SaaS+IT+Service+Management+Tools/fulltext/-/E-RES81743
http://www.forrester.com/Market+Overview+SaaS+IT+Service+Management+Tools/fulltext/-/E-RES81743
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=ES27V
http://www.siemer.com/research/summer-2013-saas-industry-report/
http://www.gartner.com/newsroom/id/1963815
http://www.netsuite.com/portal/pdf/sr-2010-proformative-survey.pdf
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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24. Dokumenty udostępnione do wglądu 

Emitent oświadcza, że w okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta oraz na jego stronie 

internetowej www.livechatinc.com można zapoznawać się z następującymi dokumentami 

(oryginałami lub kopiami):  

1. Prospektem Emisyjnym,  

2. Statutem Emitenta,  

3. Regulaminami Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu,  

4. historycznymi informacjami finansowymi Emitenta za lata obrotowe 01.04.2011-31.03.2012 i 

01.04.2012-31.03.2013,  

5. śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierającym dane 

finansowe za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wraz z danymi 

porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego,  

6. sprawozdaniami finansowymi (sporządzonymi stosownie do regulacji prawa amerykańskiego) 

jednostki zależnej Emitenta LiveChat Inc. za ostatnie 2 lata obrotowe (lata obrotowe kończące 

się 31 marca 2012 r. i 31 marca 2013 r.), 

7. odpisu z KRS. 

25. Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach 

Emitent posiada udziały tylko w jednym podmiocie, tj. spółce zależnej LiveChat Inc. z siedzibą 

Stanach Zjednoczonych Ameryki w Wilmington, w stanie Delaware. Spółka posiada adres rejestrowy 

2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808. Funkcję zarządu 

LiveChat Inc. pełni Mariusz Ciepły Prezes Zarządu Emitenta. 

LiveChat Inc.: 

1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży oprogramowania i consulting, 

2) posiada jednego tylko wspólnika tj. Emitenta, który dysponuje 100 % jej kapitału 

zakładowego, 

3) posiada kapitał zakładowy w kwocie 500 USD, na który składa się 5.000 udziałów o wartości 

0,10 USD, które objął Emitent, 

4) nie posiada żadnych utworzonych rezerw, 

5) osiągnął zysk za ostatni rok obrotowy w kwocie 26.009,00 złotych, 

6) wartość, według której Emitent ujawnia udziały na rachunkach, wynosi 1.656,56 złotych,  

7) posiada w całości opłacony (przez Emitenta) kapitał zakładowy, 

8) nie wypłacał dywidendy, 

9) nie pozostaje dłużnikiem, ani wierzycielem Emitenta poza zobowiązaniami wynikającymi z 

bieżącej współpracy Emitenta z LiveChat Inc., które realizowane są bez opóźnień -  w 

ostatnim roku obrotowym przychody ze sprzedaży LiveChat Inc. wyniosły 9.966.813,86 zł, a 

łączna wartość kosztów refakturowanych przez LiveChat Inc. wyniosła 1.291.067,84 zł. 

Wartość marży należnej LiveChat Inc. wyniosła 27.746,97 zł. 

 

LiveChat Inc. zawiązana została w dniu 30 września 2011 roku. Emitent objął w tej Spółce 5.000 

udziałów o wartości 0,10 USD każdy i łącznej wartości 500 USD w całości je opłacając. Udziały 

objęte przez Emitenta stanowią 100% jej kapitału zakładowego i 100% głosów. Spółka może 

zajmować się dowolną działalnością dopuszczalną zgodnie z prawem Stanu Delaware, a na dzień 

sporządzenia Prospektu jedyną aktywnością Spółki jest sprzedaż systemu Livechat. 
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IV CZĘŚĆ OFERTOWA 

1. Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Części Ofertowej 

Prospektu 

Dane osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w niniejszym Prospekcie Emisyjnym 

zostały wskazane w Części III pkt 1 niniejszego Prospektu. 

2. Czynniki ryzyka 

Czynniki Ryzyka zostały opisane w Części II niniejszego Prospektu. 

3. Podstawowe informacje  

3.1. Oświadczenie o kapitale obrotowym  

Zarząd Emitenta oświadcza, iż na dzień zatwierdzenia Prospektu Grupa dysponuje wystarczającym 

kapitałem obrotowym, w wysokości zapewniającej pokrycie bieżących potrzeb operacyjnych w 

okresie co najmniej dwunastu kolejnych miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu. 

3.2. Kapitalizacja i zadłużenie  

Zarząd Emitenta oświadcza, że według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku kapitał własny oraz 

zadłużenie Grupy mają wartość oraz strukturę zgodną z wielkościami, jakie zostały przedstawione 

poniżej. 
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Tabela 21. Kapitał własny i zadłużenie Grupy na dzień 31 grudnia 2013 r. (w PLN) 

Lp. Pozycja w PLN 

I. Zadłużenie krótkoterminowe ogółem (I.A.+I.B.+I.C.) 237 238 

A. Gwarantowane  

B. Zabezpieczone  

C. Niegwarantowane/Niezabezpieczone 237 238 

II 
Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia 

długoterminowego) (II.A.+II.B.+II.C.) 
 

A. Gwarantowane  

B. Zabezpieczone  

C. Niegwarantowane/Niezabezpieczone  

III. Kapitał własny 7 856 467 

A. Kapitał zakładowy 515 000 

B. Pozostałe kapitały 493 132 

C. Niepodzielony wynik finansowy 7 418 

D. Wynik finansowy roku bieżącego 6 841 066 

E. Udziały mniejszości  

  RAZEM 8 093 705 

Źródło: Emitent 
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Tabela 22. Zadłużenie netto Grupy na dzień 31 grudnia 2013 r. (w PLN) 

Lp. Pozycja w PLN 

A. Środki pieniężne 5 347 396 

B. Ekwiwalenty środków pieniężnych (weksle, czeki)  

C. Papiery krótkoterminowe przeznaczone do obrotu - 

D Płynność (A+B+C) 5 347 396 

E. Bieżące należności finansowe - 

F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach  

G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego  

H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe  

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H)  

J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D) (5 347 396) 

K. Długoterminowe kredyty i pożyczki  

L. Wyemitowane obligacje  

M. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe  

N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M)  

O. Zadłużenie finansowe netto (J+N) (5 347 396) 

Źródło: Emitent 

Powyższe dane zostały przygotowane na podstawie śródrocznych historycznych informacji 

finansowych, które podlegały przeglądowi biegłego rewidenta. 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Emitent nie wykazuje zadłużenia pośredniego ani zadłużenia 

warunkowego. 

3.3. Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę  

Podane poniżej osoby są zaangażowane w Ofertę oraz dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu na 

rynku regulowanym. 

Akcjonariusze Sprzedający 

Akcjonariusze Sprzedający, tj. Mariusz Ciepły, Jakub Sitarz, Maciej Jarzębowski, Tar Heel Capital 

OS LLC, THC Fund Management Ltd., Inner Investment Ltd., TF Assets Management Ltd. 

zaangażowani są w Ofertę, albowiem przedmiotem Oferty są akcje będące ich własnością.  

Nie istnieje konflikt interesów Akcjonariuszy Sprzedających w proces przeprowadzenia Oferty oraz 

dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym, Akcjonariusze Sprzedający posiadają 

akcje Emitenta w liczbie wskazanej w pkt 7.1. 

Oferujący – Trigon Dom Maklerski S.A. 

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie - jest powiązany z Emitentem w zakresie 

wynikającym z zawartej umowy z dnia 16 listopada 2013 r., obejmującej świadczenie usług 

i doradztwo w projekcie dotyczącym dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na 

rynku regulowanym GPW.  

Wynagrodzenie Trigon Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Krakowie, pełniącego rolę Oferującego 

jest uzależnione od łącznej wartości sprzedaży Akcji Oferowanych w ofercie publicznej i stanowi 

procentowy udział wielkości środków pieniężnych pozyskanych z Oferty. W związku z tym Trigon 
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Dom Maklerski S.A. może być zainteresowany, aby objętych zostało jak najwięcej akcji po jak 

najwyższej cenie. Trigon Dom Maklerski S.A. nie jest akcjonariuszem Emitenta. 

W imieniu Oferującego działają: Wojciech Pątkiewicz – Prezes Zarządu oraz Ryszard Czerwiński – 

Wiceprezes Zarządu. Nie istnieje konflikt interesów osób zaangażowanych ze strony Oferującego w 

proces przeprowadzenia Oferty oraz dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym, 

jak również osoby te nie posiadają akcji Emitenta. 

Doradca Prawny - Tomasik, Pakosiewicz, Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska 

Kancelaria Tomasik, Pakosiewicz, Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w 

Krakowie - jest powiązany z Emitentem w zakresie wynikającym z zawartej umowy z dnia 20 

listopada 2013 r., obejmującej świadczenie usług prawnych w zakresie sporządzania Prospektu 

Emisyjnego oraz świadczenie bieżącego doradztwa prawnego związanego z Ofertą oraz 

dopuszczeniem Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. Wynagrodzenie Doradcy Prawnego 

nie jest uzależnione od powodzenia emisji. Doradca Prawny nie posiada akcji Emitenta.  

W imieniu Doradcy Prawnego działa – partner Mariusz Tomasik. Nie istnieje konflikt interesów osoby 

zaangażowanej ze strony Doradcy Prawnego w proces przeprowadzenia Oferty oraz dopuszczenie 

Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym, jak również osoba ta nie posiada akcji Emitenta.  

3.4. Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych  

Akcjonariusze Sprzedający zamierzają sprzedać część swoich Akcji i oferują łącznie 3.237.500 

(słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela 

Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda i łącznej wartości nominalnej 

64.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych). Akcje Oferowane stanowią 

12,57% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 12,57% łącznej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu.  

Wobec powyższego, tj. faktu, że Ofertą objęta jest jedynie sprzedaż istniejących Akcji, w niniejszym 

przypadku Emitent na skutek Oferty nie uzyska wpływów pieniężnych. 

4. Informacje o papierach wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do 

obrotu 

4.1. Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych 

Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent będzie się ubiegał o dopuszczenie do obrotu i 

wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie: 

 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) Akcji Serii A zwykłych na okaziciela, 

 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii B zwykłych na okaziciela, 

wszystkie o wartości nominalnej 0,02 zł każda. 

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 

3.237.500 (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset) Akcji Serii A, zwykłych 

na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł każda i łącznej wartości nominalnej 64.750,00 zł (słownie: 

sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych). 

4.2. Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone te papiery wartościowe 

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności art. 430 do 432 organem 

uprawnionym w sprawie emisji akcji jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie decyduje 

również o ubieganiu się o dopuszczeniu akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym. 
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Akcje Emitenta serii A 

Emitent powstał z przekształcenie LIVECHAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

we Wrocławiu w spółkę akcyjną. Uchwała zgromadzenia wspólników LIVECHAT spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

w spółkę akcyjną została podjęta w dniu 10 września 2007 roku i zaprotokołowana przez notariusza 

Marka Leśniaka (Rep. A nr 1324/2007). Na mocy powyższej uchwały zgromadzenie wspólników 

postanowiło, że kapitał zakładowy spółki akcyjnej powstałej z przekształcenia wynosił będzie 500.000 

złotych i dzielił się na 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 

złotych każda. 

Przekształcenie skutkujące powstaniem akcji serii A zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy – KRS w dniu 16 października 2007 

roku, tym samym też do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego został wpisany 

Emitent. 

Akcje Emitenta serii B 

W dniu 26 kwietnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło 

uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii 

B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki oraz w sprawie zmian Statutu 

Spółki. Uchwała została zaprotokołowana przez notariusza Joannę Deczkowską (Rep. A nr 

6262/2010). Na mocy tej uchwały Walne Zgromadzenie postanowiło o podwyższeniu kapitału 

zakładowego o kwotę 15.000 złotych do kwoty 515.000 złotych w drodze emisji 150.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wszystkie akcje serii B zostały 

objęte przez Mariusza Ciepłego i pokryte w całości wkładem pieniężnym. Podwyższenie kapitału 

zakładowego objęte powyższą uchwałą skutkujące powstaniem akcji serii B zostało zarejestrowane 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy – KRS w 

dniu 23 sierpnia 2010 roku. 

Wyżej opisana uchwała posiadała następującą treść: 

UCHWAŁA Nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 26 kwietnia 2010 r. 

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii B z 

pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmian Statutu 

Spółki 

 

Działając na podstawie art.430 § 1,431 § 1 i § 2 pkt1,432 i 433 § 2 ustawy z dnia z dnia 15 września 

2000 r.- Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz.1037 z późn. zm.) („KSH") oraz na 

podstawie § 12 ust. 4 pkt 7) Statutu, Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka 

Akcyjna (dalej: „Spółka") postanawia: 

§1 

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) do kwoty 

515.000 zł (pięćset piętnaście tysięcy złotych) to jest o kwotę 15.000 zł\(piętnaście tysięcy 

złotych) poprzez emisję 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

„B" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 000001 

do 150000. 
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2. Ustalić się cenę emisyjną akcji serii „B" na kwotę 0,10 zł(dziesięć groszy) za każdą akcję, co 

daje łączną kwotę 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych). 

3. W interesie Spółki pozbawić prawa poboru akcji serii „B" dotychczasowych akcjonariuszy 

Spółki, z wyłączeniem akcjonariusza Mariusza Ciepłego przyjmując do wiadomości pisemną 

opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji Serii „B" oraz 

proponowaną cenę emisyjną, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały 

§2 

Emisja akcji serii „B” zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, przez złożenie przez 

Spółkę Panu Mariuszowi Ciepłemu- Prezesowi Zarządu Spółki (PESEL 80061104398) oferty objęcia 

wszystkich 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii „B”. 

§3 

W związku z art.379§1 KSH upoważnić Pana Krzysztofa Szalawę legitymującego się dowodem 

osobistym seria APT numer 061993 do złożenia Panu Mariuszowi Ciepłemu- Prezesowi Zarządu w 

imieniu Spółki oferty objęcia akcji na okaziciela serii „B” i w przypadku jej przyjęcia ustalenia 

warunków i zawarcia w terminie do 31 maja 2010 r. umowy ich objęcia, przy czym wkład pieniężny 

zostanie wniesiony do Spółki w terminie 7 dni od daty podpisania umowy objęcia. 

§4 

Akcje na okaziciela serii „B” uczestniczą, na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami Spółki, w 

dywidendzie wypracowanej przez Spółkę począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku. 

§5 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §7 Statutu 

Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 515.000,00 (pięćset piętnaście tysięcy) złotych. 

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.000.000 (piec milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii 

A oraz 150.000 ( sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 

0,10 złotych ( dziesięć groszy) każda.” 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w 

rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Split akcji Emitenta 

W dniu 29 listopada 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło 

uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki. Mocą tej uchwały uchwalono split akcji w ten sposób, że 

ustalono jednostkową wartość nominalną akcji Emitenta w kwocie 0,02 (dwa grosze) zł. Tym samym 

uchwalono, że kapitał zakładowy Emitenta w kwocie 515.000 złotych dzielił się będzie na 25.000.000 

akcji serii A i 750.000 akcji serii B. 

Zmiana Statutu objęta powyższą uchwałą została zarejestrowana 18 grudnia 2013 r. 

4.3. Rodzaj i forma papierów wartościowych  

Akcje Serii A oraz B, które stanowić będą przedmiot ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym. są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje Serii A i B nie są uprzywilejowane, nie są 

zabezpieczone oraz nie są z nimi związane żadne świadczenia dodatkowe, szczególne uprawnienia lub 

obowiązki. 
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Akcje Serii A i B, które będą oferowane na podstawie Prospektu nie będą uprzywilejowane, nie będą 

zabezpieczone oraz nie będą z nimi związane żadne świadczenia dodatkowe, szczególne uprawnienia 

lub obowiązki.  

Akcje serii A i B ulegną dematerializacji z chwilą ich zarejestrowania na podstawie zawartej przez 

Emitenta umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, 

przy ulicy Książęcej 4, 00-498 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 81582.  

4.4. Waluta papierów wartościowych 

Walutą Akcji jest złoty (PLN). 

4.5. Opis praw (ograniczeń) związanych z papierami wartościowymi oraz procedury 

wykonywania tych praw  

Informacje zamieszczone w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny i nie stanowią kompletnej 

analizy praw i obowiązków związanych z akcjami. W związku z powyższym, inwestorom zaleca się 

skorzystanie z pomocy doradców prawnych w tej sprawie.  

Prawa związane z Akcjami określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks spółek handlowych, 

Ustawa o Obrocie, Ustawa o Ofercie, jak również postanowienia Statutu. Opis praw o charakterze 

korporacyjnym i majątkowym przysługujących akcjonariuszom Emitenta znajduje się w punkcie 

21.2.3 Części III Prospektu. 

4.5.1. Prawo do dywidendy 

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku 

wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został 

przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (dywidenda).  

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w 

dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej ustala 

dzień dywidendy (D), to znaczy określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy 

uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, oraz termin wypłaty dywidendy (W).  

Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech 

miesięcy, licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego 

Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest 

wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.  

Roszczenie o wypłatę dywidendy ulega przedawnieniu na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym. Wraz z upływem terminu przedawnienia Spółka może podnieść zarzut przedawnienia 

roszczenia o wypłatę dywidendy i skutecznie uchylić się od obowiązku wypłaty dywidendy.  

Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia są określane uchwałą Walnego Zgromadzenia o 

przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby 

akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na 

akcje. Zgodnie z przepisami prawa, kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może 

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. Statut Emitenta oraz przepisy Kodeksu spółek 

handlowych stanowią, że należy dokonywać odpisów z zysku przeznaczonego do podziału na kapitał 

zapasowy w wysokości nie mniejszej niż 8% tego zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 kapitału 

zakładowego.  

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie prawa do dywidendy. Przepisy prawa 

nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, 

częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.  
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Zasady opodatkowania dochodów z tytułu dywidendy, w tym zasady opodatkowania dla 

akcjonariuszy nie będących rezydentami polskimi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, 

zostały opisane w punkcie 4.11.  

Szczegółowe warunki i zasady wypłaty dywidendy spółki publicznej, której akcje zostały 

zdematerializowane określają Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej także 

jako Krajowy Depozyt) i Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych. Zgodnie z tymi regulacjami, Emitent jest obowiązany poinformować Krajowy 

Depozyt o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach D i W nie później niż 

5 dni przed dniem D. Dzień W może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu D.  

Przekazanie tych informacji następuje poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez dedykowaną stronę 

internetową Krajowego Depozytu zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego. Emitent ponosi 

odpowiedzialność za prawidłowość tych informacji oraz ich zgodność z uchwałą właściwego organu 

spółki w sprawie wypłaty dywidendy. W terminie, o którym mowa w powyżej, emitent przekazuje 

ponadto:  

a) Krajowemu Depozytowi, poprzez dedykowaną stronę internetową Krajowego Depozytu – 

informację określającą liczbę akcji własnych, na które dywidenda nie będzie wypłacana, oraz 

kod uczestnika, na którego kontach w Krajowym Depozycie rejestrowane są te akcje,  

b) uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji własnych emitenta, na 

które dywidenda nie będzie wypłacana – informację określającą liczbę tych akcji.  

Uczestnicy ustalają liczbę papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, zapisanych na 

prowadzonych przez nich rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych według 

stanu na koniec dnia D wraz z informacją o poszczególnych kategoriach akcjonariuszy. Krajowy 

Depozyt ustala liczbę papierów wartościowych, których właściciele mają prawo do dywidendy, 

rejestrowanych na kontach ewidencyjnych prowadzonych w Krajowym Depozycie dla 

poszczególnych uczestników bezpośrednich. Po sprawdzeniu zgodności informacji uzyskanych od 

uczestników zaangażowanych w obsługę wypłaty dywidendy, ze stanami kont prowadzonych w 

Krajowym Depozycie, Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi, poprzez dedykowaną stronę 

internetową Krajowego Depozytu, wezwanie do wniesienia środków pieniężnych przeznaczonych na 

realizację prawa do dywidendy. Wezwanie, o którym mowa powyżej, dokonywane jest najpóźniej w 

terminie W-2.  

W dniu W do godz. 11.30 emitent jest zobowiązany postawić do dyspozycji Krajowego Depozytu 

środki przeznaczone na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez Krajowy Depozyt 

rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym. Krajowy Depozyt rozdziela środki otrzymane od 

emitenta na poszczególne rachunki pieniężne uczestników bezpośrednich, zgodnie z ustaleniami 

określonymi w przepisach Regulaminu i Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu 

Papierów Wartościowych.  

Jeżeli emitent przekazuje tytułem realizacji prawa do dywidendy kwotę inną, aniżeli kwota 

wynikająca z otrzymanego przez niego wezwania, o którym mowa powyżej, wówczas jest on 

zobowiązany do wskazania szczegółowego sposobu rozdziału przekazanej kwoty.  

Do dnia W uczestnicy, którzy otrzymali oświadczenia, o których mowa wart. 26 ust. 1a Ustawy o 

Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, złożone przez uprawnione osoby, przekazują te 

oświadczenia emitentowi. W dniu W uczestnicy, o których mowa powyżej, przesyłają do Krajowego 

Depozytu informacje wskazujące liczbę papierów wartościowych posiadanych w dniu D przez osoby, 

które złożyły oświadczenia, oraz wysokość środków podlegających zwrotowi na rzecz tych osób. W 

terminie W+1 Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi, poprzez dedykowaną stronę internetową 

Krajowego Depozytu, informacje o wysokości kwoty podatku podlegającej zwróceniu uprawnionym 

do dywidendy w konsekwencji złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej. W terminie W+3 

emitent przekazuje na wskazany rachunek pieniężny lub rachunek bankowy Krajowego Depozytu 

kwotę podatku podlegającą zwróceniu uprawnionym do dywidendy. Jeżeli emitent kwestionuje 

skuteczność któregokolwiek z przesłanych mu oświadczeń w zakresie nabycia w drodze jego złożenia 

prawa do ulgi podatkowej, wówczas, w tym samym terminie, informuje o tym Krajowy Depozyt 

wskazując uczestnika, przed którym oświadczenie to zostało złożone, oraz przekazuje kwotę podatku 

podlegającą zwrotowi, wynikającą z uznanych przez emitenta oświadczeń. W tym samym terminie 

emitent zawiadamia o tym uczestnika, przed którym zakwestionowane oświadczenie zostało złożone. 
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Dalsze przekazanie kwoty podatku podlegającej zwróceniu uprawnionym do dywidendy następuje 

przy odpowiednim stosowaniu przepisów dotyczących wypłaty dywidendy.  

Stosownie do treści 15 § 5 Statutu Emitenta, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom 

zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach art. 349 Kodeksu spółek handlowych. 

Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. W przypadku wypłaty zaliczki na poczet 

dywidendy postanowienia Regulaminu i Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu 

Papierów Wartościowych opisane powyżej stosuje się odpowiednio, przy czym co istotne dzień W 

może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu D. 

4.5.2. Prawo głosu  

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście 

lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co 

innego wynika z zakresu umocowania. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 

spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci 

elektronicznej, które nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby 

głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek 

tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy 

nim a spółką. Akcjonariusz spółki publicznej może jednakże głosować jako pełnomocnik innego 

akcjonariusza przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa powyżej.  

Każda jedna akcja Emitenta daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. 

4.5.3.  Pozostałe uprawnienia związane z prawem głosu 

4.5.3.1. Imienne świadectwa depozytowe – art. 328 § 6 Kodeksu spółek handlowych 

Akcjonariuszowi spółki publicznej przysługuje prawo do imiennego świadectwa depozytowego 

wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o 

Obrocie oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki 

publicznej. 

4.5.3.2. Wglądu do księgi akcyjnej – art. 341 § 7 Kodeksu spółek handlowych 

Każdy akcjonariusz ma prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem 

kosztów jego sporządzenia. 

4.5.3.3. Wybór Rady Nadzorczej grupami – art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zgodnie z przepisem art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, na wniosek akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej 

powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami. 

4.5.3.4. Sprawozdania z działalności spółki – 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych 

Akcjonariusz ma prawo żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 

sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego 

rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. 

4.5.3.5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – art. 400 § 1 

oraz 401 § 3 Kodeksu spółek handlowych 

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. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
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należy 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 Walnego Zgromadzenia. 

4.5.3.6. Przeglądanie listy akcjonariuszy – art. 407 § 1 I § 11 Kodeksu spółek 

handlowych 

Akcjonariuszowi przysługuje prawo przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych 

do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego 

sporządzenia oraz prawo do żądania przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną. 

4.5.3.7. Wydanie odpisów wniosków – art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych 

Akcjonariusz ma prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 

w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. 

4.5.3.8. Komisja do sprawdzenia listy obecności na Walnym Zgromadzeniu – art. 410 

§ 2 Kodeksu spółek handlowych 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego 

reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu mają prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy 

obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech 

osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka tej komisji. 

4.5.3.9. Przeglądanie księgi protokołów – art. 421 § 3 Kodeksu spółek handlowych 

Akcjonariuszowi przysługuje prawo przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania 

poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. 

4.5.3.10. Zaskarżanie uchwał – art. 422 – 427 Kodeksu spółek handlowych 

Akcjonariuszom przysługuje prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach 

określonych szczegółowo w Kodeksie spółek handlowych. 

4.5.4.  Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy 

Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do 

liczby posiadanych akcji. Jednak akcjonariusze mogą być pozbawieni tego prawa w części lub w 

całości, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością do najmniej czterech piątych 

głosów, jeśli leży to w interesie spółki oraz zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia. Przepisu o wyłączeniu prawa poboru nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu 

kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z 

obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa 

poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być 

objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą 

części lub wszystkich oferowanych im akcji. 

4.5.5.  Zbywanie akcji  

Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo do zbywania akcji na okaziciela lub akcji imiennych 

(jeżeli takie zostaną wyemitowane). Statut Emitenta przewiduje, że zbycie akcji imiennych wymaga 

zgody Spółki, której udziela Rada Nadzorcza.  

4.5.6.  Prawo do udziału w zyskach Emitenta 

Emitent nie wydał imiennych świadectw założycielskich dla celów wynagrodzenia usług 

świadczonych przy powstaniu Emitenta, które dawałyby ich posiadaczom prawo uczestnictwa w 

podziale zysku Emitenta.  

4.5.7.  Udział w majątku spółki po likwidacji  
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Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po 

zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Majątek dzielony jest między 

akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. 

4.5.8.  Postanowienia w sprawie umorzenia  

Akcje mogą być umorzone wyłączenie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Emitenta. 

Statut Emitenta nie przewiduje trybu przymusowego umorzenia akcji. Umorzenie akcji wymaga 

uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną 

umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź 

uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Wraz 

z podjęciem uchwały o umorzeniu akcji Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę o zmianie 

statutu w sprawie umorzenia akcji, przy czym winna ona zostać umotywowana. Uchwała o umorzeniu 

akcji podlega ogłoszeniu.  

4.5.9.  Postanowienia w sprawie zamiany akcji  

Zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta nie jest możliwe dokonanie zamiany akcji na okaziciela 

na akcje imienne. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela nie jest ograniczona. 

4.5.10. Inne uprawnienia związane z akcjami 

4.5.10.1. Obciążanie posiadanych akcji – art. 340 § 3 Kodeksu spółek handlowych 

Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub 

użytkowaniem. 

4.5.10.2. Uzyskiwanie informacji o Spółce – art. 428 – 429 Kodeksu spółek 

handlowych 

Każdy akcjonariusz ma prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony 

przepisem art. 428 KSH. Uprawnienie powyższe obejmuje obowiązek Zarządu do udzielenia 

akcjonariuszowi podczas obrad Walnego Zgromadzenia informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to 

uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Jeśli akcjonariuszowi odmówiono 

ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia, może on zgłosić sprzeciw do 

protokołu, a następnie złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia 

informacji. 

4.5.10.3. Wytoczenie powództwa o naprawienie szkody – art. 486 – 487 Kodeksu 

spółek handlowych 

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej 

Spółce na zasadach określonych szczegółowo w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w 

przypadku gdy Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie przedmiotowej szkody w terminie roku 

od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. 

4.5.10.4. Przeglądanie dokumentów – art. 505 § 1, art. 540 § 1, art. 561 § 1 Kodeksu 

spółek handlowych 

W przypadku łączenia, podziału oraz przekształcania spółek akcjonariusze mają prawo przeglądania 

dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których 

mowa w przepisach Kodeksu spółek handlowych. 

4.5.10.5. Badanie przez biegłego zagadnień szczególnych – art. 84 Ustawy o ofercie 

publicznej 

Akcjonariuszom posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

przysługuje prawo do wnioskowania o podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie 

zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki 
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publicznej lub prowadzeniem jej spraw. W przypadku oddalenia wniosku akcjonariuszy przez Walne 

Zgromadzenie, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego biegłego do Sądu Rejestrowego 

w terminie 14 dni od powzięcia uchwały. 

4.6. Uchwały, zezwolenia oraz zgody na podstawie których zostaną utworzone nowe papiery 

wartościowe 

Sporządzenie Prospektu nie jest związane z ofertą nowemitowanych akcji, lecz jedynie z ofertą 

sprzedaży już istniejących akcji Emitenta. 

4.7. Przewidywana data emisji papierów wartościowych  

Emitent przewiduje, że Oferta Publiczna nastąpi w pierwszym kwartale 2014 roku. Emitent 

przewiduje, że wprowadzenie Akcji do obrotu giełdowego nastąpi w pierwszym kwartale 2014 roku. 

4.8. Ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych 

4.8.1. Ograniczenia wynikające z Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki, której 

udziela Rada Nadzorcza. Emitent w tym kontekście wskazuje, że na dzień sporządzenia Prospektu 

wszystkie akcje Emitenta są akcjami na okaziciela. Poza powyższym ograniczenie Kodeks spółek 

handlowych ani Statut nie nakładają żadnych ograniczeń na swobodę przenoszenia akcji.  

4.8.2. Umowy lock-up 

W odniesieniu do akcji Spółki zostały zawarte następujące umowy ograniczające rozporządzanie 

akcjami Spółki – umowy lock-up. 

Umowa Inwestycyjna 

W dniu 27 września 2011 roku THC Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC zawarły z 

Mariuszem Ciepłym, Urszulą Jarzębowską, Jakubem Sitarzem i Maciejem Jarzębowskim umowę 

inwestycyjną regulującą zasady współpracy stron oraz ich prawa i obowiązki w związku z 

działalnością Emitenta. Z tą samą datą do umowy przystąpił Emitent. Umowa przewiduje dla 

Mariusza Ciepłego, Urszuli Jarzębowskiej, Jakuba Sitarza i Macieja Jarzębowskiego 5 letni zakaz 

rozporządzania akcjami. Umowa reguluje ponadto prawo przyłączenie się do sprzedaży akcji 

dokonywanej (tzw. tag along) i prawo zobowiązania do sprzedaży (tzw. drag along).  

Umowa Inwestycyjna wygaśnie z momentem ustalenia Ceny Sprzedaży dla Inwestorów 

Instytucjonalnych. 

W dniu 28 listopada 2013 roku strony Umowy Inwestycyjnej zawarły porozumienie na mocy, którego 

postanowiły o wyłączeniu z zakazu zbywania akcji oferowanych w ramach pierwszej oferty publicznej 

i ustaliły, że z zakazu zwolnione zostaną akcje objęte Ofertą. 

W związku z Umową inwestycyjną dniu 27 września 2011 roku THC Fund Management Ltd. i Tar 

Heel Capital OS LLC zawarły umowę w sprawie ograniczenia rozporządzania akcjami oraz prawa 

drag along z akcjonariuszami Szymonem Klimczakiem i Krzysztofem Górskim, której treść jest 

analogiczna do postanowień Umowy Inwestycyjnej, przy czym umowa powyższa ograniczona jest do 

5 letniego okresu lock-up, prawa drag along, zakazu konkurencji i zobowiązania do współpracy w 

przypadku zamiaru wyjście przez THC Fund Management Ltd. i Tar Heel Capital OS LLC.  

W dniu 11 grudnia 2013 r. strony powyższej umowy na mocy aneksu ustaliły, że umowa wygaśnie z 

momentem ustalenia Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych. 

Wyżej opisane umowy zostały szerzej opisana w pkt 22 Części III Prospektu – Dokument Rejestrowy. 

Umowa lock-up 
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W dniu 11 grudnia 2013 r. akcjonariusze Spółki, tj. Mariusz Ciepły, Urszula Jarzębowska, Jakub 

Sitarz, Maciej Jarzębowski, Szymon Klimczak, Krzysztof Górski, Tar Heel Capital OS LLC, THC 

Fund Management Ltd, Inner Investment Ltd. oraz TF Assets Management Ltd. zawarli z Emitentem 

oraz Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie umowę o ograniczaniu rozporządzania 

akcjami (Lock up Agreement). Umową objęte zostały akcje Emitenta, które pozostaną własnością 

akcjonariuszy po przeprowadzeniu Oferty, tj.: 

1) nie mniej niż 4.469.450 akcji stanowiących nie mniej niż 17,36% w kapitale zakładowym 

Spółki i uprawniające do nie mniej niż 17,36% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

należących do Mariusza Ciepłego, 

2) nie mniej niż 1.210.250 akcji stanowiących nie mniej niż 4,70% w kapitale zakładowym 

Spółki i uprawniające do nie mniej niż 4,70% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

należących do Urszuli Jarzębowskiej, 

3) nie mniej niż 3.274.375 akcji stanowiących nie mniej niż 12,72% w kapitale zakładowym 

Spółki i uprawniające do nie mniej niż 12,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

należących do Jakuba Sitarza, 

4) nie mniej niż 3.260.700 akcji stanowiących nie mniej niż 12,66% w kapitale zakładowym 

Spółki i uprawniające do nie mniej niż 12,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

należących do Macieja Jarzębowskiego, 

5) nie mniej niż 515.000 akcji stanowiących nie mniej niż 2,00% w kapitale zakładowym Spółki 

i uprawniające do nie mniej niż 2,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki należących 

do Szymona Klimczaka, 

6) nie mniej niż 403.000 akcji stanowiących nie mniej niż 1,57% w kapitale zakładowym Spółki 

i uprawniające do nie mniej niż 1,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, należących 

do Krzysztofa Górskiego, 

7) nie mniej niż 4.552.600 akcji stanowiących nie mniej niż 17,68% w kapitale zakładowym 

Spółki i uprawniające do nie mniej niż 17,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

należących do Tar Heel Capital OS LLC, 

8) nie mniej niż 2.734.405 akcji stanowiących nie mniej niż 10,62% w kapitale zakładowym 

Spółki i uprawniające do nie mniej niż 10,62% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

należących do THC Fund Management Ltd.,  

9) nie mniej niż 951.965 akcji stanowiących nie mniej niż 3,70% w kapitale zakładowym Spółki 

i uprawniające do nie mniej niż 3,70% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki należących 

do Inner Investment Ltd. 

10) nie mniej niż 515.755 akcji stanowiących nie mniej niż 2,00% w kapitale zakładowym Spółki 

i uprawniające do nie mniej niż 2,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki należących 

do TF Assets Management Ltd. 

Na mocy tej umowy akcjonariusze Spółki zobowiązali się w szczególności: 

1) nie zbywać akcji Emitenta pod jakimkolwiek tytułem (odpłatnym lub darmowym), 

2) nie obciążać ani nie rozporządzać akcjami Emitenta w jakikolwiek inny sposób, który mógłby 

rodzić konsekwencje w postaci zmiany posiadania (własności) akcjami Emitenta, a w 

szczególności do niezastawiania akcji emitenta pod zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych 

przez siebie lub osoby trzecie, za wyjątkiem zastawów i zabezpieczeń pod kredyty bankowe. 

Akcjonariusze zobowiązali się zdeponować akcje Emitenta na rachunkach prowadzonych przez 

Trigon DM, gdzie zostaną objęte blokadą. 
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Zobowiązanie akcjonariuszy określone powyżej obowiązuje w okresie od dnia podpisania niniejszej 

umowy, do dnia następującego po upływie dwunastu miesięcy od dnia dokonania przydziału Akcji 

Sprzedawanych (przez przydział należy rozumieć dzień, w którym właściwe osoby reprezentujące 

Spółkę podpisały listę inwestorów, którym przydzielono Akcje Sprzedawane), z zastrzeżeniem, iż 

zobowiązania Akcjonariuszy nie obowiązują w przypadku:  

1) ogłoszenia publicznego wezwania do sprzedaży akcji Emitenta, niezależnie od tego czy jest to 

wezwanie warunkowe czy bezwarunkowe, 

2) zobowiązania do zbycia lub zamiany akcji Emitenta w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w pkt 1 powyżej, 

3) zawarcia z Trigon DM przez podmiot wskazany przez akcjonariuszy umowy w treści 

zasadniczo zgodnej z tą umową,  

4) uprzedniej pisemnej zgody Trigon DM, 

5) zbycia akcji w wyniku orzeczenia sądu lub z powodu wydania decyzji przez organ 

administracji publicznej, 

6) zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych ogłoszonego i przeprowadzonego przez 

Emitenta, 

7) przeniesienia akcji na następcę prawnego każdego z akcjonariuszy, 

8) zbycia lub przeniesienie akcji w wyniku prowadzonego postępowania upadłościowego, 

likwidacyjnego lub podobnego, 

9) przeniesienia akcji na jakikolwiek podmiot z grupy kapitałowej odpowiednio każdego z 

Akcjonariuszy lub 

10) kiedy akcje nie są dopuszczone do obrotu na GPW. 

Porozumienie Akcjonariuszy II 

W dniu 11 grudnia 2013 akcjonariusze Tar Heeel Capital OS LLC, THC Fund Management Ltd, Inner 

Investment Ltd. oraz TF Assets Management Ltd. (którzy stosownie do informacji wskazanej w pkt 18 

są podmiotami zależnymi od członków Rady Nadzorczej) zobowiązali się do zachowania stanu 

posiadania akcji Emitenta po przeprowadzeniu Oferty. Porozumienie zostało zawarte na czas 

nieoznaczony i może zostać wypowiedziane. Porozumienie zostało szczegółowo opisane w pkt 18 

Części III Dokument Rejestracyjny. 

Porozumienie Akcjonariuszy Podmiot Dominujący 

W dniu 11 grudnia 2013 akcjonariusze Mariusz Ciepły, Urszula Jarzębowska, Maciej Jarzębowski, 

Szymon Klimczak, Krzysztof Górski i Jakub Sitarz zawarli porozumienie na mocy, którego 

akcjonariusze zobowiązali się wzajemnie do niezbywania akcji Emitenta przez okres 36 miesięcy od 

dnia dokonania przydziału Akcji Sprzedawanych bez uprzedniej zgody reprezentanta, którym został 

ustanowiony Mariusz Ciepły. Na wypadek zamiaru zbycia akcji akcjonariuszom objętym 

porozumieniem przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia akcji. Porozumienie zostało 

szczegółowo opisane w pkt 18 Części III Dokument Rejestracyjny. 

4.8.3.  Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi Instrumentami Finansowymi 

Obrót papierami wartościowymi Emitenta jako spółki publicznej będzie podlegał ograniczeniom 

wynikającym z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz z Ustawy o Obrocie. 

Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 
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 papiery wartościowe objęte zatwierdzonym Prospektem emisyjnym mogą̨ być przedmiotem 

obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu; 

 dokonywanie oferty publicznej i zbywanie papierów wartościowych na podstawie tej oferty, z 

wyjątkiem oferty publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 4 i pkt 5 lit. c–e Ustawy o 

Ofercie Publicznej, wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej.  

Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub 

pełnomocnicy Emitenta, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające ze Spółką w 

stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą̨ nabywać́ lub 

zbywać́ na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 

Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać́ na rachunek 

własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować́ 

rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamkniętego. Te same 

osoby nie mogą̨, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, 

podejmować́ czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę̨ 

prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 

Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować́ czynności 

powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę 

osobę̨ prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.  

Okresem zamkniętym w rozumieniu Ustawy o Obrocie jest: 

 okres od wejścia w posiadanie przez którakolwiek z ww. osób fizycznych informacji poufnej 

dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 

156 ust. 4 Ustawy o Obrocie, do czasu 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 niż̇ dwa miesiące, chyba że którakolwiek 

z osób fizycznych wymienionych powyżej nie posiadała dostępu do danych finansowych, na 

podstawie których został sporządzony dany raport; 

 w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego 

raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy niż miesiąc, chyba że 

którakolwiek z osób fizycznych wymienionych powyżej nie posiadała dostępu do danych 

finansowych, na podstawie których został sporządzony dany raport; 

 w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego 

raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy niż dwa tygodnie, chyba że 

którakolwiek z osób fizycznych wymienionych powyżej nie posiadała dostępu do danych 

finansowych, na podstawie których został sporządzony dany raport.  

Przepisów dotyczących okresów zamkniętych nie stosuje się do czynności dokonywanych, w 

szczególności: 

1. przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba objęta okresem zamkniętym 

zleciła zarzadzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej 

osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo 

2. w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych 

dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej 

na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 
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3. w wyniku złożenia przez taką osobę̨ zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do 

zapisywania się̨ na sprzedaż̇ lub zamianę̨ akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie 

Publicznej, albo 

4. w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez taką osobę̨ wezwania do zapisywania się na sprzedaż 

lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej, albo 

5. w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru, albo 

6. w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych 

organów Emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna 

przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.  

Stosownie do art. 160 Ustawy o Obrocie osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta albo będące jego prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze 

organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych 

dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tej Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania 

decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, 

są obowiązane do przekazywania Komisji oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te 

osoby oraz osoby blisko z nimi związane (o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie) na 

własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 

Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, 

dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o 

dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Zgodnie z art. 174 ust 1 Ustawy o Obrocie na osobę 

wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie, która w czasie trwania okresu zamkniętego 

dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub 1a Ustawy o Obrocie, Komisja Nadzoru 

Finansowego może nałożyć́ w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 200.000 

złotych. 

Ujawnienie stanu posiadania 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej każdy: 

1. kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%,15%, 20%, 25%, 33%, 33 i 1/3%, 50%, 75% albo 90% 

ogólnej liczby głosów w spółce publicznej; 

2. kto posiadał co najmniej 5%, 10%,15%, 20%, 25%, 33%, 33 i 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 

liczby głosów w spółce publicznej, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 

5%, 10%,15%, 20%, 25%, 33%, 33 i 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów; 

3. kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co 

najmniej 2% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu 

na rynku oficjalnych notowań giełdowych, lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na innym rynku regulowanym, albo 

4. kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w 

spółce publicznej, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów 

jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę niezwłocznie, 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, a w przypadku 

zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym – 

nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. 

Zawiadomienie powinno zawierać informacje (a) o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę 

udziału, którego dotyczy zawiadomienie, (b) o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich 

procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich 

procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów (w przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania 



 

267 

 

zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, także odrębnie dla akcji każdego rodzaju), (c) o liczbie 

aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z 

tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów (w przypadku gdy podmiot 

zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, także odrębnie dla akcji 

każdego rodzaju), (d) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, 

posiadających akcje spółki, a także (e) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o 

Ofercie Publicznej. Zawiadomienie związane z osiągnieciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby 

głosów powinno dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w 

ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego 

udziału. W przypadku zmiany tych zamiarów lub celu akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję 

oraz spółkę. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w 

depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym 

dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie 

powoduje osiągniecia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie 

tych obowiązków. Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. 

Wskazane powyżej wynikające z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki związane z 

ujawnianiem stanu posiadania spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył 

określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: (i) zajściem innego niż czynność prawna 

zdarzenia prawnego, (ii) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika 

bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej (w tym 

przypadku ww. zawiadomienie zawiera również informacje o: (a) liczbie głosów oraz procentowym 

udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia 

akcji, (b) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji, (c) dacie wygaśnięcia instrumentu 

finansowego), (iii) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej 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. 

Wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej 

Stosownie do art. 72 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej nabycie akcji spółki publicznej w liczbie 

powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (a) o więcej niż 10% ogólnej liczby 

głosów w okresie krótszym niż 60 dni przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej 

spółce wynosi mniej niż 33%, albo (b) o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 

12 miesięcy przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co 

najmniej 33%, może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby 

głosów. 

Ponadto przekroczenie: 

 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – może nastąpić wyłącznie w wyniku 

ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie 

zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z wyjątkiem 

przypadku gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ma 

nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w podpunkcie poniżej (art. 73 ust. 1 

Ustawy o Ofercie Publicznej); 
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 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – może nastąpić wyłącznie w wyniku 

ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych 

akcji tej spółki (art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej), 

przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów nastąpiło w wyniku: pośredniego nabycia 

akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia 

ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu 

spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia 

prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje jest obowiązany, w terminie 3 

miesięcy od przekroczenia odpowiedniego progu, albo do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów 

(dotyczy przekroczenia progu 33%) lub wszystkich pozostałych akcji tej spółki (dotyczy 

przekroczenia progu 66%), albo do zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie odpowiednio nie 

więcej niż 33% lub 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, chyba że w tym terminie 

udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do nie więcej niż 

33% lub 66% ogólnej liczby głosów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu 

spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie 

Publicznej). Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

ma zastosowanie także w przypadku, gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 66% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po 

którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym, że termin trzymiesięczny 

liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie 

głosów (art. 73 ust. 3 oraz art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej). Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy 

o Ofercie Publicznej akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania 

ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 lub ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej nabył po cenie wyższej niż 

cena określona w tym wezwaniu kolejne akcje tej spółki w inny sposób niż w ramach wezwań, jest 

obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, 

które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie 

obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki wskazane w art. 72 i 73 Ustawy o 

Ofercie Publicznej nie powstają w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej 

oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży akcji przez Skarb Państwa w 

wyniku pierwszej oferty publicznej, a zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki, 

o których mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej nie powstają w przypadku nabywania akcji: 

1) spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są 

przedmiotem obrotu zorganizowanego, 

2) od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, w tym przypadku art. 5 

Ustawy o Ofercie Publicznej nie stosuje się, 

3) w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu 

egzekucyjnym, 

4) zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego zawartą przez uprawnione 

podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych 

zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871 z późn. zm.), 

5) obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie tych 

ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu 

zastawu; 

6) w drodze dziedziczenia, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 

ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.  
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Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje 

obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, z wyjątkiem przypadku, 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 późn. 

zm.). 

Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie Publicznej w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do 

zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 72 i art. 73 Ustawy o 

Ofercie Publicznej, mogą być nabywane wyłącznie: (i) zdematerializowane: akcje innej spółki, kwity 

depozytowe, listy zastawne, lub (ii) obligacje emitowane przez Skarb Państwa. W zamian za akcje 

będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o 

którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, mogą być nabywane wyłącznie 

zdematerializowane akcje innej spółki lub inne zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe 

dające prawo głosu w spółce. W przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie 

pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot 

zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o 

Ofercie Publicznej.  

Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej ogłoszenie wezwania następuje po 

ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być 

przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane 

zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej 

w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu 

prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który jest obowiązany, 

nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do 

równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki 

prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, i dołączenia do niego treści 

wezwania (art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej). Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest 

niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych 

akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest 

dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej 

spółki po cenie nie niższej niż cena ogłoszona w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie 

Publicznej). Po ogłoszeniu wezwania podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd 

spółki, której akcji wezwanie dotyczy, przekazują informacje o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, 

odpowiednio przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w 

przypadku ich braku – bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej). Po 

otrzymaniu zawiadomienia Komisja Nadzoru Finansowego może najpóźniej na 3 dni robocze przed 

dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub 

uzupełnień w treści wezwania lub przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści w terminie 

określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni (art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej), żądanie to 

doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską, o którym mowa w art. 77 ust. 2 Ustawy 

o Ofercie Publicznej, uważa się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia wezwania. W 

okresie pomiędzy zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek 

regulowany, na którym są notowane dane akcje, o zamiarze ogłoszenia wezwania, a zakończeniem 

wezwania, podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od niego lub wobec 

niego dominujące, a także podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia dotyczącego 

nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 

zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki mogą nabywać akcje spółki, których dotyczy 

wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w sposób w nim określony i jednocześnie nie mogą 

zbywać takich akcji ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych 

akcji w czasie trwania wezwania, ani też nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy 

wezwanie (art. 77 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej). 
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Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

powinna zostać ustalona na zasadach określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Po zakończeniu wezwania, podmiot który ogłosił wezwanie jest obowiązany zawiadomią, w trybie, o 

którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz 

procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania. 

Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej, z 

zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

spoczywają również na: 

1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w Ustawie o Ofercie próg ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej w związku z nabywaniem lub zbywaniem 

kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami takiej spółki; 

2) funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego 

progu ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej określonego w 

Ustawie o Ofercie następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, 

b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzane przez ten sam podmiot; 

3) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej określonego w Ustawie o Ofercie 

następuje w związku z posiadaniem akcji: 

a) 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, 

b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład 

których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z 

przepisami Ustawy o Obrocie 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, 

c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu; 

4) 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) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 

nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 

zgromadzeniu spółki publicznej lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby 

tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie 

tych obowiązków; 

6) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5), posiadając akcje spółki 

publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów, określonego w przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej.  
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W przypadkach wskazanych w pkt 5) i 6) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron 

porozumienia wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5), 

domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: 

1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 

stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, 

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 

3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do 

dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 

wartościowych, 

4) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.  

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z 

papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on 

dysponować według własnego uznania.  

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: 

 po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego 

podmioty zależne, 

 po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z 

ust. 1 pkt 4 - wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem, 

 wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest 

ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

Zgodnie z art. 88a Ustawy o Ofercie Publicznej podmiot obowiązany do wykonania obowiązków 

określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o Ofercie Publicznej nie może do dnia ich 

wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać́ lub obejmować akcji spółki publicznej, w której 

przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej liczby głosów. 

Stosownie do art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej przepisów Rozdziału 4 tej ustawy nie stosuje się: 

1) w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych 

regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie, 

zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 69 

Ustawy o Ofercie Publicznej nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez 

firmę inwestycyjną w celu realizacji ww. zadań, które łącznie z akcjami już posiadanymi w 

tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej, o ile: 

a) prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz 

b) firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o 

realizację ww. zadań, zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym mowa w art. 

55a Ustawy o Ofercie Publicznej, właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań 

związanych z organizacją rynku regulowanego oraz 

c) firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji ww. zadań, 

2) w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 

Ustawy o Obrocie, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz art. 89 

Ustawy o Ofercie Publicznej w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

3) w przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania 

transakcji, na zasadach określonych przez: 
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a) Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie, 

b) spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o 

których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w regulaminie, o którym mowa w art. 

48 ust. 15 tej ustawy; 

c) spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 

Ustawy o Obrocie. 

4) do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu 

dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 ust. 1 

pkt 3 lit. b Ustawy o Ofercie Publicznej, pod warunkiem, że: (i) spółka zarządzająca lub firma 

inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami prawa głosu 

niezależnie od podmiotu dominującego, (ii) podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub 

pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu spółki 

publicznej, (iii) podmiot dominujący przekaże do Komisji Nadzoru Finansowego 

oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w (i) i (ii), wraz z listą zależnych 

towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych 

zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów; 

warunki, o których mowa w (i) i (ii), uważa się za spełnione, jeżeli: (a) struktura 

organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub firmy 

inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, (b) 

osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych lub firmę inwestycyjną, działają niezależnie, (c) w przypadku gdy podmiot 

dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną umowę 

o zarzadzanie portfelem instrumentów finansowych - w relacjach pomiędzy tym podmiotem a 

towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje 

niezależność. 

5) w przypadku porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego 

wykonywania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej 

oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, 425, art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z 

wyjątkiem art. 69, art. 70 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 

pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej - w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, 

6) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o 

Ofercie Publicznej, dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia, z wyjątkiem art. 

69 i art. 70 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej w zakresie 

dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej; zawiadomienie składane w związku z 

udzieleniem lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację 

dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości 

wykonywania prawa głosu.  

4.8.4.  Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej 

Ustawa o Obrocie reguluje odpowiedzialność́ z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z 

Ustawy o Obrocie, w sposób następujący: 

1) zgodnie z art. 174 ust 1 Ustawy o Obrocie na osobę̨, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1) lit. 

a) Ustawy o Obrocie, która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o 

których mowa w art. 159 ust. 1 lub 1a Ustawy o Obrocie, Komisja Nadzoru Finansowego 
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może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 200.000 

złotych, 

2) zgodnie z art. 175 Ustawy o Obrocie na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała 

obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie, Komisja Nadzoru 

Finansowego może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 

100.000 złotych, chyba że osoba ta zleciła upoważnionemu podmiotowi, prowadzącemu 

działalność maklerską, zarzadzanie portfelem jej papierów wartościowych w sposób, który 

wyłącza ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje, albo przy zachowaniu 

należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji. 

3) zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu 

z: 

a) akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia 

prawnego powodującego osiągniecie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów, jeżeli osiągniecie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem 

obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

b) wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów 

nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 

74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

c) akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 

Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zgodnie z art. 89 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby 

głosów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie Publicznej 

albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich 

akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach. Zakaz 

wykonywania prawa głosu, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od 

akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 

1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 

ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku nabycia lub objęcia 

akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a 

Ustawy o Ofercie Publicznej, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa 

głosu z tych akcji. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazom, o których mowa 

w art. 89 ust. 1-2b Ustawy o Ofercie Publicznej, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku 

głosowania nad uchwałą walnego zgromadzania, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.  

Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ofercie Publicznej na każdego, kto: 

1) nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 

Ustawy o Ofercie Publicznej. 

2) nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w 

tych przepisach, 

3) przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa 

w art. 72- 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

4) nie zachowuje warunków, o którym mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie Publicznej, 
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5) nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie 

obowiązku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o 

Ofercie Publicznej, 

6) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których 

mowa w art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

7) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym 

mowa w art. 90a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

8) wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie Publicznej, w określonym w nim 

terminie nie wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień́ w treści wezwania albo nie 

przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści, 

9) nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 

3 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

10) w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

11) bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 

3 albo art. 88a Ustawy o Ofercie Publicznej, 

12) nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74 

oraz art. 79 lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

13) dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy o 

Ofercie Publicznej, 

14) nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

15) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej nie udostępnia 

dokumentów rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, 

16) nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz 

17) dopuszcza się czynów, o których mowa powyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,  

Komisja Nadzoru Finansowego może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości 

1.000.000 złotych, przy czym może być ona nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych 

powyżej oraz odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia dotyczącego 

nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 

zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw spółki. W decyzji, o której mowa, Komisja Nadzoru 

Finansowego może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności 

wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej, i w razie 

bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. 

4.8.5.  Obowiązki i ograniczenia dotyczące koncentracji 

4.8.5.1. Obowiązki i ograniczenia dotyczące koncentracji wynikające z Ustawy o 

Ochronie Konkurencji i Konsumentnt 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zamiar koncentracji podlega 

zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli: (i) łączny światowy obrót 

przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia 

przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub (ii) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok 

zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. Obrót, o którym mowa w tym przepisie 

obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i 
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pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy 

bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru: połączenia 

dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych 

papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej 

kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 

utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, nabycia przez przedsiębiorcę części 

mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to 

mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.  

Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar 

koncentracji: 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy (zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, 

jak i jego przedsiębiorców zależnych), nad którym ma nastąpić przejecie kontroli, zgodnie z 

art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; 

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów 

w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest 

prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych 

przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku (przy czym 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej może 

przedłużyć, w drodze decyzji, ten termin, jeżeli instytucja ta udowodni, że odsprzedaż akcji 

albo udziałów nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie w tym terminie) 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 przedsiębiorcę̨ 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 postepowania 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.  

Należy także zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez 

przedsiębiorcę dominującego. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 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. W szczególności 

wydaje on taką zgodę, gdy w wyniku koncentracji konkurencja na rynku nie zostanie istotnie 

ograniczona po spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji warunków 

określonych w art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z którym 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w 

szczególności do: 
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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  

- określając w decyzji termin spełnienia warunków, a także, nałożony na przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych 

warunków. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów 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. W przypadku jednak gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest 

uzasadnione, a w szczególności: 

1) przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego; 

2) może ona wywrzeć́ pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, 

- w takim wypadku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, 

zgodę na dokonanie takiej koncentracji. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów może uchylić decyzje, o których mowa w art. 18, art. 19 ust. 1 i w art. 20 

ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych 

informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli 

przedsiębiorcy nie spełniają̨ warunków, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów . W przypadku uchylenia decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów orzeka co do istoty sprawy. Jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie 

konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów może, w drodze decyzji, która nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia 

dokonania koncentracji, 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 sprawują̨ wspólną kontrolę.  

Przepisy art. 21 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stosuje się odpowiednio w 

przypadku niezgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru 

koncentracji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, oraz w 

przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji. 

Decyzje, o których mowa w art. 18 i art. 19 ust. 1 lub art. 20 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów, wygasają̨, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została 

dokonana, przy czym Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, na wniosek 

przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji, przedłużyć, w drodze postanowienia, ten termin o rok, 

jeżeli przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja 

może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku. Przed wydaniem postanowienia o 

przedłużeniu terminu Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może przeprowadzić 

postepowanie wyjaśniające. W przypadku wydania postanowienia o odmowie przedłużenia terminu 

dokonanie koncentracji po upływie tego terminu wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi 
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Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i uzyskania zgody na jej dokonanie na zasadach i w 

trybie określonych w ustawie. 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stroną postepowania 

antymonopolowego w sprawach koncentracji jest każdy, kto zgłasza zamiar koncentracji. Zgłoszenia 

zamiaru koncentracji dokonują̨: 

1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 

Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów; 

2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 

Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów; 

3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w 

przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów; 

4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym 

mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.  

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej 

dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca 

dominujący. 

Od wniosków o wszczęcie postepowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przedsiębiorcy 

uiszczają opłaty. Jeżeli wraz ze złożonym wnioskiem nie zostanie uiszczona opłata, Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzywa wnioskodawcę do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni, z 

pouczeniem, że nieuiszczenie opłaty spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Opłaty te 

stanowią dochód budżetu państwa. 

Na podstawie art. 95 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów: 

1) zwraca zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, jeżeli zamiar koncentracji nie 

podlega zgłoszeniu na podstawie art. 13 w związku z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów; 

2) może zwrócić, w terminie 14 dni, zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, jeżeli nie 

spełnia ono warunków, jakim powinno odpowiadać; 

3) może wezwać zgłaszającego zamiar koncentracji do usunięcia wskazanych braków w 

zgłoszeniu lub uzupełnienia w nim niezbędnych informacji w wyznaczonym terminie;  

4) może zwrócić zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, jeżeli pomimo wezwania 

zgłaszający zamiar koncentracji nie usuwa wskazanych braków lub nie uzupełnia informacji w 

wyznaczonym terminie.  

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może przedstawić przedsiębiorcy lub 

przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji warunki, o których mowa w art. 19 ust. 2 Ustawy o 

Ochronie Konkurencji i Konsumentów, wyznaczając termin na ustosunkowanie się do zgłoszonej 

propozycji; brak odpowiedzi lub odpowiedź negatywna powoduje wydanie decyzji, o której mowa w 

art. 20 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 

Postepowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w 

terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. W przypadku przedstawienia przez przedsiębiorcę 

warunków określonych w art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów termin ten 

ulega przedłużeniu o 14 dni. Do terminów tych nie wlicza się okresów oczekiwania na dokonanie 

zgłoszenia przez pozostałych uczestników koncentracji, a także okresów na usuniecie braków lub 
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uzupełnienie informacji, lub ustosunkowanie się do przedstawionych przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów warunków, oraz okresów oczekiwania na uiszczenie należnej opłaty. 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorcy, których 

zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji 

do czasu wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji lub upływu 

terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Czynność prawna, na podstawie której ma nastąpić 

koncentracja, może być dokonana pod warunkiem wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, w drodze decyzji, zgody na dokonanie koncentracji lub upływu 

terminów, o których mowa w art. 96 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Nie stanowi 

naruszenia obowiązku wstrzymania się realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, 

zgłoszonej Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 13 ust. 1 

Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu 

wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej 

inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców 

uczestniczących w koncentracji. 

W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 1 lub 4 Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze 

decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 

528-550 Kodeksu spółek handlowych. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

przysługują̨ kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Może on ponadto wystąpić do 

sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do 

przywrócenia stanu poprzedniego. 

4.8.5.2. Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w 

sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady w 

Sprawie Koncentracji. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, koncentracja o wymiarze wspólnotowym, 

przed jej dokonaniem, wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Obowiązek zgłoszenia Komisji 

Europejskiej zamiaru koncentracji dotyczy m.in. (i) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych 

przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw, (ii) przejęcia, przez jedno lub więcej przedsiębiorstw, 

przez nabycie papierów wartościowych lub aktywów, w drodze umowy lub w jakikolwiek inny 

sposób, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub więcej innych 

przedsiębiorstw. 

Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, 

a więc dotyczące przedsiębiorstw, które przekraczają określone w Rozporządzeniu progi obrotu. 

Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy: (i) łączny światowy obrót wszystkich 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 miliardów euro, oraz (ii) łączny 

obrót przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę̨ w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja posiada 

również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: (i) łączny światowy obrót wszystkich 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500 mln euro, (ii) w każdym z co 

najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 

koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, (iii) w każdym z co najmniej trzech państw 

członkowskich, o których mowa w pkt (ii) powyżej, łączny obrót każdego z co najmniej dwóch 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 25 mln euro, oraz (iv) łączny obrót 

przypadający na Wspólnotę̨ Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 
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uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę̨ w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

4.9. Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego 

wykupu (squeeze – out) i odkupu (sell – out) w odniesieniu do papierów wartościowych 

4.9.1. Regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia 

Regulacje dotyczące wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę Akcji zostały opisane 

powyżej w punkcie dotyczącym wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki 

publicznej. 

4.9.2. Regulacje dotyczące przymusowego wykupu (squeeze out)  

W myśl art. 418 § 4 Kodeksu spółek handlowych do spółek publicznych nie stosuje się przepisów o 

przymusowym wykupie akcji uregulowanym w Kodeksie spółek handlowych. 

Zgodnie z artykułem 82 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariuszowi spółki publicznej, który 

samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz 

podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, osiągnął lub przekroczył 90% głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech 

miesięcy od osiągniecia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy 

sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. Przy obliczaniu liczby głosów w spółce bierze się 

również pod uwagę akcje posiadane przez podmioty zależne lub dominujące wobec akcjonariusza 

zgłaszającego żądanie oraz przez podmioty będące stronami zawartego porozumienia dotyczącego 

nabywania akcji spółki lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu dotyczącego istotnych 

spraw spółki. 

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego 

skierowane jest żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego 

wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości 

akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu, a ustanowienie zabezpieczenia powinno 

być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej 

zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego 

działalność maklerską na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż 

na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu, do równoczesnego 

zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej 

rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, a jeżeli akcje spółki są notowane na kilku 

rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Do zawiadomienia dołącza się informacje na temat 

przymusowego wykupu. Odstąpienie od przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 

Ustawa przewiduje gwarancję minimalnej ceny, którą musi zapłacić akcjonariusz dokonujący 

przymusowego wykupu. Nie może ona być niższa niż średni kurs z ostatnich 3 lub 6 miesięcy 

notowań na giełdzie (w zależności od tego, który jest korzystniejszy dla akcjonariuszy 

mniejszościowych), przy czym jeżeli osiągniecie lub przekroczenie progu, o których mowa w art. 82 

ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub 

zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od 

ceny proponowanej w tym wezwaniu. 

4.9.3.  Regulacje dotyczące przymusowego odkupu (sell out)  

Zgodnie z art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariusz spółki publicznej może zażądać 

wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 

90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od 



 

280 

 

dnia, w którym nastąpiło osiągniecie lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza (w 

przypadku gdy informacja o osiągnieciu lub przekroczeniu ww. progu ogólnej liczby głosów nie 

została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który 

może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej 

staranności mógł się dowiedzieć o osiągnieciu lub przekroczeniu tego progu przez innego 

akcjonariusza). Ww. żądaniu są zobowiązani, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia, 

zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w 

tej spółce oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, a także solidarnie każda ze 

stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie Publicznej, o ile 

członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co 

najmniej 90% ogólnej liczby głosów. 

Akcjonariusz żądający wykupienia akcji na ww. zasadach uprawniony jest do otrzymania ceny nie 

niższej niż określona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej, przy czym jeżeli 

osiągniecie lub przekroczenie ww. progu, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub 

zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony 

do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu. Aktualnie nie istnieją żadne 

obowiązujące oferty przejęcia w stosunku do Emitenta, wezwania do zapisywania się na sprzedaż̇ lub 

zamianę Akcji, nie toczą się procedury przymusowego wykupu drobnych akcjonariuszy Emitenta 

przez akcjonariuszy większościowych Emitenta (squeeze-out), ani procedury umożliwiające 

akcjonariuszom mniejszościowym Emitenta sprzedaż ich Akcji po przejęciu kontroli nad Emitentem 

przez innego akcjonariusza (sell-out). 

4.10. Publiczne oferty przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta  

W ciągu roku obrotowego zakończonego 31 marca 2013 r., jak również w 2013 r. (do daty 

zatwierdzenia Prospektu), nie były przeprowadzane publiczne oferty przejęcia w stosunku do kapitału 

Emitenta. 

4.11. Informacja o podatkach od dochodu uzyskiwanego z papierów wartościowych 

Informacje zamieszczone w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny i nie stanowią kompletnej 

analizy konsekwencji podatkowych w polskim prawie podatkowym związanych z nabyciem, 

posiadaniem, wykonaniem lub zbyciem akcji przez inwestorów. W związku z powyższym, 

inwestorom zaleca się skorzystanie z pomocy doradców prawnych, finansowych lub podatkowych w 

każdym indywidualnym przypadku bądź też uzyskanie stanowiska odpowiednich organów 

administracyjnych w tej sprawie. Terminy użyte w poniższej informacji mają znaczenie nadane im w 

przepisach polskiego prawa podatkowego. Termin „papiery wartościowe” obejmuje akcje. 

4.11.1. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

4.11.1.1. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 

uzyskiwanych przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające w Polsce nieograniczonemu 

obowiązkowi podatkowemu). 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli 

mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi 

podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł 

przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która (i) posiada na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów 

życiowych) lub (ii) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku 
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podatkowym. Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.  

Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, od dochodów 

uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% 

uzyskanego dochodu. Dochodem tym jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu 

odpłatnego zbycia papierów wartościowych (cena określona w umowie zbycia), a kosztami uzyskania 

przychodów (co do zasady kosztami poniesionymi na ich nabycie lub objęcie) osiągnięta w roku 

podatkowym. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej 

tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w 

wysokości wartości rynkowej. Jeżeli podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych 

nabytych po różnych cenach i nie jest możliwe określenie ceny nabycia zbywanych papierów 

wartościowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje się zasadę, że każdorazowo zbycie 

dotyczy kolejno papierów wartościowych nabytych najwcześniej. Zasadę, o której mowa w 

powyższym zdaniu stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów wartościowych.  

Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 

których stroną jest Rzeczpospolita Polska, jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z 

właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką 

umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania 

podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Powyższych zasad opodatkowania nie stosuje 

się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, 

bowiem w takiej sytuacji przychody te powinny być traktowane jako przychody z działalności 

gospodarczej i opodatkowane na zasadach wskazanych dla tego typu dochodów. 

Dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nie łączy się z dochodami uzyskiwanymi 

przez podatnika z innych źródeł. Osoby fizyczne uzyskujące dochód z odpłatnego zbycia papierów 

wartościowych nie są zobowiązane do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy z tego tytułu. Po 

zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym wykazać dochody 

uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, obliczyć należny 

podatek dochodowy i odprowadzić go na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W terminie do 30 

kwietnia roku następującego po roku podatkowym, podatnicy są obowiązani składać urzędom 

skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku 

podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, na podstawie 

przekazanych mu przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich 

jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, do końca 

lutego roku następującego po roku podatkowym, imiennych informacji o wysokości osiągniętego 

dochodu. 

W przypadku poniesienia przez podatnika w danym roku podatkowym straty ze zbycia papierów 

wartościowych, może on obniżyć o wysokość tej straty dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych 

kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w 

którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Strat poniesionych z tytułu 

zbycia papierów wartościowych nie łączy się ze stratami poniesionymi przez podatnika z innych 

źródeł przychodu. 

4.11.1.2. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 

uzyskiwanych przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu). 

Zgodnie z art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli 

nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi 

podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=20001650&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odes%C5%82ania&pap_group=20001650&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
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(ograniczony obowiązek podatkowy). Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w 

sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.  

Osoby podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają opodatkowaniu ze zbycia 

papierów wartościowych identycznym zasadom jak osoby podlegające nieograniczonemu 

obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile umowy w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej. 

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla 

celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. 

4.11.1.3. Opodatkowanie dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu 

udziałów w zyskach osób prawnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne mające 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające w 

Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochody 

(przychody) osób fizycznych z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Do poboru zryczałtowanego podatku 

dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika 

pieniędzy lub wartości pieniężnych (m.in. z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych) zobowiązani są płatnicy – podmioty dokonujące wskazanych czynności, tj. 

spółki, których zysk jest wypłacany. Jednakże zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów 

(przychodów), z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w zakresie 

dywidendy oraz dochodów (przychodów) z umorzenia udziałów (akcji), wartości majątku 

otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub w przypadku połączenia lub podziału spółek - 

dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek 

łączonych lub dzielonych, pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów 

wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a 

wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. W zakresie 

papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku 

dochodowego w zakresie dywidendy oraz dochodów (przychodów) z umorzenia udziałów (akcji), 

wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub w przypadku połączenia lub 

podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki 

przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych, są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za 

pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu 

przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 

Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym pobrano podatek - na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W terminie do końca stycznia 

roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, 

którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, roczne 

deklaracje, według ustalonego wzoru. W terminie do końca lutego roku następującego po roku 

podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom oraz urzędom skarbowym, którymi kierują 

naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne 

informacje o wysokości dochodu, sporządzone według ustalonego wzoru.  

Dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Jednakże w zeznaniu 

rocznym składanym do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym wykazuje się 

należny podatek dochodowy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika – osoba fizyczna jest 

zobowiązana tym samym do samodzielnego rozliczenia podatku. 
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Od dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na 

rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym 

w ustawie o Obrocie, podatek pobierany jest przez płatnika, według stawki 19% od łącznej wartości 

dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za 

pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. Podatnicy są obowiązani wykazać w rocznym 

zeznaniu podatkowym kwoty dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych, w przypadku gdy papiery wartościowe zapisane były na 

rachunkach zbiorczych, a tożsamość podatnika nie została płatnikowi ujawniona. W stosunku do 

takich podatników płatnicy nie są zobowiązani do sporządzania ani wysyłania imiennych informacji o 

wysokości dochodu. 

4.11.1.4. Opodatkowanie dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu 

udziałów w zyskach osób prawnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne 

niemające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. 

podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). 

Dochody osób fizycznych podlegających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu 

obowiązkowi podatkowemu, uzyskane z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają 

opodatkowaniu na zasadach identycznych jak dla podatników podlegających nieograniczonemu 

obowiązkowi podatkowemu, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z 

taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca 

zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. 

W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać 

podatnikom oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w 

sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego 

wzoru. Na pisemny wniosek podatnika, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest 

obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imiennej 

informacji, o której mowa w zdaniu powyższym. 

4.11.2. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych  

4.11.2.1. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 

uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych 

mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. 

podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). 

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są osoby prawne, spółki kapitałowe w 

organizacji oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek 

niemających osobowości prawnej oraz podatkowe grupy kapitałowe po spełnieniu warunków 

określonych w ustawie. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, 

podatnicy tego podatku mający swoją siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 

osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).  

Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z 

jakich dochód ten został osiągnięty. Co do zasady dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad 

kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Dochody podatników z odpłatnego zbycia 

papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przy czym dochód z tego 
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zbycia stanowi różnica pomiędzy przychodem (ceną określoną w umowie) i kosztami uzyskania tego 

przychodu (głównie wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie). Dochód z odpłatnego zbycia 

papierów wartościowych łączy się z dochodami z innych źródeł i podlega opodatkowaniu w 

wysokości 19% podstawy opodatkowania.  

Podatnicy, którzy uzyskali dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, zobowiązani są do 

jego wykazania w comiesięcznej deklaracji podatkowej oraz do wpłacenia na rachunek urzędu 

skarbowego zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu 

osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. 

4.11.2.2. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 

uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych 

niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. 

podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu). 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatnicy jeżeli nie mają 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu 

tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek 

podatkowy). Ponadto, przepisy tej ustawy stosuje się także do spółek niemających osobowości 

prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa 

podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie 

opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. 

Podatnicy objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym uzyskujący na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają 

opodatkowaniu na zasadach określonych dla podatników podlegających nieograniczonemu 

obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanymi w pkt 4.11.2.1. powyżej, o ile 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, którymi stroną jest Rzeczpospolita Polska nie 

stanowią inaczej. Podatnik podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu może być 

zobowiązany do przedłożenia certyfikatu potwierdzającego rezydencję podatkową, z którą związana 

jest zastosowana stawka podatkowa lub brak opodatkowania na podstawie danej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania. 

4.11.2.3. Opodatkowanie dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu 

udziałów w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego 

od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające w Polsce nieograniczonemu 

obowiązkowi podatkowemu). 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, dochody (przychody) 

podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

posiadają siedzibę lub zarząd, uzyskane z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala 

się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.  

Jednakże, na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych takie 

dochody zwalnia się z podatku dochodowego pod warunkiem łącznego spełnienia następujących 

warunków: (i) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (ii) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne 

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt (i), jest spółka 

podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 
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Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu 

na miejsce ich osiągania, (iii) spółka, o której mowa w pkt (ii), posiada bezpośrednio nie mniej niż 

10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt (i), (iv) spółka, o której mowa w pkt (ii), 

nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, 

bez względu na źródło ich osiągania. 

Powyższe zwolnienie ma zastosowanie jeżeli: (a) posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w 

pkt(iii) powyżej wynika z tytułu własności, (b) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów 

(akcji) na podstawie tytułu własności lub tytułu innego niż własność, pod warunkiem że te dochody 

(przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało 

przeniesione.  

Ponadto, powyższe zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody 

(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających 

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce 

wypłacającej te należności w wysokości bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 

spółki wypłacającej dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres 

dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), o którym mowa w zdaniu poprzednim przez 

spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów 

(przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) w wymaganej 

wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka wypłacająca jest obowiązana do zapłaty 

podatku, wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego 

dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.  

Zastosowanie powyższego zwolnienia jest możliwe pod warunkiem uzyskania od podatnika 

pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności został spełniony warunek, że 

podatnik uzyskujący dywidendę nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego w zakresie 

całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Podmioty dokonujące wypłat należności z tytułu dywidend oraz innych należności z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, 

zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Płatnicy ci przekazują kwoty podatku w terminie 

do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego 

urzędu skarbowego. Płatnicy zobowiązani są także przesyłać podatnikom informacje o wysokości 

pobranego podatku sporządzonej według ustalonego wzoru. W terminie do końca pierwszego miesiąca 

roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy, są 

obowiązani także przesłać do właściwego urzędu skarbowego roczne deklaracje sporządzone według 

ustalonego wzoru. 

W przypadku gdy wypłata należności z tytułu dywidend oraz innych należności z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z 

papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została 

płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie, podatek pobierany jest przez 

płatnika w wysokości 19% od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na 

rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. W powyższej 

sytuacji płatnik nie ma obowiązku przesłania tych informacji podatnikom oraz urzędowi skarbowemu. 

4.11.2.4. Opodatkowanie dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu 

udziałów z zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego 

od osób prawnych nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium 



 

286 

 

Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi 

podatkowemu). 

Osoby podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, uzyskujące na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej dochody (przychody) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

podlegają opodatkowaniu na zasadach identycznych jak dla podatników podlegających 

nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

nie stanowią inaczej.  

Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, takie dochody 

zwalnia się z podatku dochodowego pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: (i) 

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 

będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, (ii) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z 

tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt (i), jest spółka podlegająca w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 

osiągania, (iii) spółka, o której mowa w pkt (ii), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów 

(akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt (i), (iv) spółka, o której mowa w pkt (ii), nie korzysta ze 

zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na 

źródło ich osiągania. 

Powyższe zwolnienie ma zastosowanie jeżeli: (a) posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w pkt. 

(iii) powyżej wynika z tytułu własności, (b) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów 

(akcji) na podstawie tytułu własności lub tytułu innego niż własność, pod warunkiem że te dochody 

(przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało 

przeniesione.  

Ponadto, powyższe zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody 

(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających 

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce 

wypłacającej te należności w wysokości bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 

spółki wypłacającej dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres 

dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), o którym mowa w zdaniu poprzednim przez 

spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów 

(przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) w wymaganej 

wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka wypłacająca jest obowiązana do zapłaty 

podatku, wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego 

dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.  

Powyższemu zwolnieniu podlega także dochód wypłacany (przypisany) na rzecz położonego na 

terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu 

spółki, uzyskującej dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych, podlegającej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez 

względu na miejsce ich osiągania (przy czym istnienie zagranicznego zakładu powinno zostać 

udokumentowane zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, 
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w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w 

którym ten zagraniczny zakład jest położony). 

Powyższe zwolnienie ma także zastosowanie do: (a) spółdzielni zawiązanych na podstawie 

rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej 

(SCE) (Dz.Urz. WE L 207 z 18.08.2003), (b) dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych 

przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłacanych przez spółki mające siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 

osiągania, przy czym bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę ustala 

się w wysokości nie mniejszej niż 25% oraz (c) podmiotów wymienionych w załączniku numer 4 do 

ww. ustawy. 

Zastosowanie powyższego zwolnienia jest możliwe pod warunkiem udokumentowania przez spółkę, 

otrzymującą dywidendę bądź inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, mającą 

siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym 

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego jej miejsca siedziby dla celów 

podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji. Kolejnym warunkiem jest uzyskanie od 

podatnika pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności został spełniony 

warunek, że podatnik uzyskujący dywidendę nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego w 

zakresie całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Ponadto, w przypadku gdy podmiotem uzyskującym dochody (przychody) z dywidend jest: (i) 

instytucja wspólnego inwestowania posiadająca siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego spełniająca warunki określone w ww. ustawie, lub (ii) podatnik posiadający siedzibę 

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzący program emerytalny, w zakresie 

dochodów związanych z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne, spełniający warunki 

określone w ww. ustawie – wskazane powyżej zwolnienie może mieć zastosowanie wyłącznie pod 

warunkiem udokumentowania przez ten podmiot jego miejsca siedziby dla celów podatkowych, 

uzyskanym od tego podmiotu certyfikatem rezydencji oraz złożenia pisemnego oświadczenia, że jest 

rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez płatnika należności oraz spełnia on warunki, o których 

mowa w przepisach. 

Podmioty dokonujące wypłat należności z tytułu dywidend oraz innych należności z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, 

zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Płatnicy ci przekazują kwoty podatku w terminie 

do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu 

skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób 

zagranicznych.  

Płatnicy zobowiązani są także przesyłać podatnikom oraz urzędowi skarbowemu informację o 

dokonanych wypłatach i pobranym podatku sporządzonej według ustalonego wzoru w terminie do 

końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat. Na 

pisemny wniosek podatnika, płatnik, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, jest 

obowiązany do sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje 

naczelnik właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informacji, o dokonanych 

wypłatach i pobranym podatku. W terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku 

podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy są obowiązani także przesłać do 

urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 

opodatkowania osób zagranicznych, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru. 
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W przypadku gdy wypłata należności z tytułu dywidend oraz innych należności z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z 

papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została 

płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie, podatek pobierany jest przez 

płatnika w wysokości 19% od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na 

rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. W takim 

przypadku do poboru podatku obowiązane są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za 

pośrednictwem których należność jest wypłacana. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności 

z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. W powyższej sytuacji płatnik nie ma 

obowiązku przesłania tych informacji podatnikom oraz urzędowi skarbowemu. 

4.11.3. Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z art. 1 ust.1 pkt 1 lit a) Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, podatkowi temu 

podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Czynności te podlegają 

opodatkowaniu jeżeli rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa 

majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jeżeli rzeczy znajdujące się za 

granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce 

zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została 

dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Sprzedaż akcji w spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej traktowana jest 

jako sprzedaż praw majątkowych wykonywanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Transakcje 

takie podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stawką 1%.Obowiązek podatkowy w takim przypadku 

powstaje z momentem dokonania tej czynności cywilnoprawnej (sprzedaży) i ciąży on przy umowie 

sprzedaży na kupującym. Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa 

rzeczy lub prawa majątkowego, przy czym wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych 

określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i 

gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami 

majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.  

Podatnicy zobowiązani są, bez wezwania organu, do złożenia deklaracji w sprawie podatku od 

czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczenia i wpłacenia podatku w 

terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten nie powstaje, jeżeli 

podatek pobierany jest przez płatnika, którym w przypadku czynności zawieranych w formie aktu 

notarialnego jest notariusz. 

Zgodnie natomiast z art. 9 pkt 9) Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, zwalnia się z 

opodatkowania sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi (a więc akcji): (i) 

firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, lub (ii) dokonywaną za 

pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, lub (iii) dokonywaną w 

ramach obrotu zorganizowanego, lub (iv) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy 

inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w 

ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów ustawy o Obrocie. 

Podsumowując, jeżeli żadna z sytuacji wskazanych w powyższym akapicie nie będzie miała miejsca, 

sprzedaż akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym będzie podlegała opodatkowaniu 

podatkiem od czynności cywilnoprawnych. 

4.11.4. Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, opodatkowaniu tym podatkiem 

podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych (w tym akcji) wykonywanych na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu 

windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy.  

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Obowiązek 

podatkowy powstaje m.in.: (i) przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku, (ii) 

przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego - z chwilą 

wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia, (iii) przy nabyciu w drodze darowizny - z 

chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy 

bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.  

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów 

i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen 

rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wysokość podatku jest zależna od rodzaju 

pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i 

spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. Stawki podatku są zróżnicowane i wynoszą 

od 3% do 20% podstawy opodatkowania, w zależności od grupy podatkowej do jakiej zaliczony 

zostanie nabywca, przy czym w każdej z grup istnieje kwota wolna od podatku. Podatnicy podatku 

zobowiązani są złożyć, w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych 

według ustalonego wzoru, chyba że podatek pobierany jest przez płatnika. Do zeznania podatkowego 

dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Podatek ten należy 

uiścić w terminie 14 dni od otrzymania decyzji naczelnika urzędu skarbowego ustalającej wysokość 

podatku. 

Jednakże, zgodnie z art. 4a ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, zwalnia się od podatku 

nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych (w tym akcji) przez małżonka, zstępnych, 

wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą oni nabycie własności rzeczy lub 

praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia 

powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 

miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Powyższe 

zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub 

obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na 

terytorium takiego państwa. 

Ponadto, podatkowi nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie 

byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4.11.5. Zasady odpowiedzialności w zakresie podatku pobieranego u źródła 

Zgodnie z art. 30 § 1 Ustawy Ordynacja Podatkowa płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim 

obowiązku obliczenia, pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie 

organowi podatkowemu – odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony. 

Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Powyższe nie ma zastosowania jeżeli 

odrębne przepisy stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika - w tych 

przypadkach organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika. 
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5. Informacje o warunkach oferty 

5.1. Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy 

składaniu zapisów  

5.1.1. Warunki Oferty 

Podstawowe informacje o Ofercie 

Na podstawie niniejszego Prospektu Akcjonariusze Sprzedający oferują łącznie 3.237.500 (słownie: 

trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o 

wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda i o łącznej wartości nominalnej 64.750,00 zł 

(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych). Akcje Oferowane stanowią 

12,57% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 12,57% łącznej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i 

wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym, prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., 25.750.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset 

pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda, w tym: 

 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) Akcji Serii A zwykłych na okaziciela, 

 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii B zwykłych na okaziciela. 

Akcje Spółki ulegną dematerializacji z chwilą ich zarejestrowania na podstawie umowy zawartej przez 

Spółkę z KDPW. 

W związku z: (i) Ofertą oraz (ii) dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu giełdowego, 

zamiarem Spółki jest docelowa rejestracja 25.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B w 

depozycie papierów wartościowych prowadzonym przed KDPW, docelowo pod tym samym kodem 

ISIN.  

Spółka złoży do KDPW wniosek o rejestrację Akcji Oferowanych będących przedmiotem Oferty w 

depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, tak aby rejestracja tych Akcji w 

depozycie papierów wartościowych nastąpiła w terminie umożliwiającym dokonanie ich przydziału 

Inwestorom Indywidualnym oraz zapisanie tych Akcji na rachunkach papierów wartościowych 

Inwestorów Indywidualnych na zasadach i w terminie określonym w niniejszym Prospekcie. Spółka 

złoży również wniosek o rejestrację pozostałych Akcji, które są objęte wnioskami o dopuszczenie i 

wprowadzenie do obrotu giełdowego, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez 

KDPW. 

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do notowań na GPW wymaga m.in.: (i) podjęcia przez Zarząd 

GPW uchwały o dopuszczeniu i wprowadzeniu Akcji do obrotu na GPW po spełnieniu przez Spółkę 

warunków takiego dopuszczenia i wprowadzenia; oraz (ii) zawarcia przez Spółkę umowy z KDPW w 

sprawie rejestracji Akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW. 

Akcje Oferowane zostaną zaoferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drodze 

oferty publicznej, o której mowa w art. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, w podziale na Transzę 

Inwestorów Indywidualnych oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych. Intencją Oferującego jest 

przydzielenie nie więcej niż 15% Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym oraz nie mniej niż 

85% Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym. Oferujący zastrzega, iż najpóźniej w dniu 31 

marca 2014 r. może dokonać dowolnych przesunięć pomiędzy transzami stosownie do popytu 

zgłoszonego przez poszczególne grupy inwestorów. 

Potencjalni inwestorzy powinni uwzględnić, że jedynym prawnie wiążącym dokumentem 

sporządzonym na potrzeby tej Oferty, zawierającym informacje na temat Grupy oraz Akcji 

Oferowanych, jest Prospekt. 
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Waluta wyemitowanych papierów wartościowych 

Akcje wyemitowane zostały w polskich złotych (zł/PLN). 

Podmioty koordynujące lub oferujące Akcje Oferowane w Ofercie 

Koordynującym całość Oferty jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie 31-545 przy ul. 

Mogilskiej 65, wpisany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział 

Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000033118, NIP 676-10-44-221 o kapitale zakładowym (w pełni 

opłaconym) 13.500.000 zł. Trigon Dom Maklerski S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji 

Papierów Wartościowych i Giełd z 26 listopada 2002 r. Nr KPWiG 4021-21/2002/. 

Trigon Dom Maklerski S.A. pełni również funkcję Oferującego, jest podmiotem odpowiedzialnym za 

pośrednictwo w proponowaniu przez Akcjonariuszy Sprzedających nabycia Akcji Oferowanych, w 

tym: za czynności o charakterze doradczym, mające na celu przeprowadzenie publicznej oferty Akcji 

Oferowanych oraz wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym, 

występowanie w imieniu Spółki przed KNF w związku z proponowaniem nabycia akcji w ramach 

Oferty Publicznej.  

Oferujący zamierza stworzyć konsorcjum wybranych członków GPW do przyjmowania zapisów w 

Transzy Inwestorów Indywidualnych. Szczegółowy wykaz placówek, w których przyjmowane będą 

zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych, zostanie opublikowany w formie komunikatu 

aktualizującego, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Cena Maksymalna 

Akcjonariusze Sprzedający w uzgodnieniu z Oferującym ustalą Cenę Maksymalną sprzedaży Akcji 

Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych. Po ustaleniu Ceny 

Maksymalnej Spółka wystąpi do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie aneksu do Prospektu 

zawierającego informację o Cenie Maksymalnej. Przy założeniu, że zatwierdzenie aneksu do 

Prospektu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej nastąpi nie później niż w dniu 19 marca 

2014 r., aneks ten zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 19 marca 2014 r. 

Przewidywany przez Emitenta termin publikacji aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalna może ulec 

zmianie, w związku art. 51 ust. 3 Ustawy o Ofercie, który przewiduje że aneks do prospektu podlega 

zatwierdzeniu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie 

aneksu. 

Dla potrzeb budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalony 

orientacyjny przedział cenowy, który nie będzie podany do publicznej wiadomości oraz który może 

ulec zmianie. 

Ostateczna cena Akcji Oferowanych 

Ostateczna Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych oraz Cena Sprzedaży dla Inwestorów 

Instytucjonalnych zostaną ustalone przez Akcjonariuszy Sprzedających w uzgodnieniu z Oferującym, 

po zakończeniu procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. 

Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż 

Cena Maksymalna. Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie wyższa od Ceny 

Maksymalnej. W przypadku, gdy Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie nie 

wyższa niż Cena Maksymalna, Inwestorzy Indywidualni nabędą Akcje Oferowane po cenie równej 

Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych. 

Informacja na temat Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ceny Sprzedaży dla 

Inwestorów Instytucjonalnych zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie 

określonym w art. 54 ust. 3 oraz w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki 

został opublikowany niniejszy Prospekt. 
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Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości 

powyższej informacji, przysługiwać będzie uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych 

złożonego zapisu, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości 

takiej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W momencie składania zapisów inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów, z wyjątkiem 

ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, o 

ile inwestor składający zapis na Akcje Oferowane nie posiadał takiego rachunku wcześniej, oraz 

kosztów prowizji maklerskiej, zgodnie z postanowieniami właściwych umów i regulaminów podmiotu 

przyjmującego zapis. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów 

Najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ceny Sprzedaży 

dla Inwestorów Instytucjonalnych, Akcjonariusze Sprzedający w uzgodnieniu z Oferującym podejmą 

decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów – w Transzy 

Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów zostanie 

podana do publicznej wiadomości wraz z informacją o Cenie Sprzedaży dla Inwestorów 

Indywidualnych i Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych w trybie przewidzianym w art. 

54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane przed 

przekazaniem do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

przysługiwać będzie uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu, w terminie 

dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości takiej informacji, stosownie do 

art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Koszty gotówkowe poniesione na nabycie papierów wartościowych przez członków organów 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo osoby zarządzające wyższego szczebla 

lub osoby powiązane w transakcjach przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku. 

W ciągu ostatniego roku miały miejsce następujące transakcje dotyczące Akcji Emitenta: 

 w dniu 1 lipca 2013 r. THC Fund Management Limited nabył łącznie 103.001 (sto trzy tysiące 

jeden) Akcji Serii A od Tar Heel Capital OS, LLC za łączną cenę w kwocie 10.301 (dziesięć 

tysięcy trzysta jeden) złotych; 

 w dniu 22 listopada 2013 r. THC Fund Management Limited nabył łącznie 109.130 (sto 

dziewięć tysięcy sto trzydzieści) Akcji Serii A od Tar Heel Capital OS, LLC za łączną cenę w 

kwocie 498.955 (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) USD; 

 w dniu 22 listopada 2013 r. Inner Investment Ltd. nabył łącznie 215.628 (dwieście piętnaście 

tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) Akcji Serii A od Tar Heel Capital OS, LLC za łączną 

cenę w kwocie 231.625 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) USD; 

 w dniu 22 listopada 2013 r. TF Assets Management Ltd. nabył łącznie 116.541 (sto szesnaście 

tysięcy pięćset czterdzieści jeden) Akcji Serii A od Tar Heel Capital OS, LLC za łączną cenę 

w kwocie 152.261 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) USD; 

 w dniu 22 listopada 2013 r. Pani Agnieszka Stefaniuk nabyła łącznie 32.500 (trzydzieści dwa 

tysiące pięćset) Akcji Serii A od Tar Heel Capital OS, LLC za łączną cenę w kwocie 17.746 

(siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć) USD. 

5.1.2. Wielkość Oferty  

Oferta obejmuje 3.237.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,02 zł każda.  
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5.1.3. Terminy, wraz z wszelkimi możliwymi zmianami, obowiązywania Oferty i opis 

procedury składania zapisów 

Oferta Publiczna rozpocznie się w dniu publikacji Prospektu Emisyjnego, co nastąpi niezwłocznie po 

jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Poniżej przedstawiono informacje na temat 

przewidywanego harmonogramu Oferty. Czas podawany jest według czasu warszawskiego. 

Tabela 23. Przewidywany harmonogram Oferty 

do 18 marca 2014 r. 

Ustalenie Ceny Maksymalnej oraz złożenie do KNF aneksu 

do Prospektu z Ceną Maksymalną 

 

19 marca 2014 r. 

Publikacja Prospektu 

Publikacja aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną (przy 

założeniu, że zatwierdzenie aneksu do Prospektu z Ceną 

Maksymalną nastąpi nie później niż w dniu 19 marca 2014 r.; 

zgodnie z art. 51 ust. 3 Ustawy o Ofercie aneks podlega 

zatwierdzeniu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 

dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie aneksu) 

 

od 24 marca  

do 28 marca 2014 r., do godz. 23.59 

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów 

Indywidualnych  

 

od 26 marca do 31 marca 2014 r., do godz. 

16.00  

Budowanie Księgi Popytu wśród Inwestorów 

Instytucjonalnych 

 

31 marca 2014 r. 

Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 

poszczególnym inwestorom oraz Ceny Sprzedaży dla 

Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla 

Inwestorów Instytucjonalnych  

Opublikowanie Ceny Sprzedaży dla Inwestorów 

Indywidualnych, Ceny Sprzedaży dla Inwestorów 

Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 

poszczególnym kategoriom inwestorów 

 

od 1 kwietnia do 3 kwietnia 2014 r. 
Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów 

Instytucjonalnych 

4 kwietnia 2014 r. 

Złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz 

Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW 

oraz zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów 

wartościowych Inwestorów Indywidualnych 

Planowany Przydział Akcji Oferowanych 

 

Nie później niż 9 kwietnia 2014 r. 

Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów 

wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod 

warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby 

zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów 

wartościowych będą kompletne i prawidłowe) 

Nie później niż 10 kwietnia 2014 r. Pierwszy dzień notowania Akcji na GPW 

Źródło: Emitent 

Powyższy harmonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane, są 

niezależne od Spółki lub Akcjonariuszy Sprzedających. Przewidywany przez Emitenta termin 

publikacji aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalna może ulec zmianie, w związku art. 51 ust. 3 

Ustawy o Ofercie, który przewiduje że aneks do prospektu podlega zatwierdzeniu w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie aneksu. Akcjonariusze 

Sprzedający, w uzgodnieniu z Oferującym, zastrzegają sobie prawo do zmiany powyższego 

harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Informacja o 

zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie przewidzianym w art. 52 
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Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został 

opublikowany niniejszy Prospekt. 

Zmiana terminów rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej 

wiadomości stosownej informacji o tym nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu przed pierwotnym 

terminem rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane.  

Nowe terminy dla innych zdarzeń przewidzianych w harmonogramie zostaną podane do publicznej 

wiadomości najpóźniej w dniu upływu danego terminu, z wyjątkiem skrócenia terminu zakończenia 

budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, który zostanie podany do publicznej 

wiadomości najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień upływu danego terminu. 

Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości 

informacji o Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Cenie Sprzedaży dla Inwestorów 

Instytucjonalnych oraz informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym 

kategoriom inwestorów, przysługiwać będzie uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych 

złożonego zapisu przez złożenie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej 

dane papiery wartościowe oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do 

publicznej wiadomości tej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zasady składania zapisów oraz płatności za Akcje Oferowane 

Inwestorzy Indywidualni 

Przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany za pośrednictwem 

GPW. W związku z powyższym, Inwestor Indywidualny zainteresowany nabyciem Akcji 

Oferowanych musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której 

składa zapis. Osoby chcące nabyć Akcje Oferowane a nieposiadające rachunku papierów 

wartościowych, powinny otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu. Zapisy składane przez 

Inwestorów Indywidualnych legitymujących się dowodem tożsamości lub innym dokumentem 

zawierającym numer PESEL, przyjmowane będą w POK-ach firm inwestycyjnych, których lista 

będzie dostępna na stronie internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Oferującego 

(www.trigon.pl). Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych, którzy nie posiadają numeru 

PESEL, będą przyjmowane jedynie w wybranych POK-ach, których lista będzie dostępna na stronie 

internetowej Spółki oraz na stronie internetowej Oferującego (www.trigon.pl). 

Na podstawie przyjętych zapisów firmy inwestycyjne, członkowie giełdy, złożą w imieniu Inwestorów 

Indywidualnych na GPW zlecenia kupna Akcji Oferowanych na zasadach określonych poniżej. Za 

prawidłowe przekazanie zleceń na GPW odpowiedzialność ponoszą firmy inwestycyjne przyjmujące 

zapisy. 

Zapisy na Akcje Oferowane będą składane na formularzach zapisu dostępnych w firmach 

inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane i będą zawierały oświadczenie inwestora o 

zapoznaniu się i akceptacji treści Prospektu, a w szczególności zasad przydziału Akcji Oferowanych. 

Formularz zapisu zawierać będzie upoważnienie dla firmy inwestycyjnej do złożenia zlecenia kupna 

Akcji Oferowanych w imieniu danego Inwestora Indywidualnego. Akcje Oferowane będą 

przydzielane Inwestorom Indywidualnym za pośrednictwem systemu GPW. 

Inwestor Indywidualny ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis na Akcje Oferowane. Liczba Akcji 

Oferowanych, którą może obejmować jeden zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego, 

nie może wynosić mniej niż 1 (jedna) Akcja Oferowana oraz więcej niż 485.625 Akcji (maksymalna 

liczba Akcji Oferowanych, która może zostać zaoferowana w Transzy Inwestorów Indywidualnych). 

Zapis złożony na mniej niż 1 (jedną) Akcję Oferowaną lub na więcej niż 485.625 Akcji Oferowanych 

będzie uznawany za nieważny. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych 

poszczególnym kategoriom inwestorów zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z informacją 
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o Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Cenie Sprzedaży dla Inwestorów 

Instytucjonalnych w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu 

ponosi Inwestor Indywidualny składający zapis. 

Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się 

od skutków prawnych złożonego zapisu stosownie do art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie 

Publicznej), nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu 

przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie, albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia Oferty. 

W przypadku, gdy aneks do Prospektu zostanie udostępniony do publicznej wiadomości po 

rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, przed dokonaniem przydziału osoba, która 

złożyła zapis przed opublikowaniem takiego aneksu, może uchylić się od skutków prawnych 

złożonego zapisu, stosownie do art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej. Uchylenie się od skutków 

prawnych złożonego zapisu następuje przez złożenie w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy 

inwestycyjnej przyjmującej zapisy na określone papiery wartościowe oświadczenia na piśmie, w 

terminie wskazanym w treści aneksu do Prospektu, jednak nie krótszym niż w ciągu dwóch dni 

roboczych od dnia opublikowania aneksu do Prospektu. 

W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na 

temat: (i) dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów przez przedstawicieli ustawowych, 

pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu inwestorów oraz (ii) możliwości składania 

zapisów w innej formie niż pisemna (np. za pośrednictwem telefonu lub Internetu), Inwestorzy 

Indywidualni powinni skontaktować się z POK-iem firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Akcje 

Oferowane Inwestorów Indywidualnych, w którym zamierzają złożyć zapis. 

Zwraca się uwagę, że każdy Inwestor Indywidualny składający zapis na Akcje Oferowane będzie 

zobowiązany:  

 wskazać w formularzu zapisu (a) w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie lub 

numer PESEL – numer PESEL, (b) w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – 

numer dokumentu tożsamości, w szczególności numer paszportu oraz (c) inne informacje 

wymagane w formularzu zapisu,  

 udzielić pełnomocnictwa podmiotowi przyjmującemu zapisy na Akcje Oferowane do 

niezwłocznego dokonania, zgodnie z instrukcją Oferującego, zwrotnego przeniesienia Akcji 

Oferowanych zapisanych na rachunku papierów wartościowych Inwestora Indywidualnego w 

przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty w okresie po złożeniu zlecenia sprzedaży 

Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW, a przed 

zapisaniem Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów 

Instytucjonalnych, jak również  

 złożyć dyspozycję dokonania blokady Akcji Oferowanych od momentu zapisania ich na 

rachunku papierów wartościowych Inwestora Indywidualnego do godziny 9.00 czasu 

warszawskiego w dniu 9 kwietnia 2014 r. 

Nieuwzględnienie w formularzu zapisu powyższych informacji, brak zgody na udzielenie 

pełnomocnictwa lub niezłożenie dyspozycji dokonania blokady oraz brak innych informacji 

wymaganych w formularzu zapisu bądź podanie nieprawdziwych bądź nieprawidłowych informacji, w 

tym numeru PESEL albo numeru paszportu, spowoduje, iż zapis danego inwestora uznany zostanie za 

nieważny. 

Inwestorzy Instytucjonalni 

Po zakończeniu procesu budowania Księgi Popytu Akcjonariusze Sprzedający, w uzgodnieniu z 

Oferującym, dokonają uznaniowego wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, do których zostaną 
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wysłane zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Oferowane i którzy będą uprawnieni do złożenia 

zapisów na Akcje Oferowane w liczbie wskazanej w zaproszeniu do złożenia zapisu oraz dokonania 

wpłat na Akcje Oferowane na rachunek wskazany w takim zaproszeniu. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących formularzy zapisu oraz wykonania przelewu 

w celu opłacenia zapisu, Inwestorzy Instytucjonalni powinni skontaktować się z Oferującym. 

Każdy z Inwestorów Instytucjonalnych może złożyć zapis lub zapisy na taką liczbę Akcji 

Oferowanych, która będzie wskazana w skierowanym do danego Inwestora Instytucjonalnego 

zaproszeniu do złożenia zapisu. Zapisy opiewające łącznie na większą liczbę Akcji Oferowanych niż 

wskazana w zaproszeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będą traktowane jako zapisy na 

maksymalną liczbę Akcji Oferowanych, na które może złożyć zapis dany Inwestor Instytucjonalny. 

Instytucje zarządzające aktywami na zlecenie mogą złożyć jeden zapis zbiorczy na rzecz 

poszczególnych klientów, dołączając do zapisu listę inwestorów zawierającą dane wymagane jak w 

formularzu zapisu. 

Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się 

od skutków prawnych złożonego zapisu stosownie do art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie 

Publicznej), nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu 

przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia Oferty. 

Miejsce składania zapisów 

Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w POK-ach firm inwestycyjnych, 

których lista będzie dostępna na stronie internetowej Spółki oraz na stronie Oferującego 

(www.trigon.pl). 

Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych, którzy zostali zaproszeni przez Oferującego do 

składania zapisów na Akcje Oferowane, będą przyjmowane w biurze Oferującego (Trigon Dom 

Maklerski S.A., Plac Unii, Budynek B, ul. Puławska 2, Warszawa 02-566).  

Zapisy i deklaracje nabycia będą mogły być składane również za pośrednictwem Internetu i telefonu, 

zgodnie z regulacjami podmiotu przyjmującego zapisy. 

5.1.4. Warunki odstąpienia od przeprowadzenia oferty lub jej zawieszenia 

Do dnia 21 marca 2014 r. (dzień przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Inwestorów 

Indywidualnych), Akcjonariusze Sprzedający, działający wspólnie, w uzgodnieniu z Oferującym, 

mogą odwołać sprzedaż Akcji Oferowanych w ramach Oferty bez podawania przyczyn swojej decyzji, 

co będzie równoznaczne z odwołaniem Oferty. 

Od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych na Akcje Sprzedawane w 

ramach Oferty, tj. od dnia 24 marca 2014 r., do godziny 9:00 czasu warszawskiego nie później niż w 

dniu 9 kwietnia 2014 r., kiedy rozpocznie się wystawianie, odpowiednio, pierwszych instrukcji 

rozliczeniowych lub przelewów celem przeniesienia Akcji Oferowanych na rachunki papierów 

wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych, Akcjonariusze Sprzedający, działający wspólnie, w 

uzgodnieniu z Oferującym, mogą odstąpić od przeprowadzenia sprzedaży Akcji Sprzedawanych w 

ramach Oferty, przy czym takie odstąpienie może nastąpić z powodów, które w ocenie Akcjonariuszy 

Sprzedających są powodami ważnymi, przy czym do ważnych powodów można zaliczyć w 

szczególności: (i) nagłe lub nieprzewidywalne zmiany w sytuacji ekonomiczno-politycznej w Polsce 

lub w innym kraju, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę 

Polski, Ofertę lub na działalność Grupy (np. zamachy terrorystyczne, wojny, katastrofy, powodzie); 

(ii) nagłe i nieprzewidywalne zmiany lub wydarzenia o innym charakterze niż wskazane w punkcie (i) 

powyżej, mogące mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy lub mogące skutkować 

poniesieniem przez Grupę istotnej szkody lub istotnym zakłóceniem jej działalności; (iii) istotna 

negatywna zmiana dotycząca działalności, sytuacji finansowej lub wyników operacyjnych Grupy; (iv) 

http://www.trigon.pl/
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zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW lub na innych rynkach 

giełdowych w przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę; (v) uzyskanie 

niesatysfakcjonującej liczby zgłoszeń na Akcje Oferowane w ramach budowania Księgi Popytu; (vi) 

niewystarczająca, zdaniem Oferującego, spodziewana liczba Akcji w obrocie na GPW, 

niezapewniająca odpowiedniej płynności Akcji; lub (vii) nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające 

bezpośredni, istotny i negatywny wpływ na funkcjonowanie Grupy. 

Informacja o odwołaniu sprzedaży lub o odstąpieniu od przeprowadzenia sprzedaży Akcji 

Oferowanych w ramach Oferty zostanie podana przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie art. 

49 ust. 1b pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty do 

chwili złożenia zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za 

pośrednictwem GPW, złożone zapisy na Akcje Oferowane zostaną uznane za nieważne, a dokonane 

płatności zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań nie później niż 14 dni po dniu 

ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty w 

okresie po złożeniu zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za 

pośrednictwem GPW do godziny 9:00 czasu warszawskiego nie później niż w dniu 9 kwietnia 2014 r., 

podmioty przyjmujące zapisy Inwestorów Indywidualnych dokonają niezwłocznie zgodnie z 

instrukcją Oferującego zwrotnego przeniesienia Akcji Oferowanych nabytych uprzednio przez 

Inwestorów Indywidualnych, działając na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez 

Inwestorów Indywidualnych w formularzu zapisu na Akcje Oferowane. Płatności dokonane przez 

Inwestorów Indywidualnych tytułem zapłaty ceny sprzedaży Akcji Oferowanych zostaną im zwrócone 

bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań nie później niż 14 dni po dniu zwrotnego przeniesienia tych 

Akcji Oferowanych na rachunek papierów wartościowych Akcjonariuszy Sprzedających. Zwrot tych 

płatności zostanie dokonany na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów 

wartościowych Inwestora Indywidualnego, z którego został złożony zapis, zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej. 

Powyższy mechanizm zwrotnego przeniesienia Akcji Oferowanych w przypadku zaistnienia 

okoliczności uzasadniających odstąpienie od przeprowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych w 

ramach Oferty ma na celu ochronę inwestorów przed negatywnymi skutkami nadzwyczajnych i 

nieprzewidywalnych zdarzeń, które mogą ewentualnie wystąpić w trakcie Oferty. 

Powyższe zasady odwołania sprzedaży oraz odstąpienia od przeprowadzenia sprzedaży Akcji 

Oferowanych w ramach Oferty będą obowiązywały również Inwestorów Instytucjonalnych do czasu, 

gdy Akcjonariusze Sprzedający są uprawnieni do odwołania sprzedaży lub odstąpienia od 

przeprowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty na podstawie niniejszego Prospektu, 

tj. do godziny 9:00 czasu warszawskiego nie później niż w dniu 9 kwietnia 2014 r. 

W przypadku gdy Akcjonariusze Sprzedający, działający wspólnie, w uzgodnieniu z Oferującym, 

odwołają sprzedaż Akcji Oferowanych oraz tym samym odstąpią od Oferty, Emitent nie będzie 

ubiegał się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym. 

Decyzja o zawieszeniu Oferty, bez podawania przyczyn, może zostać podjęta przez Akcjonariuszy 

Sprzedających, działających wspólnie, w uzgodnieniu z Oferującym, w każdym czasie przed 

rozpoczęciem przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych, tj. przed dniem 24 marca 2014 r. 

Od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych, tj. od dnia 24 marca 2014 

r., do dnia złożenia zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za 

pośrednictwem systemu GPW (tj. do dnia 4 kwietnia 2014 r.) Akcjonariusze Sprzedający, działający 

wspólnie, w uzgodnieniu z Oferującym, mogą podjąć decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty 

tylko z powodów, które w ocenie Akcjonariuszy Sprzedających są powodami ważnymi. Do ważnych 

powodów należy zaliczyć w szczególności zdarzenia, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na 
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powodzenie Oferty lub powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla nabywców Akcji 

Oferowanych. Decyzja w przedmiocie zawieszenia Oferty może zostać podjęta bez jednoczesnego 

wskazania nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone w terminie późniejszym. 

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Emitent przekaże informację o zawieszeniu Oferty 

komunikatem aktualizującym, natomiast po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent przekaże 

informację o zawieszeniu Oferty w formie aneksu do Prospektu, po jego zatwierdzeniu przez KNF. 

Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta w okresie od rozpoczęcia przyjmowania zapisów 

Inwestorów Indywidualnych, tj. od dnia 24 marca 2014 r., do dnia złożenia zlecenia sprzedaży Akcji 

Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW (tj. 4 kwietnia 

2014 r.), złożone zapisy, jak również dokonane wpłaty będą w dalszym ciągu uważane za ważne, 

jednakże inwestorzy będą uprawnieni do uchylenia się od skutków prawnych złożonych zapisów 

poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy 

inwestycyjnej przyjmującej zapisy na określone papiery wartościowe, w terminie wskazanym w treści 

aneksu do Prospektu, jednak nie krótszym niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia opublikowania 

aneksu do Prospektu. 

5.1.5. Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot   

Jeśli łączna liczba Akcji Oferowanych przeznaczonych do przydziału Inwestorom Indywidualnym, na 

które zostaną złożone zapisy, będzie większa od liczby Akcji Oferowanych inwestorom, wówczas 

Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji. W przypadku 

części ułamkowych dokonane zostaną zaokrąglenia do najbliższej liczby całkowitej. 

Akcje Oferowane, które pozostały po dokonaniu zaokrągleń i nie zostały przydzielone Inwestorom 

Indywidualnym zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji, zostaną przydzielone Inwestorom 

Indywidualnym, poczynając od zapisów, które opiewały na największą liczbę Akcji Oferowanych, 

przydzielając dodatkowo po jednej Akcji Oferowanej do każdego zapisu aż do wyczerpania liczby 

Akcji Oferowanych przeznaczonych do przydziału Inwestorom Indywidualnym. Jeżeli nie będzie 

możliwe dokonanie przydziału według zasady opisanej powyżej dla zapisów opiewających na tę samą 

liczbę Akcji Oferowanych przeznaczonych do przydziału Inwestorom Indywidualnym, wówczas 

pozostałe Akcje Oferowane będą przydzielane według czasu złożenia zapisu, w ten sposób, że w 

pierwszej kolejności będą uwzględniane te zapisy, które zostały wcześniej przekazane do systemu 

GPW. 

Zwrot środków pieniężnych Inwestorom Indywidualnym, którym nie przydzielono Akcji 

Oferowanych lub których zapisy na Akcje Oferowane zostały zredukowane lub były nieważne, oraz 

zwrot nadpłat zostanie dokonany na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów 

wartościowych, z którego został złożony zapis, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej firmie 

inwestycyjnej, w terminie do 14 dni, odpowiednio, od dnia przydziału Akcji Oferowanych bądź od 

dnia ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty. 

Zwrot nadpłat i wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań, odsetek oraz bez zwrotu ewentualnych 

kosztów poniesionych przez Inwestorów Indywidualnych w związku ze składaniem zapisów na Akcje 

Oferowane. W przypadku, gdy decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta w okresie od 

rozpoczęcia przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych do dnia złożenia zlecenia sprzedaży 

Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW i 

inwestorzy skorzystają z uprawnienia do uchylenia się od skutków prawnych złożonych zapisów 

poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie wskazanym w treści aneksu do Prospektu, 

jednak nie krótszym niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia opublikowania aneksu do Prospektu, 

zwrot środków pieniężnych Inwestorom Indywidualnym nastąpi w terminie 14 dni od złożenia ww. 

oświadczenia. 



 

299 

 

Zwrot środków pieniężnych Inwestorom Instytucjonalnym, którym nie przydzielono Akcji 

Oferowanych lub których zapisy na Akcje Oferowane zostały unieważnione lub nieuwzględnione, 

oraz nadpłat zostanie dokonany w terminie do 14 dni od dnia przydziału Akcji Oferowanych lub od 

daty ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty, 

bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań na rachunek wskazany w formularzu zapisu przez 

danego Inwestora Instytucjonalnego. W przypadku, gdy decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta 

w okresie od rozpoczęcia przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych do dnia złożenia 

zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem 

systemu GPW i inwestorzy skorzystają z uprawnienia do uchylenia się od skutków prawnych 

złożonych zapisów poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie wskazanym w treści aneksu 

do Prospektu, jednak nie krótszym niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia opublikowania aneksu 

do Prospektu, zwrot środków pieniężnych Inwestorom Instytucjonalnym nastąpi w terminie 14 dni od 

złożenia ww. oświadczenia. 

Inwestorom zwraca się uwagę, że wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. Zwrot 

środków pieniężnych zostanie dokonany bez żadnych odsetek i odszkodowań. Inwestorom nie 

przysługuje także zwrot innych poniesionych kosztów. 

5.1.6. Minimalna i maksymalna wielkośc zapisu 

Inwestor Indywidualny ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis na Akcje Oferowane. Liczba Akcji 

Oferowanych, którą może obejmować jeden zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego, 

nie może wynosić mniej niż 1 (jedna) Akcja Oferowana oraz więcej niż 485.625 (maksymalna liczba 

Akcji Oferowanych, która może zostać zaoferowana w Transzy Inwestorów Indywidualnych). Zapis 

złożony na mniej niż 1 (jedną) Akcję Oferowaną lub więcej niż 485.625 (15% Akcji Oferowanych) 

będzie uznawany za nieważny. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych 

poszczególnym kategoriom inwestorów zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z informacją 

o Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Cenie Sprzedaży dla Inwestorów 

Instytucjonalnych w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Każdy z Inwestorów Instytucjonalnych może złożyć zapis lub zapisy na taką liczbę Akcji 

Oferowanych, która będzie wskazana w skierowanym do danego Inwestora Instytucjonalnego 

zaproszeniu do złożenia zapisu. Zapisy opiewające łącznie na większą liczbę Akcji Oferowanych niż 

wskazana w zaproszeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będą traktowane jako zapisy na 

maksymalną liczbę Akcji Oferowanych, na które może złożyć zapis dany Inwestor Instytucjonalny. 

Instytucje zarządzające aktywami na zlecenie mogą złożyć jeden zapis zbiorczy na rzecz 

poszczególnych klientów, dołączając do zapisu listę inwestorów zawierającą dane wymagane jak w 

formularzu zapisu. 

5.1.7. Termin, w którym możliwe jest wycofanie zapisu przez inwestora   

W przypadku, gdy aneks do Prospektu zostanie udostępniony do publicznej wiadomości po 

rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, przed dokonaniem przydziału osoba, która 

złożyła zapis przed opublikowaniem takiego aneksu, może uchylić się od skutków prawnych 

złożonego zapisu, stosownie do art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej. Uchylenie się od skutków 

prawnych złożonego zapisu następuje przez złożenie w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy 

inwestycyjnej przyjmującej zapisy na określone papiery wartościowe oświadczenia na piśmie, w 

terminie wskazanym w treści aneksu do Prospektu, jednak nie krótszym niż w ciągu dwóch dni 

roboczych od dnia opublikowania aneksu do Prospektu. 

Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości 

informacji o Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Cenie Sprzedaży dla Inwestorów 

Instytucjonalnych oraz informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym 

kategoriom inwestorów, przysługiwać będzie uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych 
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złożonego zapisu poprzez złożenie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej 

oferującej dane papiery wartościowe, oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia 

przekazania do publicznej wiadomości takiej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o 

Ofercie Publicznej. 

5.1.8. Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpłat na papiery wartościowe oraz 

dostarczenie papierów wartościowych 

Inwestorzy Indywidualni 

Inwestorzy Indywidualni składający zapisy na Akcje Oferowane powinni je opłacić najpóźniej w 

momencie składania zapisu w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych, na jaką inwestor 

składa zapis, oraz Ceny Maksymalnej powiększonej o ewentualną prowizję maklerską podmiotu 

przyjmującego zapis. Płatność za Akcje Oferowane musi być dokonana w złotych, zgodnie z 

regulacjami obowiązującymi w danej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapis na Akcje Oferowane. 

Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem powiększona o ewentualną prowizję maklerską zostaje 

zablokowana w chwili składania zapisu. 

Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. Nierozliczone należności nie mogą 

stanowić wpłaty na Akcje Oferowane. 

Zapis Inwestora Indywidualnego, w przypadku dokonania niepełnej wpłaty, jest nieważny. 

Umowy zawarte przez Inwestorów Indywidualnych z firmami inwestycyjnymi, dotyczące 

prowadzenia rachunków papierów wartościowych mogą przewidywać, że inwestorzy będą 

zobowiązani do zapłacenia firmie inwestycyjnej prowizji maklerskiej związanej z dokonaniem 

przydziału Akcji Oferowanych za pośrednictwem GPW. 

Akcje Oferowane nabyte w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostaną zdeponowane na należącym 

do inwestora rachunku inwestycyjnym, z którego został złożony zapis. 

Inwestorzy Instytucjonalni 

Inwestorzy Instytucjonalni powinni opłacić składany zapis najpóźniej do końca dnia wskazanego w 

zaproszeniu do złożenia zapisu na Akcje Oferowane w złotych, w wysokości odpowiadającej 

iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na którą Inwestor Instytucjonalny złożył zapis, oraz Ceny 

Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz w sposób zgodny z instrukcjami wskazanymi w 

zaproszeniu do składania zapisów. 

W przypadku dokonania przez Inwestora Instytucjonalnego niepełnej wpłaty zapis będzie uznany za 

złożony na liczbę Akcji Oferowanych, która została w pełni opłacona, w kwocie stanowiącej iloczyn 

liczby Akcji Oferowanych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych. 

W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych inwestor wraz z formularzem zapisu na Akcje Oferowane 

składa dyspozycję deponowania wszystkich akcji na prowadzonym dla niego rachunku inwestycyjnym 

w domu maklerskim (albo, odpowiednio, w banku uprawnionym do prowadzenia rachunków 

inwestycyjnych). Składając dyspozycję deponowania, inwestor podaje numer ww. rachunku, nazwę 

prowadzącego go podmiotu oraz zobowiązuje się do poinformowania podmiotu, w którym składany 

jest zapis, o wszelkich zmianach dotyczących tego rachunku. Dyspozycja deponowania jest 

bezwarunkowa, nieodwołalna i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. Dyspozycja 

deponowania zawarta została w formularzu zapisu. 

5.1.9. Opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomości 

Wyniki Oferty Publicznej zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 2 tygodni od dnia 

zamknięcia Oferty w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, natomiast informacja o 
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niedojściu Oferty Publicznej do skutku zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 49 

ust. 1b pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

5.1.10. Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalność praw do 

subskrypcji papierów wartościowych oraz sposób postępowania z prawami do 

subskrypcji papierów wartościowych, które nie zostały wykonane 

Oferta Akcji Oferowanych jako sprzedaż akcji istniejących przeprowadzana jest bez możliwości 

skorzystania z prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

5.2. Zasady dystrybucji i przydziału 

Zamknięcie Oferty Publicznej nastąpi po zakończeniu przyjmowania zapisów. Następnie, w dniu 4 

kwietnia 2014 r. Spółka w porozumieniu z Akcjonariuszami Sprzedającymi dokona przydziału Akcji 

Oferowanych.  

Przed przydziałem Akcji Oferowanych, Akcje Oferowane zaoferowane Inwestorom Indywidualnym, 

w liczbie, w jakiej zostaną objęte zapisami Inwestorów Indywidualnych, w stosunku do których 

Inwestorzy Indywidualni uchylili się od skutków prawnych złożonych zapisów stosownie do art. 51a i 

art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, mogą zostać przesunięte do puli Akcji Oferowanych 

przydzielanej Inwestorom Instytucjonalnym. Zawiadomienia o przydziale Akcji Oferowanych 

Inwestorom Indywidualnym zostaną przekazane zgodnie z procedurami domów maklerskich lub 

banków prowadzących rachunki papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych, którym 

przydzielono Akcje Oferowane. 

Minimalna liczba przydzielonych Akcji Oferowanych to jedna Akcja Oferowana. Jeśli jednak z 

zastosowanej redukcji nie będzie możliwe przydzielenie nawet jednej Akcji Oferowanej, nie zostanie 

przydzielona żadna Akcja Oferowana.  

W zakresie i w terminie, w jakim będzie to wymagane przepisami prawa, informacja na temat wyniku 

przydziału Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego, 

przy czym rozpoczęcie notowania Akcji będzie możliwe przed podaniem do publicznej wiadomości 

wyników przydziału Akcji Oferowanych. 

5.2.1. Rodzaje inwestorów, do których kierowana jest Oferta  

Uprawnieni inwestorzy 

Oferta Publiczna kierowana jest do następujących grup inwestorów: 

 Inwestorów Indywidualnych (w Transzy Inwestorów Indywidualnych) – inwestorów 

niebędących Inwestorami Instytucjonalnymi, oraz 

 Inwestorów Instytucjonalnych (w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych) – inwestorów 

będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. E Dyrektywy 

Prospektowej. 

5.2.2. W zakresie, w jakim jest to wiadome emitentowi, należy określić, czy znaczni 

akcjonariusze lub członkowie organów zarządzających, nadzorczych lub 

administracyjnych emitenta zamierzają uczestniczyć w subskrypcji w ramach oferty oraz 

czy którakolwiek z osób zamierza objąć ponad pięć procent papierów wartościowych 

będących przedmiotem oferty 

Według wiedzy Emitenta żaden ze znacznych akcjonariuszy, członków organów zarządzających, 

nadzorczych lub administracyjnych nie zamierza uczestniczyć w subskrypcji w ramach Oferty oraz 

żadna z tych osób nie zamierza objąć ponad pięć procent papierów wartościowych będących 

przedmiotem Oferty. 
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5.2.3. Zasady przydziału Akcji Oferowanych  

5.2.3.1. Przydział w Transzy Inwestorów Indywidualnych  

Przydział Akcji Oferowanych poszczególnym Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany za 

pośrednictwem GPW na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy GPW, Spółką, a Oferującym, 

zgodnie z prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami, przy zachowaniu zasad opisanych poniżej. 

Jeśli łączna liczba Akcji Oferowanych przeznaczonych do przydziału Inwestorom Indywidualnym, na 

które zostaną złożone zapisy, będzie mniejsza od liczby Akcji Oferowanych Inwestorom 

Indywidualnym, wówczas Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze złożonymi zapisami. 

Jeśli łączna liczba Akcji Oferowanych przeznaczonych do przydziału Inwestorom Indywidualnym, na 

które zostaną złożone zapisy, będzie większa od liczby Akcji Oferowanych Inwestorom 

Indywidualnym, wówczas Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie z zasadą proporcjonalnej 

redukcji. W przypadku części ułamkowych dokonane zostaną zaokrąglenia do najbliższej liczby 

całkowitej.  

Akcje Oferowane, które pozostały po dokonaniu zaokrągleń i nie zostały przydzielone Inwestorom 

Indywidualnym zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji, zostaną przydzielone Inwestorom 

Indywidualnym, poczynając od zapisów, które opiewały na największą liczbę Akcji Oferowanych, 

przydzielając dodatkowo po jednej Akcji Oferowanej do każdego zapisu aż do wyczerpania liczby 

Akcji Oferowanych przeznaczonych do przydziału Inwestorom Indywidualnym. Jeżeli nie będzie 

możliwe dokonanie przydziału według zasady opisanej powyżej dla zapisów opiewających na tę samą 

liczbę Akcji Oferowanych przeznaczonych do przydziału Inwestorom Indywidualnym, wówczas 

pozostałe Akcje Oferowane będą przydzielane według czasu złożenia zapisu, w ten sposób, że w 

pierwszej kolejności będą uwzględniane te zapisy, które zostały wcześniej przekazane do systemu 

GPW. 

5.2.3.2. Przydział w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

Przydział Akcji Oferowanych poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym nastąpi na podstawie 

złożonych przez nich zapisów, pod warunkiem pełnego opłacenia złożonego zapisu, zgodnie z 

zasadami opisanymi w Prospekcie, w liczbie, o której poszczególni Inwestorzy Instytucjonalni zostaną 

poinformowani w zaproszeniu do złożenia zapisu. 

Po zakończeniu budowania Księgi Popytu zostaną wysłane zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje 

Oferowane do Inwestorów Instytucjonalnych. Inwestorom Instytucjonalnym, do których wysłane 

zostaną zaproszenia, Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze wskazaną w nich liczbą Akcji 

Oferowanych, pod warunkiem prawidłowego złożenia i opłacenia zapisu. 

Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy Indywidualni uchylili się od skutków 

złożonych zapisów w trybie art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, mogą zostać 

przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym, zarówno tym, którzy wzięli udział w procesie budowania 

księgi popytu, jak również tym, którzy nie wzięli udziału w procesie budowania Księgi Popytu, pod 

warunkiem prawidłowego złożenia i opłacenia zapisów złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do 

złożenia takich zapisów na Akcje Oferowane skierowane na zasadach określonych w niniejszym 

rozdziale. 

Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy Instytucjonalni uchylili się od skutków 

złożonych zapisów w trybie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, nie złożyli zapisów w odpowiedzi 

na zaproszenie lub nie opłacili w terminie złożonych zapisów, mogą zostać zaoferowane i 

przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym, zarówno tym, którzy wzięli udział w procesie budowania 

Księgi Popytu, jak również tym, którzy nie wzięli udziału w procesie budowania Księgi Popytu, pod 

warunkiem prawidłowego złożenia i opłacenia zapisów złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do 

złożenia takich zapisów na Akcje Oferowane na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. 
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W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Akcje Oferowane bądź złożenia przez Inwestora 

Instytucjonalnego zapisu na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą niż określona w zaproszeniu, temu 

Inwestorowi Instytucjonalnemu zostanie przydzielona liczba Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor 

Instytucjonalny dokonał wpłaty, lub też na podstawie uznaniowej decyzji Akcjonariuszy 

Sprzedających. Takiemu Inwestorowi Instytucjonalnemu może zostać przydzielona mniejsza liczba 

Akcji Oferowanych niż wynikająca z dokonanej wpłaty. 

W przypadku, gdy Inwestor Instytucjonalny złoży zapis opiewający na większą liczbę Akcji niż 

określona w zaproszeniu oraz dokona pełnej wpłaty na pokrycie takiego zapisu, temu Inwestorowi 

Instytucjonalnemu zostanie przydzielona liczba Akcji odpowiadająca liczbie wskazanej w 

zaproszeniu. 

5.2.4. Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych papierów wartościowych 

wraz ze wskazaniem, czy dopuszczalne jest rozpoczęcie obrotu przed dokonaniem tego 

zawiadomienia 

W zakresie i w terminie, w jakim będzie to wymagane przepisami prawa, informacja na temat wyniku 

przydziału Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego, 

przy czym rozpoczęcie notowania Akcji będzie możliwe przed podaniem do publicznej wiadomości 

wyników przydziału Akcji Oferowanych. 

5.2.5. Nadprzydział i opcja dodatkowego przydziału typu „greenshoe”  

Zgodnie z zawartymi w Prospekcie warunkami Oferty nie ma możliwości nadprzydziału i opcji 

dodatkowego przydziału typu „greenshoe”. 

5.3. Cena 

5.3.1. Wskazanie ceny, po której będą oferowane papiery wartościowe  

Cena Maksymalna 

Akcjonariusze Sprzedający w uzgodnieniu z Oferującym ustalą Cenę Maksymalną sprzedaży Akcji 

Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych. Po ustaleniu Ceny 

Maksymalnej Spółka wystąpi do KNF z wnioskiem o zatwierdzenie aneksu do Prospektu 

zawierającego informację o Cenie Maksymalnej. Przy założeniu, że zatwierdzenie aneksu do 

Prospektu zawierającego informację o Cenie Maksymalnej nastąpi nie później niż w dniu 18 marca 

2014 r., aneks ten zostanie udostępniony do publicznej wiadomości nie później niż w dniu 18 marca 

2014 r. Przewidywany przez Emitenta termin publikacji aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalna 

może ulec zmianie, w związku art. 51 ust. 3 Ustawy o Ofercie, który przewiduje że aneks do prospektu 

podlega zatwierdzeniu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o 

zatwierdzenie aneksu. 

Dla potrzeb budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalony 

orientacyjny przedział cenowy, który nie będzie podany do publicznej wiadomości oraz który może 

ulec zmianie. 

Ostateczna cena Akcji Oferowanych 

Ostateczna Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych oraz Cena Sprzedaży dla Inwestorów 

Instytucjonalnych zostaną ustalone przez Akcjonariuszy Sprzedających w uzgodnieniu z Oferującym, 

po zakończeniu procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. 

Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż 

Cena Maksymalna. Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie wyższa od Ceny 

Maksymalnej. W przypadku, gdy Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie nie 
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wyższa niż Cena Maksymalna, Inwestorzy Indywidualni nabędą Akcje Oferowane po cenie równej 

Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych. 

Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości 

powyższej informacji, przysługiwać będzie uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych 

złożonego zapisu przez złożenie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej 

dane papiery wartościowe oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do 

publicznej wiadomości tej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W momencie składania zapisów inwestorzy nie będą ponosić dodatkowych kosztów, z wyjątkiem 

ewentualnych kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, o 

ile inwestor składający zapis na Akcje Oferowane nie posiadał takiego rachunku wcześniej, oraz 

kosztów prowizji maklerskiej, zgodnie z postanowieniami właściwych umów i regulaminów podmiotu 

przyjmującego zapis. 

5.3.2. Zasady podania do publicznej wiadomości ceny papierów wartościowych w ofercie 

Informacja na temat Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ceny Sprzedaży dla 

Inwestorów Instytucjonalnych zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie 

określonym w art. 54 ust. 3 oraz w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki 

został opublikowany niniejszy Prospekt. 

Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości 

powyższej informacji, przysługiwać będzie uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych 

złożonego zapisu przez złożenie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej 

dane papiery wartościowe oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania do 

publicznej wiadomości tej informacji, stosownie do art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie. 

5.3.3. Jeżeli posiadaczom akcji emitenta przysługuje prawo pierwokupu i prawo to zostanie 

ograniczone lub cofnięte, wskazanie podstawy ceny emisji, jeżeli emisja jest 

dokonywana za gotówkę, wraz z uzasadnieniem i beneficjentami takiego ograniczenia 

lub cofnięcia prawa pierwokupu 

Ofertą objęte są istniejące akcje Emitenta, w związku z czym w niniejszym przypadku prawo poboru 

nie ma zastosowania. 

5.3.4. W przypadku gdy występuje lub może występować znacząca rozbieżność pomiędzy 

ceną papierów wartościowych w ofercie publicznej a faktycznymi kosztami 

gotówkowymi poniesionymi na nabycie papierów wartościowych przez członków 

organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo osoby zarządzające 

wyższego szczebla lub osoby powiązane w transakcjach przeprowadzonych w ciągu 

ostatniego roku, lub też papierów wartościowych, które mają oni prawo nabyć, należy 

przedstawić porównanie opłat ze strony inwestorów w ofercie publicznej oraz 

efektywnych wpłat gotówkowych dokonanych przez takie osoby 

W ciągu ostatniego roku miały miejsce następujące transakcje dotyczące Akcji Emitenta: 

 w dniu 1 lipca 2013 r. THC Fund Management Limited nabył łącznie 103.001 (sto trzy tysiące 

jeden) Akcji Serii A od Tar Heel Capital OS, LLC za łączną cenę w kwocie 10.301 (dziesięć 

tysięcy trzysta jeden) złotych; 

 w dniu 22 listopada 2013 r. THC Fund Management Limited nabył łącznie 109.130 (sto dziewięć 

tysięcy sto trzydzieści) Akcji Serii A od Tar Heel Capital OS, LLC za łączną cenę w kwocie 

498.955 (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) USD; 
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 w dniu 22 listopada 2013 r. Inner Investment Ltd. nabył łącznie 215.628 (dwieście piętnaście 

tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) Akcji Serii A od Tar Heel Capital OS, LLC za łączną cenę w 

kwocie 231.625 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) USD; 

 w dniu 22 listopada 2013 r. TF Assets Management Ltd. nabył łącznie 116.541 (sto szesnaście 

tysięcy pięćset czterdzieści jeden) Akcji Serii A od Tar Heel Capital OS, LLC za łączną cenę w 

kwocie 152.261 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) USD; 

 w dniu 22 listopada 2013 r. Pani Agnieszka Stefaniuk nabyła łącznie 32.500 (trzydzieści dwa 

tysiące pięćset) Akcji Serii A od Tar Heel Capital OS, LLC za łączną cenę w kwocie 17.746 

(siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć) USD. 

Emitent wyjaśnia, że wskazane powyżej transakcje są wynikiem realizacji opcji kupna zawartych 

pomiędzy stronami w 2011 roku (czyli wtedy kiedy THC OS inwestował w akcje Spółki), których 

wielkość i cena realizacji były uzależnione od wyników finansowych osiąganych przez Spółkę. 

Różnice w cenach nabycia akcji wynikają z ustaleń z poszczególnymi kupującymi i poziomu 

zaangażowania w sprawy Emitenta. W tym kontekście celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości 

należy wskazać, że pomiędzy akcjonariuszami Emitenta nie obowiązują żadne inne umowy, 

porozumienia lub opcje dotyczące nabycia lub sprzedaży akcji, poza opisanymi w Prospekcie 

Porozumieniami Akcjonariuszy, Umową Inwestycyjną (która w całości wygaśnie z momentem 

ustalenia ceny dla inwestorów instytucjonalnych) oraz opisanymi w prospekcie umowami lock-up.  

5.4. Plasowanie i gwarantowanie 

5.4.1. Dane na temat koordynatorów całości i poszczególnych części oferty oraz podmiotów 

zajmujących się plasowaniem w różnych krajach, w których ma miejsce oferta  

Oferującym i zarządzającym Ofertą jest: Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 

Kraków. 

5.4.2. Dane na temat agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe 

Spółka nie przewiduje korzystania z usług agentów ds. płatności. Podmiotem świadczącym usługi 

depozytowe jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

5.4.3.  Dane na temat podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji, oraz podmiotów, 

które podjęły się plasowania oferty   

Spółka nie podpisała ani nie zamierza zawrzeć umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.  

5.4.4. Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji 

Spółka nie podpisała ani nie zamierza zawrzeć umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.  

6. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu 

6.1. Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku 

o dopuszczenie do obrotu 

Zamiarem Emitenta jest, aby: 

 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,02 PLN każda,  

 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,02 PLN każda, 

notowane było na rynku równoległym GPW, w systemie notowań ciągłych.  

Zarząd Emitenta podejmie wszystkie działania niezbędne do tego, aby Akcje zostały dopuszczone i 

wprowadzone do obrotu w najkrótszym możliwym czasie. Termin debiutu Spółki na rynku 

regulowanym planowany jest najpóźniej 10 kwietnia 2014 r. 
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Emitent informuje, że w przypadku niespełnienia wymogów dla dopuszczenia akcji Spółki do obrotu 

na rynku regulowanym, tj. rynku równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie, Emitent nie będzie się ubiegał o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku 

NewConnect.  

Do Daty Prospektu Akcje Spółki nie były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 

6.2. Wskazanie rynków regulowanych lub rynków równoważnych, na których, zgodnie z wiedzą 

Emitenta, są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery 

wartościowe oferowane lub dopuszczane do obrotu   

Akcje Spółki nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym lub rynku równoważnym. 

6.3. Szczegółowe informacje na temat subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym 

papierów wartościowych tej samej klasy   

Poza Akcjami serii A i B, które mają być przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku 

regulowanym, nie zostały utworzone inne papiery wartościowe tej samej lub innej klasy, które są 

przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze publicznym lub prywatnym. 

6.4. Dane pośredników w obrocie na rynku wtórnym  

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie zawarł umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta 

dla Akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. 

Umowa o pełnienie funkcji animatora Emitenta zostanie zawarta do dnia dopuszczenia Akcji do 

obrotu na rynku regulowanym. Informacja o zawarciu umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta 

wraz ze wskazaniem istotnych cech umowy zostanie podana do publicznej wiadomości w formie 

komunikatu aktualizacyjnego w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku, gdy 

w ocenie Emitenta zmiana warunków umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta, termin jej 

zawarcia lub jej nie zawarcie mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę oferowanych Akcji, 

informacja o tym zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu 

zgodnie z art. 51 Ustawy Ofercie Publicznej. 

6.5. Działania stabilizacyjne  

Emitent nie planuje podejmować działań stabilizacyjnych związanych ze stabilizacją kursu akcji. Do 

Daty Prospektu Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną. 

7. Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedażą 

7.1. Dane na temat oferujących papierów wartościowych do sprzedaży  

Na podstawie niniejszego Prospektu Emisyjnego oferowane są akcje Emitenta będące w posiadaniu 

obecnych akcjonariuszy. Akcjonariusze Sprzedający nie mają zamiaru nabywania Akcji w ramach 

Oferty. 

Akcjonariusze Sprzedający 

W ramach Oferty Akcjonariusze Sprzedający zamierzają sprzedać część swoich Akcji i oferują łącznie 

3.237.500 (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na 

okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda i łącznej wartości 

nominalnej 64.750,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych). Akcje 

Oferowane stanowią 12,57% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 12,57% łącznej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. Intencją Oferującego jest przydzielenie nie więcej niż 15% Akcji 

Oferowanych oraz nie mniej niż 85% Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym. Oferujący 
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zastrzega, iż najpóźniej w dniu 31 marca 2014 r. może dokonać dowolnych przesunięć pomiędzy 

transzami stosownie do popytu zgłoszonego przez poszczególne grupy inwestorów. 

Wymienione poniżej podmioty będące bezpośrednimi akcjonariuszami Spółki będą Akcjonariuszami 

Sprzedającymi: Mariusz Ciepły, Jakub Sitarz, Maciej Jarzębowski, Tar Heel Capital OS LLC, THC 

Fund Management Ltd., Inner Investment Ltd., TF Assets Management Ltd.: 

 Mariusz Ciepły oferuje do sprzedaży 679.800 Akcji, stanowiących 2,64% kapitału 

zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 Jakub Sitarz oferuje do sprzedaży 495.125 Akcji, stanowiących 1,92% kapitału zakładowego i 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 Maciej Jarzębowski oferuje do sprzedaży 679.800 Akcji, stanowiących 2,64% kapitału 

zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 Tar Heel Capital OS LLC oferuje do sprzedaży 803.400 Akcji, stanowiących 3,12% kapitału 

zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 THC Fund Management Ltd. oferuje do sprzedaży 386.250 Akcji, stanowiących 1,50% 

kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 Inner Investment Ltd. oferuje do sprzedaży 126.175 Akcji, stanowiących 0,49% kapitału 

zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 TF Assets Management Ltd. oferuje do sprzedaży 66.950 Akcji, stanowiących 0,26% kapitału 

zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcjonariusze Sprzedający: Mariusz Ciepły, Maciej Jarzębowski pełnią i pełnili w ostatnich 3 latach 

funkcje w organach zarządzających i nadzorujących Spółki.  

 Mariusz Rafał Ciepły od 2010 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu LIVECHAT 

Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 

 Maciej Jarzębowski od 2011 r. do chwili obecnej pełni funkcję Członka Zarządu. 

 Grzegorz Bielowicki, który jest podmiotem dominującym w stosunku do akcjonariusza THC 

Fund Management Ltd. oraz jako pełnomocnik wykonuje uprawnienia przysługujące 

akcjonariuszowi Tar Heel Capital OS LLC od 2011 r. do chwili obecnej, pełni funkcję członka 

Rady Nadzorczej. 

 Tomasz Firczyk, który jest podmiotem dominującym w stosunku do akcjonariusza TF Assets 

Management Ltd. od 2011 r. do chwili obecnej pełni funkcję członka Rady Nadzorczej. 

 Andrzej Różycki, który jest podmiotem dominującym w stosunku do akcjonariusza Inner 

Investment Ltd. od 2011 r. do chwili obecnej pełni funkcję Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. 

7.2. Umowy typu lock-up 

Emitent jest stroną umowy zawartej z akcjonariuszami, której istotą jest ograniczenie możliwości 

zbywania akcji Emitenta (umowy lock-up). Akcjonariusze zobowiązują się w niej do czasowego 

ograniczenia rozporządzania akcjami Emitenta na zasadach określonych w tych umowach. Z uwagi na 

dematerializację akcji akcjonariusze zobowiązani byli złożyć w Trigon Dom Maklerski S.A. 

dyspozycje blokady akcji objętych ograniczeniem sprzedaży. Ewentualne zniesienie dematerializacji 

akcji Emitenta pozostanie bez wpływu na umowne ograniczenie możliwości zbywania akcji Emitenta. 

Przez ograniczenie w rozporządzaniu zgodnie z umowami lock-up rozumie się zakaz zastawiania, 

zbywania, przenoszenia własności, zawierania jakiejkolwiek umowy w tym zobowiązującej, 

przedwstępnej mającej na celu przeniesienie własności akcji na rzecz podmiotu trzeciego, czy to 

odpłatnie czy nieodpłatnie, także podejmowania innych czynności których ekonomiczny skutek będzie 
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zbliżony do przeniesienia lub obciążenia akcji. Ponadto, akcjonariusze i Spółka są stroną Umowy 

Inwestycyjnej (która wygaśnie z momentem ustalania Ceny Sprzedaży dla Inwestorów 

Instytucjonalnych). Umowa lock-up oraz Umowa Inwestycyjna zostały szczegółowo opisane w pkt 

22. Części Rejestracyjnej. 

Tabela 24. Akcjonariusze Emitenta objęci umowami zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” 

L.p. Akcjonariusz Liczba akcji objętych lock-up Termin związania lock up 

1 Mariusz Ciepły 4.469.450 
12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji 
Sprzedawanych 

2 Urszula Jarzębowska 1.210.250 
12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji 
Sprzedawanych 

3 Jakub Sitarz 3.274.375 
12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji 
Sprzedawanych 

4 Maciej Jarzębowski 3.260.700 
12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji 
Sprzedawanych 

5 Szymon Klimczak 515.000 
12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji 
Sprzedawanych 

6 Krzysztof Górski 403.000 
12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji 
Sprzedawanych 

7 Tar Heel Capital OS LLC 4.552.600 
12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji 
Sprzedawanych 

8 THC Fund Management Ltd. 2.734.405 
12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji 
Sprzedawanych 

9 Inner Investment Ltd. 951.965 
12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji 
Sprzedawanych 

10 TF Assets Management Ltd. 515.755 
12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji 
Sprzedawanych 

 Razem: 21.887.500 
12 miesięcy od dokonania przydziału Akcji 
Sprzedawanych 

Źródło: Emitent 

 

8. Koszty emisji lub oferty 

W ocenie Spółki, łączne koszty związane z Ofertą, które poniesie Spółka, ukształtują się na poziomie 

ok. 0,6 mln zł i będą obejmować następujące koszty: 

 przygotowanie i przeprowadzenie Oferty,  

 sporządzenie Prospektu, 

 promocję Oferty wraz z drukiem Prospektu oraz 

 koszty pozostałe, w tym opłaty na rzecz GPW i KDPW. 

Ponadto, w zamian za usługi świadczone w związku z Ofertą, w tym za plasowanie papierów 

wartościowych, Akcjonariusze Sprzedający poniosą koszty w wysokości 2,0-2,25% wartości 

pozyskanych środków z Oferty, pomniejszone o kwotę 0,4 mln zł, a ich ostateczna wysokość zależeć 

będzie od uzyskanej wyceny wartości Spółki. 

Szczegółowe informacje na temat rzeczywistych kosztów Oferty zostaną przekazane przez Spółkę do 

publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie 

Publicznej. 

9. Rozwodnienie 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjonariat Spółki przedstawia się następująco: 

Tabela 25. Struktura akcjonariatu Spółki na dzień zatwierdzenia Prospektu 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 
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Tar Heel Capital OS LLC 5.356.000 20,80% 5.356.000 20,80% 

Mariusz Ciepły 5.149.250 20,00% 5.149.250 20,00% 

Maciej Jarzębowski 3.940.500 15,30% 3.940.500 15,30% 

Jakub Sitarz 3.769.500 14,64% 3.769.500 14,64% 

THC Fund Management Ltd. 3.120.655 12,12% 3.120.655 12,12% 

Urszula Jarzębowska 1.210.250 4,70% 1.210.250 4,70% 

Inner Investment Ltd. 1.078.140 4,19% 1.078.140 4,19% 

TF Assets Management Ltd. 582.705 2,26% 582.705 2,26% 

Szymon Klimczak 515.000 2,00% 515.000 2,00% 

Dariusz Ciborski 462.500 1,80% 462.500 1,80% 

Krzysztof Górski 403.000 1,57% 403.000 1,57% 

Agnieszka Stefaniuk 162.500 0,63% 162.500 0,63% 

Razem 25.750.000 100,00% 25.750.000 100,00% 

Podmiot Dominujący 14.987.500 58.20% 14.987.500 58.20% 

Porozumienie Akcjonariuszy II 10.137.500 39,37% 10.137.500 39,37% 

Źródło: Emitent 

Akcjonariusze zawarli dwa porozumienia co do wspólnego głosowania: 

 Porozumienie Akcjonariuszy Podmiot Dominujący, które tworzą: Mariusz Ciepły, Urszula 

Jarzębowska, Jakub Sitarz, Maciej Jarzębowski, Szymon Klimczak, Krzysztof Górski. 

 Porozumienie Akcjonariuszy II, które tworzą: Tar Heel Capital OS LLC, THC Fund 

Management, Inner Investment Ltd, TF Assets Management. 

Emitent jest kontrolowany przez Porozumienie Akcjonariuszy Podmiot Dominujący, które tworzą: 

Mariusz Ciepły, Urszula Jarzębowska, Jakub Sitarz, Maciej Jarzębowski, Szymon Klimczak, 

Krzysztof Górski. Akcjonariusze tworzący to porozumienie posiadają łącznie 14.987.500 akcji 

Emitenta dających 58,2% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Poza wskazanymi prawem głosu wynikającym z posiadanych akcji akcjonariusze Emitenta nie 

posiadają żadnych innych praw głosu w Emitencie ani nie są w żaden inny sposób uprzywilejowani 

pod względem prawa głosu. 

9.1. Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą 

W związku z brakiem emisji nowych akcji brak jest rozwodnienia. Po przeprowadzeniu Oferty, przy 

założeniu, że wszystkie Akcje zostaną objęte przez nowych akcjonariuszy, struktura akcjonariatu 

będzie przedstawiać się następująco: 

Tabela 26. Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu oferty 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

Tar Heel Capital OS LLC 4.552.600 17,68% 4.552.600 17,68% 

Mariusz Ciepły 4.469.450 17,36% 4.469.450 17,36% 

Jakub Sitarz 3.274.375 12,72% 3.274.375 12,72% 

THC Fund Management Ltd. 2.734.405 10,62% 2.734.405 10,62% 

Maciej Jarzębowski 3.260.700 12,66% 3.260.700 12,66% 

Urszula Jarzębowska 1.210.250 4,70% 1.210.250 4,70% 
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Inner Investment Ltd. 951.965 3,70% 951.965 3,70% 

TF Assets Management Ltd. 515.755 2,00% 515.755 2,00% 

Szymon Klimczak 515.000 2,00% 515.000 2,00% 

Dariusz Ciborski 462.500 1,80% 462.500 1,80% 

Krzysztof Górski 403.000 1,57% 403.000 1,57% 

Agnieszka Stefaniuk 162.500 0,63% 162.500 0,63% 

Nowi akcjonariusze 3.237.500 12,57% 3.237.500 12,57% 

Razem   25.750.000 100,00%   25.750.000 100,00% 

Podmiot Dominujący 13.132.775 51,00% 13.132.775 51,00% 

Porozumienie Akcjonariuszy II 8.754.725 34,00% 8.754.725 34,00% 

Źródło: Emitent 

Akcjonariusze zawarli dwa porozumienia co do wspólnego głosowania: 

 Porozumienie Akcjonariuszy Podmiot Dominujący, które tworzą: Mariusz Ciepły, Urszula 

Jarzębowska, Jakub Sitarz, Maciej Jarzębowski, Szymon Klimczak, Krzysztof Górski. 

 Porozumienie Akcjonariuszy II, które tworzą: Tar Heel Capital OS LLC, THC Fund 

Management, Inner Investment Ltd, TF Assets Management. 

Emitent jest kontrolowany przez Porozumienie Akcjonariuszy Podmiot Dominujący, które tworzą: 

Mariusz Ciepły, Urszula Jarzębowska, Jakub Sitarz, Maciej Jarzębowski, Szymon Klimczak, 

Krzysztof Górski. Akcjonariusze tworzący to porozumienie po przeprowadzeniu Oferty i przy 

założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte przez nowych akcjonariuszy, będą posiadać 

łącznie 13.132.775 akcji Emitenta dających 51,00% kapitału zakładowego i głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. 

9.2. Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą w 

przypadku, gdy dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą skierowanej do nich oferty  

Oferta nie jest kierowana do dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta. 

10. Informacje dodatkowe 

10.1. Opis zakresu działań doradców związanych z emisją  

Oferujący 

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie pełniący rolę Oferującego jest podmiotem 

odpowiedzialnym za czynności o charakterze doradczym mające na celu przeprowadzenie publicznej 

oferty Akcji Oferowanych oraz wprowadzenie Akcji Serii A, Akcji Serii B do obrotu na rynku 

regulowanym, w szczególności polegającego na: 

 przygotowaniu określonych części Prospektu (w zakresie wskazanym w pkt 1 Części III 

Rejestrowej), 

 przygotowaniu i przeprowadzeniu Publicznej Oferty, 

 przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu na rynku 

regulowanym GPW. 
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Doradca Prawny 

Kancelaria Tomasik, Pakosiewicz, Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w 

Krakowie świadcząca na rzecz Emitenta usługi doradztwa prawnego przy przeprowadzeniu Oferty 

oraz przy wprowadzaniu Akcji Serii A, Akcji Serii B, do obrotu na rynku regulowanym, obejmujące: 

 przygotowaniu określonych części Prospektu emisyjnego (w zakresie wskazanym w pkt 1 

Części III Rejestracyjnej), 

 przygotowywanie uchwał organów korporacyjnych Emitenta związanych z Ofertą, 

 bieżące doradztwo prawne związane z Ofertą oraz dopuszczeniem Akcji Emitenta do obrotu 

na rynku regulowanym GPW. 

Biegły Rewident 

HLB M2 Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie jest podmiotem, który przeprowadził badanie 

historycznych skonsolidowanych informacji finansowych za okres od 01.04.2011 roku do 31.03.2013 

roku, sporządzonych na potrzeby Prospektu, a także dokonał przeglądu śródrocznego sprawozdania 

finansowego za okres 01.04.2013-30.09.2013 r. 

10.2. Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez 

uprawnionych biegłych rewidentów oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport 

Nie były sporządzane dodatkowe informacje, które były zbadane lub przejrzane przez uprawnionych 

biegłych rewidentów. W Dokumencie Ofertowym nie zostały zamieszczone żadne dodatkowe 

informacje, które były zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów. 

10.3. Dane ekspertów  

W Dokumencie Ofertowym nie zamieszczono oświadczeń lub raportów ekspertów. 

10.4. Informacje publikowane przez osoby trzecie 

W celu sporządzenia Dokumentu Ofertowego nie wykorzystywano informacji uzyskanych od osób 

trzecich. W Dokumencie Ofertowym nie zostały zamieszczone informacje pochodzące od osób 

trzecich. 
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V ZAŁĄCZNIKI 

1. Uchwała w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji objętych prospektem 

emisyjnym do obrotu na rynku regulowanym 

 

 Uchwała nr 4/11/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą 

LIVECHAT Software spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 29 listopada 2013 r. 

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji objętych prospektem emisyjnym do obrotu na rynku 

regulowanym 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIVECHAT Software Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia co 

następuje: 

§ 1 

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz 

wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

(„GPW”) wszystkich istniejących akcji Spółki, to jest 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na 

okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda i 150.000 (sto 

pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć 

groszy) każda, to jest – po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian statutu Spółki 

objętych uchwałą nr 3/11/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. – odpowiednio 25.000.000 (dwadzieścia 

pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,02 złotych (dwa grosze) 

każda oraz 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 0,02 złotych (dwa grosze) każda.  

2. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla 

dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji Spółki wskazanych w 

ust. 1, w tym sporządzenia prospektu emisyjnego, złożenia stosowanych wniosków oraz zawarcia 

niezbędnych umów. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 
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2. Statut Spółki  

TEKST JEDNOLITY STATUTU 

SPÓŁKI LIVECHAT SOFTWARE 

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

 

ustalony z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Livechat Software S.A.  

objętymi aktem notarialnym Repertorium A Nr 12392/2011 z dnia 27 września 2011 r., sporządzonym 

przez notariusza Joannę Deczkowską  

z kancelarii notarialnej przy ulicy Brackiej 18/5 w Warszawie, 

a także zmian wprowadzonych uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Livechat 

Software S.A. objętymi aktem notarialnym Repertorium A nr 12380/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. 

sporządzonym przez notariusza Karolinę Warczak-Mańdziak z kancelarii notarialnej przy ul. 

Powstańców Śląskich 121/207 we Wrocławiu. 

 

§ 1. 

Firma 

1. Spółka będzie działać pod firmą: LIVECHAT Software Spółka Akcyjna. --------------------------------  

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: LIVECHAT Software S.A. ---------------------------------------  

3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym. ---------------------------  

 

§ 2. 

Sposób powstania 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: LIVECHAT Sp. z o.o. z siedzibą 

we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000120715. ---------------------------------------------------------------------------------------   

 

§ 3.  

Siedziba 

Siedzibą spółki jest miasto Wrocław. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 4.  

Obszar działania 

Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----------------------  

 

§ 5.  

Czas trwania Spółki 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----------------------------------------------------------------------------  
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§ 6.  

Przedmiot działalności Spółki 

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:-----

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1) 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, --------------------------------------------  

2) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych, --------------------------------------------------------  

3) 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -------------------------------------------------------------  

4) 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach, --------------------------------------------------------------------------------  

5) 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku 

domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ----------------------------------------------  

6) 58.19.Z. - Pozostała działalność wydawnicza, -------------------------------------------------------------  

7) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, ---------------------------------  

8) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, ----------------------  

9) 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -------------------------------------  

10) 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 

telekomunikacji satelitarnej, -----------------------------------------------------------------------------------  

11) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, ---------------------------------------------------  

12) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, ------------------------------  

13) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych, -------------------------------------------------------------------------------------------------  

14) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność, --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15) 63.12.Z - Działalność portali internetowych, ---------------------------------------------------------------  

16) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania, -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17) 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----------------------  

18) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 

i technicznych, ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

19) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, ---------------------------------------------------------------  

20) 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, ---  

21) 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, ----  

22) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

23) 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

mediach, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

24) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana.--------------------------------------------------------------------- 

2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji 

lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.------

-------------  

3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych 

przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby 

czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się 

posiadaniem takich uprawnień zawodowych.  -----------------------------------------------------------------  

4. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych 

spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i 

udziały w innych spółkach. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 7. 

Kapitał zakładowy 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 515.000,00 (pięćset piętnaście tysięcy) złotych.---------------------  
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2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na 

okaziciela serii A oraz 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

B o wartości nominalnej 0,02 złotych (dwa grosze) każda. 

3. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji lub 

poprzez emisję nowych akcji.  

4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki. 

 

§ 8. 

Akcje 

1. Akcje wymienione w ust. 2 § 7 Statutu są akcjami na okaziciela, objętymi przez Wspólników w 

wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym 

mowa w § 2 Statutu. 

2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane 

wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić 

także ze środków Spółki na zasadach określonych w przepisach prawa. ----------------------------------  

3. Nie jest dopuszczalna zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne. --------------------------------------  

4. Akcje spółki mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----------------------------------------------  

5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki, której udziela Rada Nadzorcza. ------------------------  

 

§ 9. 

Umorzenie akcji 

Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.  

 

§ 10.  

Obligacje  

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. ----------------------------------------  

 

§ 11.  

Organy Spółki 

Organami Spółki są: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Walne Zgromadzenie; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Rada Nadzorcza; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) Zarząd. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 12.  

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku 

obrotowego 

3. Dopuszczalny jest udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

4. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 

5. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin. 
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§ 13.  

Rada Nadzorcza 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności.  

2. Rada nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków 

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej 3 

(trzy) - letniej kadencji.  

4. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona 

Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a 

pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność 

Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady. --------------------------------------------------------------------   

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność - 

Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż 

cztery razy w roku obrotowym. ------------------------------------------------------------------------------------  

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów 

decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------  

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni 

o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie, lub pocztą elektroniczną, co najmniej na tydzień przed 

posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. -------------------------------  

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym 

oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na 

posiedzeniu Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------   

9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, jeżeli wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.  ------------------------  

10. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą Walnego 

Zgromadzenia.  

11. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin.. 

 

§ 14. 

Zarząd 

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu. Wspólna kadencja 

członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. 

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony 

jest członek Zarządu jednoosobowo, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków 

Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 

3. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą. 

4. Zarząd może uchwalić swój regulamin. 

 

§ 15.  

Udział w zysku i kapitały Spółki 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta 

sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 

akcjonariuszom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa 

się 8 (osiem) procent czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 

(jeden łamane przez trzy) kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------  

3. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych 

strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----------------------------------------------------------------------  

4. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. --------------------------  

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. 

Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 
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§ 16.  

Rachunkowość  

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej 

Polskiej przepisami prawa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 17.  

Rok obrotowy 

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 kwietnia roku kalendarzowego i kończy z dniem 31 marca 

kolejnego roku kalendarzowego. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 18.  

Postanowienia końcowe 

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, chyba że 

przepisy przewidują inny sposób ogłoszenia. -------------------------------------------------------------------  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek 

handlowych.  
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3. Definicje i objaśnienia skrótów  
 

1H2012 Okres obejmujący 6 miesięcy zakończonych 30 września 2012 r. 

1H2013 Okres obejmujący 6 miesięcy zakończonych 30 września 2013 r. 

Akcje akcje Emitenta (lub część tych akcji) 

Akcje Serii A 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii A, o wartości nominalnej 0,02 zł każda 

Akcje Serii B 750.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii B, o wartości nominalnej 0,02 zł każda 

Akcje Sprzedawane / 
Oferowane 

3.237.500 akcji zwykłych na okaziciela Serii A Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł każda, 

będących przedmiotem Oferty 

Akcje Wprowadzane 25.000.000 istniejących Akcji Serii A oraz 750.000 istniejących Akcji Serii B 

Akcjonariusze 
Sprzedający 

Mariusz Ciepły, Jakub Sitarz, Maciej Jarzębowski, Tar Heel Capital OS LLC, THC Fund 
Management Ltd., Inner Investment Ltd., TF Assets Management Ltd.  

Aplikacja bazodanowa Aplikacja, której głównym celem jest przechowywanie złożonych informacji, zarządzanie nimi 

oraz ich udostępnianie 

Aplikacja mobilna Ogólna nazwa dla oprogramowania działającego na urządzeniach przenośnych 

B2B Business-to-Business – sprzedaż produktów lub usług pomiędzy dwiema firmami 

B2C Business-to-Consumer – sprzedaż produktów lub usług pomiędzy firmą a klientem 

końcowym 

Biegły Rewident HLB M2 AUDYT SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000265086 

BPaaS BPaaS (Business-Process-as-a-Service) – outsourcing procesów biznesowych jako usługi 

Cena Maksymalna Maksymalna cena, po której Akcje Sprzedawane mogą zostać sprzedane inwestorom w 

Transzy Inwestorów Indywidualnych, ustalona przez Akcjonariuszy Sprzedających w 

uzgodnieniu z Oferującym, opublikowana w formie aneksu do Prospektu 

Cena Sprzedaży dla 

Inwestorów 

Indywidualnych 

Cena sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, która zostanie ustalona 

przez Akcjonariuszy Sprzedających w uzgodnieniu z Oferującym po zakończeniu procesu 

budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych; Cena Sprzedaży dla 

Inwestorów Indywidualnych nie może być wyższa niż Cena Maksymalna; w przypadku, gdy 

Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie nie wyższa niż Cena Maksymalna, 

Inwestorzy Indywidualni nabędą Akcje Oferowane po cenie równej Cenie Sprzedaży dla 

Inwestorów Instytucjonalnych; informacja na temat Ceny Sprzedaży dla Inwestorów 

Indywidualnych zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie 

określonym w art. 54 ust. 3 oraz w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w 

jaki został opublikowany niniejszy Prospekt 

Cena Sprzedaży dla 

Inwestorów 

Instytucjonalnych 

Cena sprzedaży Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, która zostanie 

ustalona przez Akcjonariuszy Sprzedających w uzgodnieniu z Oferującym po zakończeniu 

procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych; Cena Sprzedaży dla 

Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż Cena 

Maksymalna; informacja na temat Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych 

zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 54 

ust. 3 oraz w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki został 

opublikowany niniejszy Prospekt 

Cloud Computing Świadczenie usług i oferowanie produktów z obszaru technologii informacyjnych poprzez 

wykorzystanie chmury obliczeniowej 

CRM (ang. Customer Relationship Management) – zestaw procedur i narzędzi stosowanych w 

celu zarządzania relacjami z klientami 

Data Prospektu dzień zatwierdzenia przez KNF niniejszego Prospektu 

Doradca Prawny Tomasik, Pakosiewicz, Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w 

Krakowie, KRS: 0000501442 

Dyrektywa Prospektowa Dyrektywa 2010/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w 

sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub 

dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2003/71/WE 

(Dz. U. L 327/1 z dnia 11 grudnia 2010 r. ze zm.) 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Dzień Roboczy każdy dzień nie będący sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy w Rzeczpospolitej 

Polskiej 

EBITDA Zysk operacyjny (EBIT) powiększony o amortyzację 
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Emitent, Spółka, LiveChat LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000290756 

Firma hostingowa Dostawca usług internetowych udostępniający zasoby serwerowni 

Firma Inwestycyjna, 

Trigon DM SA 

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, nr KRS: 0000033118, firma inwestycyjna, 

za pośrednictwem której Emitent złożył wniosek o zatwierdzenie Prospektu przez KNF 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Grupa, Grupa Kapitałowa Spółka jako jednostka dominująca wraz ze spółką zależną LIVECHAT INC. 

IaaS IaaS (Infrastructure-as-a-Service) – dostarczanie infrastruktury informatycznej jako usługi 

Inwestor Indywidualny Inwestor niebędący Inwestorem Instytucjonalnym 

Inwestor Instytucjonalny Inwestor będący inwestorem kwalifikowanym w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. E Dyrektywy 
Prospektowej 

KDPW, Krajowy Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

Kod ISIN (ang. International Securities Identifying Number) – międzynarodowe 12-znakowe 

oznaczenie identyfikujące papier wartościowy nadawane przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych 

Kodeks Cywilny, KC ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi 

zmianami) 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

KSH, Kodeks spółek 
handlowych 

ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1030) 

Kodeks handlowy  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy 

(Dz. U. Nr 57, poz. 502 z póżń. zm.) uchylone z dniem 1 stycznia 2001 roku przez Kodeks 

spółek handlowych 

live chat Rodzaj komunikacji pomiędzy klientem a sprzedawcą w formie okna rozmowy dostępnego 

na witrynie internetowej 

Lata obrotowe 2011 i 2012 Okres obejmujący Rok obrotowy 2011 oraz Rok obrotowy 2012 

MSP Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 

MSR, MSSF Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy 

Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie 

rozporządzeń Komisji Europejskiej 

NBP Narodowy Bank Polski 

Oferta, Oferta Publiczna Oferta publiczna Akcji Oferowanych na terytorium Rzeczpospilitej Polskiej przeprowadzana 

na podstawie Prospektu 

Oferujący Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, nr KRS: 0000033118, firma inwestycyjna, 

za pośrednictwem której Emitent złożył wniosek o zatwierdzenie Prospektu przez KNF 

PaaS PaaS (Platform-as-a-Service) – sprzedaż wirtualnego środowiska pracy programisty jako 

usługi 

PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie 

pkt proc. punkt procentowy 

Platforma mobilna System operacyjny przeznaczony dla urządzeń mobilnych 

Platforma stacjonarna System operacyjny przeznaczony dla komputerów stacjonarnych 

PLN, zł złoty, prawny środek płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej 

Podmiot Dominujący Mariusz Ciepły, Urszula Jarzębowska, Jakub Sitarz, Maciej Jarzębowski, Szymon Klimczak, 

Krzysztof Górski 

POK Punkt Obsługi Klienta 

Porozumienia 
Akcjonariuszy 

Podmiot Dominujący i Porozumienie Akcjonariuszy II 

Porozumienie 
Akcjonariuszy II 

Tar Heel Capital OS LLC, THC Fund Management Ltd., Inner Investment Ltd., TF Assets 
Management Ltd. 

Prospekt, Prospekt 
Emisyjny 

niniejszy prospekt emisyjny w rozumieniu Ustawy o Ofercie 

Rada Nadzorcza rada nadzorcza Emitenta 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.897&full=1
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Regulamin GPW Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – uchwalony Uchwałą Rady 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r., z 

późniejszymi zmianami 

Regulamin Rady 
Nadzorczej 

Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29 listopada 2013 r. 

Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 11 grudnia 2013 r. 

Rok obrotowy 2011 Okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. 

Rok obrotowy 2012 Okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. 

Rok obrotowy 2013 Okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. 

Rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 809/2004 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażające Dyrektywę 
2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w 
prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich 
prospektów emisyjnych oraz upowszechniania reklam (Dz. Urz. WE L 149, z późniejszymi 
zmianami) 

Rozporządzenie w Sprawie 

Informacji Bieżących i 

Okresowych 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późń. zm.) 

Rozporządzenie o 
Rynkach 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych 

warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów 

wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz.U. z 2010 r., Nr 84, poz. 547) 

SA, S.A. spółka akcyjna 

SaaS Software-as-a-Service - oprogramowanie jako usługa 

Skarb Państwa Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa 

Sp. z o.o., sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka Emitent 

Startup Firma lub tymczasowa organizacja we wczesnej fazie rozwoju 

Statut statut Emitenta 

Transza Inwestorów 
Indywidualnych 

Transza Akcji Sprzedawanych skierowana do Inwestorów Indywidualnych 

Transza Inwestorów 
Instytucjonalnych 

Transza Akcji Sprzedawanych skierowana do Inwestorów Instytucjonalnych 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD dolar amerykański, prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki 

Ustawa o Obrocie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (jednolity tekst Dz. U. z 

2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Ofercie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (jednolity 

tekst Dz. U. z 2009 r., Nr 185 poz. 1439, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Podatku 

Dochodowym od Osób 

Fizycznych 

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst 

Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Podatku 

Dochodowym od Osób 

Prawnych 

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst 

Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Podatku od 

Czynności 

Cywilnoprawnych 

ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (jednolity tekst 

Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Rachunkowości ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 

613 z późniejszymi zmianami) 

Webinarium wirtualne spotkania z klientami z wykorzystaniem środków komunikacji przez Internet 

WZ, NWZ, ZWZ Walne Zgromadzenie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie 

Zarząd Zarząd Emitenta 

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