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INFORMACJA O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY 

 

BREWERY HILLS SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. Wolbromska 18/1B  

53-148 Wrocław 

KUPBROWAR.PL 

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie w związku 

z ofertą publiczną nie mniej niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 

142.857 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji 

zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 

każda akcja. 

 

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi 7,00 zł za każdą Akcję Oferowaną. 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument został sporządzony dnia 31 sierpnia 2021 roku 
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Niniejszy dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 60.000 

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy) i nie więcej, niż 142.857 (słownie: sto czterdzieści dwa 

tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda emitowanych przez spółkę Brewery 

Hills Spółka Akcyjna z siedzibą w Wrocław, ul. Wolbromska 18/1B, 53-148 Wrocław. 

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie oraz 

zawiera elementy wskazane w art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. podstawowe informacje 

o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje  
o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty, 

podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych  
z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka 

oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie.   

W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej akcji Emitenta na terytorium Unii 

Europejskiej za okres 12 miesięcy będzie mniejsza niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej 

Akcji Oferowanych nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Tym samym, rodzaj 

oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego, 

a niniejszy materiał ma charakter informacyjny.  

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejszy 

dokument nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie 

zawiera opis warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych. Żaden z 

zapisów niniejszego dokumentu nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady 

inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek 

inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora. Emitent nie 

ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego 

dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale. Odpowiedzialność za 

decyzje podjęte na podstawie niniejszego dokumentu ponoszą wyłącznie osoby lub 

podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie 

lub na podstawie jakiejkolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym 

instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od 

dokonania takiej inwestycji. Dokument nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 328 ze zm.). 

Potencjalni nabywcy Akcji Oferowanych powinni we własnym zakresie przeanalizować  

i ocenić informacje zawarte w niniejszym dokumencie i Statucie Spółki, a ich decyzja 

odnośnie objęcia Akcji Oferowanych powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami 

uznają za stosowną. 

Ponadto Emitent nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, 

które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych 

związanych z Akcjami Oferowanymi lub jakimkolwiek świadczeniem Emitenta. Jest 

wskazane, aby każdy Inwestor rozważający objęcie Akcji Oferowanych, zasięgnął porady 

profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych 

związanych z Akcjami Oferowanymi. 

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje, wiąże się z ryzykiem utraty kapitału 

w całości lub w części. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą 

inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje spółek niepublicznych a ich decyzje 

inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego 

sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym. 
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Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie 

niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale.  

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza 

granicami Polski niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta 

nabycia. Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 

Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie go 

stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, 

zgłoszenia czy uzyskania zezwolenia. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy 

dokument nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia 

Akcji Oferowanych. Niniejszy dokument, ani też Akcje Oferowane nie były przedmiotem 

rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności w 

Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym 

dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych 

Ameryki). Każdy Inwestor nie będący obywatelem polskim lub zamieszkały lub 

przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien 

zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się 

do niego stosować. Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) 

w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej 

ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób 

przebywających na terenie USA.  

Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie, niniejszy dokument nie był zatwierdzony ani 

weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze względu na brak 

takiego wymogu. 
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1. DEFINICJE 

Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają następujące znaczenie: 

Akcje Oferowane ma znaczenie określone w punkcie 3.1; 

Dokument Ofertowy oznacza niniejszą informację o Emitencie oraz warunkach i 

zasadach Oferty; 

Emitent, Spółka oznacza Brewery Hills Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu; 

Inwestor oznacza osobę zainteresowaną objęciem Akcji Oferowanych; 

KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego; 

Kodeks Cywilny  oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.);  

Kodeks spółek 

handlowych 

oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks 

spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.); 

MSIG oznacza Monitor Sądowy i Gospodarczy; 

Oferta oznacza ofertę publiczną Akcji Oferowanych; 

Rozporządzenie 

Prospektowe 

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą 

publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do 

obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 

2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12);  

Uchwała Emisyjna ma znaczenie określone w punkcie 3.2; 

Ustawa o Ofercie oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.). 

  



Strona 5 z 58 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

2.1. Dane rejestrowe 

Firma: Brewery Hills Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska  

Siedziba i adres: ul. Wolbromska 18/1B,  

53-148 Wrocław 

Adres poczty elektronicznej: inwestorzy@breweryhills.com 

Adres strony internetowej: www.breweryhills.com 

KRS: 0000895676 

NIP: 8992860157 

REGON: 382906345 

Przepisy prawa zgodnie z 

którymi działa Emitent: 

Emitent działa na podstawie Kodeksu spółek 

handlowych oraz innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa polskiego, a 

także Statutu Spółki. 

2.2. Struktura akcjonariatu 

Strukturę akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego 

przedstawia tabela poniżej.  

Wyszczególnienie  
Liczba 

akcji 

Udział w 

kapitale 

Liczba 

głosów 

Udział w 

głosach 

Katarzyna Puchała  100.000 10% 200.000 15,4% 

Marcin Olszewski 100.000 10% 200.000 15,4% 

Weremczuk Holding sp. z o.o. 400.000 40% 450.000 34,6% 

Torro Investment sp. z o.o. 400.000 40% 450.000 34,6% 

Łącznie 1.000.000 100% 1.300.000 100% 

Źródło: Emitent 
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Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego na 

podstawie Uchwały Emisyjnej, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby Akcji 

Oferowanych, przedstawiać się będzie następująco: 

Wyszczególnienie  
Liczba 

akcji 

Udział w 

kapitale 

Liczba 

głosów 

Udział w 

głosach 

Katarzyna Puchała  100.000 8,75% 200.000 13,86% 

Marcin Olszewski 100.000 8,75% 200.000 13,86% 

Weremczuk Holding sp. z o.o. 400.000 35% 450.000 31,19% 

Torro Investment sp. z o.o. 400.000 35% 450.000 31,19% 

Akcjonariusze akcji serii C 142.857 12,50% 142.857 9,90% 

Łącznie 1.142.857 100% 1.442.857 100% 

 

Źródło: Emitent 

2.3. Wysokość kapitału zakładowego  

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda, w tym:  

1) 300.000 akcji imiennych serii A o numerach od 000.001 do 300.000 

uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja serii A uprawnia do 2 

(dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

2) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 700.000. 

Kapitał zakładowy został pokryty w całości majątkiem spółki przekształcanej, tj. spółki 

Brewery Hills spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

2.4. Uprzywilejowanie akcji serii A. Uprawnienia osobiste 

Akcje serii A Spółki są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na 1 (słownie: jedną) 

akcje serii A przypadają 2 (słownie: dwa) głosy na Walny Zgromadzeniu. Rozkład głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby Akcji 

Oferowanych przedstawia tabela nr 2 zamieszczona w punkcie 2.2 niniejszego Dokumentu 

Ofertowego.  

Niezależnie od uprzywilejowania akcji serii A, statut Spółki w brzmieniu wynikającym z 

uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki z dnia 18 sierpnia 2021 roku, 

który stanowi załącznik nr 3 do Dokumentu Ofertowego, przyznaje dwóm akcjonariuszom 

Spółki - Torro Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Weremczuk 

Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprawnienie osobiste do powołania i 

odwołania po jednym Członku Rady Nadzorczej. Uprawnienia osobiste wymienionych wyżej 
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akcjonariuszy są od siebie niezależne. Wskazane uprawnienia przysługują wskazanym 

powyżej akcjonariuszom tak długo, jak pozostają oni akcjonariuszem Spółki.  

2.5. Organy zarządzające i nadzorcze spółki 

2.5.1.Zarząd  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego w skład Zarządu wchodzi: 

Marcin Olszewski - Prezes Zarządu  

Prezes zarządu Spółki, dyrektor operacyjny i piwowar domowy i przemysłowy z solidnym 

dziesięcioletnim doświadczeniem. W 2014, gdy polska piwna rewolucja jeszcze raczkowała, 

przeniósł się z domowej kuchni do prawdziwego browaru. Stworzył markę Doctor Brew, w 

której od samego początku zdobywał za swoje piwa nagrody w prestiżowych konkursach 

krajowych i zagranicznych. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu. Wobec ingrediencji, ich wzajemnych zależności i procesów jest 

uważny i wnikliwy wedle najwyższych medycznych standardów, tak w skali mikro – jednej 

puszki – jak i w skali makro, czyli przedsiębiorstwa. Błyskawiczne reakcje w zupełnie 

niespodziewanych sytuacjach, właściwe dla podziwianej przez niego medycyny ratunkowej, 

stosuje z powodzeniem w biznesie. 

Katarzyna Puchała - Wiceprezes Zarządu  

Wiceprezes zarządu Spółki. Poświęca swoją uwagę działowi handlowemu, nadzoruje 

kierunki rozwoju oraz współtworzy nowe produkty. W świat piwowarstwa domowego 

wprowadził ją jej brat, który z początku warzył piwo razem z Marcinem w studenckiej 

kuchni. Kasia specjalizuje się w tym, co lubi najbardziej – mocno chmielonych IPA (India 

Pale Ale). Jako dyplomowana malarka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych aromaty 

piwa, wygląd jego opakowań i kampanie reklamowe komponuje z artystyczną wyobraźnią, 

a zarazem pieczołowitością wobec składników i procedur – tak jak swoje najlepsze obrazy. 

Pragnie, by piwo Brewery Hills dotarło co najmniej tak daleko jak jej obrazy – do San Diego 

i Miami. Zaprowadził tam malarstwo Kasi ten sam art director, co jej idola, słynnego 

malarza RETNY. Drogi zawodowe ich obojga łączą elitarną sztukę i wyrafinowaną reklamę, 

a eksperymenty z nowymi materiałami to ich ukochane zajęcie. 

2.5.2.Rada Nadzorcza 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego skład Rady Nadzorczej Spółki 

wchodzą: 

1) Tomasz Maślanka 

2) Przemysław Weremczuk  

3) Tomasz Kochańczyk  

4) Tomasz Styrcula 

5) Sławomira Słoniowska 

2.6. Ogólny zarys działalności   

2.6.1.Informacje wstępne 

Świat Brewery Hills to miejsce, w którym najlepsze piwne aromaty mieszają się z 

artystyczną nutką i poszanowaniem naturalnych surowców. Jako zespół wymykamy się 

korporacyjnej etykiecie, łączymy pasję do kraftowego browarnictwa z najwyższymi 

standardami produkcji i współpracy. Łamiemy stereotypy i odkrywamy nowe możliwości. 

Szerzymy ideę kraftowych piw, zamkniętych w minimalistycznych puszkach o 
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designerskich etykietach – równie charakternych, co ekologicznych. Wytwarzamy kraftowe 

piwa o wyrafinowanych, nowoczesnych smakach i minimalistycznym designie opakowań 

spod znaku kompozycji aluminium i ekologicznego papieru. Nasze charakterystyczne 

grafiki czerpią z kultowego klimatu USA lat 60.-90. – miejsca i czasu narodzin piwnej 

rewolucji. Tworzymy zespół zgranych pasjonatów i browarników z zamiłowania, ale też 

doświadczenia – Kasia to piwowarka domowa, dyplomowana malarka po wrocławskiej ASP, 

z kolei Marcin to domowy piwowar, twórca marki Doctor Brew, absolwent wydziału 

lekarskiego wrocławskiego UMED-u. 

 

2.6.2.Kluczowy inwestor  

W 2019 roku fundusz typu private equity Torro Investment sp. z o. o. z siedzibą we 

Wrocławiu zainwestował w Spółkę. Obecnie Torro Investment sp. z o.o. posiada w portfelu 

udziały kilkunastu przedsiębiorstw z różnych branż o łącznej kapitalizacji przekraczającej 

100 mln PLN. W Spółce pełni funkcję lead inwestora wspierając spółkę finansowo, ale także 

pełniąc funkcję kontrolną. 

Tomasz Maślanka 

Właściciel oraz Prezes Zarządu Torro Investment. Ukończył studia na kierunku Master 

Studies in Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest licencjonowanym 

Maklerem Papierów Wartościowych oraz Certyfikowanym Doradcą ASO. Swoje 

doświadczenie na rynku kapitałowym buduje od ponad 10 lat. 

Przemysław Weremczuk 

Pośrednio główny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Geotrans SA. Jest przedsiębiorcą, 

absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego (na kierunku Finanse i Bankowość) oraz 

Szkoły Głównej Handlowej (na kierunku Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstw) i 

właścicielem oraz Prezesem Zarządu Weremczuk Holding Sp. z o.o. Swoje działania wiąże 

z rynkiem kapitałowym już od 2006 roku. 

2.6.3. Historia 

2011 Pierwsze warzenie piwa przez Marcina w domu 

2014 Start pierwszego komercyjnego projektu piwnego, który współtworzy Marcin 

(Doctor Brew) 

2019 Kasia startuje z Brewery Hills 

III 2019 Pierwsze warzenie w browarze Bartek 

X 2019 Przeprowadzka do Browaru Błonie / Decyzja o całkowitej rezygnacji z butelek 

XI 2019 Do Kasi dołącza Marcin 

XI 2019 Pierwsze piwa Brewery Hills w puszce 

III 2020 Brewery Hills po raz pierwszy w sieci Duży Ben 

IV 2020 Brewery Hills po raz pierwszy w sieci Carrefour 

VI 2020 Brewery Hills po raz pierwszy w sieciach Spar 

VI 2021 Brewery Hills po raz pierwszy w sieci Auchan 
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VIII 

2021 

Brewery Hills po raz pierwszy w Lidlu w całej Polsce 

 

Zdarzenia poprzedzające zawiązanie Spółki dotyczą działalności członków jej zespołu i 

akcjonariuszy.  

2.6.4.Zakładany harmonogram 

Spółka zakłada następujący, ramowy harmonogram działań, przy czym poszczególne 

terminy lub działania mogą ulegać zmianom w zależności od aktualnej sytuacji Spółki i jej 

otoczenia rynkowego: 

1) IV kwartał 2021  

- rozbudowa działu handlowego poprzez zatrudnienie 4 nowych pracowników tego działu;  

- rozpoczęcie prac nad nowymi produktami – wdrożenie programu barrel aged i piw dzikich; 

2) I kwartał 2022 

- wprowadzenie na rynek nowych rodzajów piw do oferty marki Brewery Hills; 

3) IV kwartał 2022 

- rozpoczęcie budowy lub kupno budynku i wyremontowanie browaru;  

- przygotowanie do debiutu na NewConnect. 

4) IV kwartał 2023 

 Pierwsze piwo z własnego browaru. 

2.6.5.Rynek i jego analiza 

Światowy rynek piwny – a szczególnie jego kraftowy wcinek – od lat przeżywa rozkwit. Ma 

to także odbicie w polskich realiach. Piwo będące jednym z najchętniej spożywanych 

napojów świata, ma swoich fanów – i tych wiernych, i tych nowych – również w Polsce. Jak 

pokazują badania, sięga po nie przynajmniej raz w miesiącu aż 70% dorosłych Polaków. 

Równocześnie krajowa średnia konsumpcja tego wspaniałego trunku przekracza 

europejską i światową średnią, a wynosi około 98 litrów na osobę (źródło)! 

  

https://brewersofeurope.org/uploads/mycms-files/documents/publications/2020/european-beer-trends-2020.pdf
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Źródło: Craft Beer Market in Europe by Product 

 

 

Źródło:https://www.technavio.com/report/craft-beer-market-in-europe-

industry-analysis 

O sile rynku piwnego w Polsce świadczy także jego wartość. Szacunki wskazują, że może 

ona przekraczać nawet 22 miliardy złotych (źródło: obliczenia własne spółki na podstawie 

wielkości rynku i średniej ceny piwa). Co ważne, jak pokazują europejskie trendy, rynek 

piw rzemieślniczych powiększa się szybciej niż rynek piwa ogółem, a jego wartość rośnie 

w szybszym tempie niż konsumpcja – od 40 do 50% rocznie. Tendencje te są także 

widoczne w Polsce, szczególnie w przypadku piw rzemieślniczych. Ich konsumpcja wzrasta 

stale, pomimo widocznego w ostatnim czasie spadku całkowitej produkcji piwa (źródło). 

 

Pojawienie się piw kraftowych na rynku browarniczym stało się impulsem napędowym dla 

całej branży. Wbrew pozorom nie były one jedynie przelotną modą. Zapoczątkowały 

zmiany, które z czasem przerodziły się w prawdziwa piwną rewolucję także w polskich 

realiach. Grono ich entuzjastów na nowo ożywiło ogólną sprzedaż piwa. Trend ten widoczny 

jest już od 2013 roku. To właśnie wtedy po latach spadków sprzedaż na piwnym rynku – 

właśnie za sprawą piw rzemieślniczych – zaczęła notować stałe wzrosty. Równocześnie 

europejski rynek piwny stanowi idealne tło browarniczych trendów widocznych także w 

Polsce. Unia Europejska jest drugim co do wielkości producentem ilości piwa w skali roku 

– wyprzedzają ją jedynie Chiny. Na terenie samej Europy działa już ponad 10 tys. 

https://www.technavio.com/report/craft-beer-market-in-europe-industry-analysis
https://www.technavio.com/report/craft-beer-market-in-europe-industry-analysis
https://www.technavio.com/report/craft-beer-market-in-europe-industry-analysis
https://www.psbr.eu/resources/PSBR_Raport6.7.pdf
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browarów (źródło). Powstały one w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie na piwa 

kraftowe. Motorem napędowym tej popularności jest przede wszystkim ich zróżnicowanie 

– ze względu na smaki i typy. To właśnie dzięki niej trafiają one w preferencje nawet 

najbardziej wymagających klientów. Stale rosnąca popularność browarów kraftowych 

przekłada się też na rozwój całego wycinku rynku. Szacuje się, że do 2025 roku jego 

wartość w skali światowej sięgnie kwoty 502,9 mld dolarów (źródło). Może to być dobrą 

prognozą dla całej branży – podążając za trendem browarnicy będą częściej poszerzać 

swoją ofertę o piwa tradycyjne, otwierając się przy tym na nowe źródła przychodów. 

 

Źródło: RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BROWARÓW ZRZESZONYCH W POLSKIM 

STOWARZYSZENIU BROWARÓW RZEMIEŚLNICZYCH W 2020 ROKU 

Szczególne warunki, z którymi przyszło się mierzyć wielu biznesom w 2020 roku, nie 

pominęły także branży browarniczej. Szczęśliwie kryzys nie dotknął jej w znacznym stopniu 

– branża stawiła mu czoło i wyszła ze starcia zwycięsko! Rok ten przyniósł jej kolejne 

wzrosty – zarówno wolumenu, jak i udziału w rynku. Dane te są szczególnie optymistyczne 

w kontekście zestawienia ich z wynikami ogólnej produkcji branży piwnej. Ta – zgodnie z 

danymi Nielsena – zanotowała 1,6% spadek w 2020 roku. Dlaczego dane te są stanowią 

dobrą prognozę? Dobrze obrazują odpowiedz browarów rzemieślniczych na trudną 

sytuację. Przede wszystkim producenci potrafili dostosować się do nowych, bardziej 

wymagających i nietypowych warunków rynkowych. Browary pozyskały dzięki temu 

nowych odbiorców, a co za tym idzie branża powiększyła swoje udziały w rynku. 

2.7. Dane finansowe Emitenta  

2.7.1.Sprawozdania finansowe 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Brewery Hills spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w spółkę akcyjną. Przekształcenie zostało 

zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22 

kwietnia 2021 roku. Od tego czas Spółka prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej. 

Wobec zachowania ciągłości działalności spółki przekształcanej, do niniejszego Dokumentu 

Ofertowego zostały załączone sprawozdania finansowe za rok 2019 oraz za rok 2020, 

sporządzone w czasie gdy spółka prowadziła działalność w formie spółki z ograniczoną 

https://brewersofeurope.org/uploads/mycms-files/documents/publications/2020/contribution-made-by-beer-to-EU-economy-2020.pdf
https://brewersofeurope.org/uploads/mycms-files/documents/publications/2020/european-beer-trends-2020.pdf
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odpowiedzialnością. Sprawozdania finansowe nie były przedmiotem badania biegłego 

rewidenta, ze względu na brak takiego wymogu.  

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 stanowi załącznik nr 4 do Dokumentu Ofertowego i 

zostało sporządzone za pierwszy, niepełny rok obrotowy działalności Spółki. Sprawozdanie 

finansowe za rok 2020 stanowi załącznik nr 5 do Dokumentu Ofertowego. Sprawozdania 

finansowe zostały zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników spółki Brewery Hills 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcana).  

2.7.2.Wybrane dane sprzedażowe  

W pierwszym półroczu 2021 roku Spółka wypracowała 282 tys. zł przychodów ze 

sprzedaży, w porównaniu do 430 tys. zł pierwszego półrocza 2020 roku. Pierwsze pięć 

miesięcy 2021 roku było dla Spółki wyjątkowo trudnym okresem w związku z pandemią 

Covid-19 i zamknięciem jednego z filarów naszej dystrybucji - gastronomii - oraz 

ograniczeniem sprzedaży w kanałach tradycyjnych. 

Odwrócenie trendu nastąpiło w czerwcu i lipcu, kiedy to Spółka odnotowała wyraźny wzrost 

sprzedaży, na poziomie odpowiednio 117 tys. i 131 tys. zł, na co niewątpliwie wpłynęło 

zakończenie lockdownu. 

W I półroczu 2021 r., oprócz prowadzenia bieżącej sprzedaży, zintensyfikowaliśmy swoje 

działania na wprowadzeniu naszych piw do dużych sieci handlowych, co zaowocowało 

podpisaniem umowy z Lidlem. Szacujemy, że dzięki temu przychody spółki w sierpniu 

osiągną rekordowe 200 tys. zł. W kolejnych miesiącach planowane są nowe dostawy do 

Lidla, które wraz ze sprzedażą w pozostałych kanałach powinny zagwarantować utrzymanie 

wzrostowego trendu sprzedaży. W naszej ocenie, zdecydowanie lepsze drugie półrocze 

pozwoli nam zamknąć rok 2021 bez straty. 

W najbliższym czasie, również dzięki środkom uzyskanym w ramach Oferty, zamierzamy 

znacznie rozbudować dział handlowy, co powinno pozwolić skokowo zwiększyć przychody 

spółki w 2022 i 2023 roku.   

 

Źródło: Emitent. Dane wstępne, nieaudytowane. 

2.7.3.Prognozy wyników finansowych 
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Prognozowane dane finansowe zostały przygotowane w oparciu o strategię rozwoju 

spółki na najbliższe lata oraz analizę otoczenia rynkowego i trendów konsumenckich.  

W wyniku pozyskania środków finansowych z emisji Akcji Oferowanych zamierzamy 

rozbudować dział handlowy oraz zabezpieczyć kapitał obrotowy pod zwiększoną 

produkcję piwa. Wiedząc już, że nasza sierpniowa akcja sprzedażowa w sieci Lidl 

spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem w prognozie sprzedaży uwzględniliśmy 

także kolejne zamówienia z dużych sieci handlowych. Przewidujemy, że wynikiem 

realizacji tych założeń będzie skokowy wzrost przychodów w 2022 roku.  

W latach 2023 – 2024 zakładana dynamika wzrostu nie będzie już tak duża, natomiast 

dzięki wypracowanej skali działalności będziemy mogli znacząco poprawić marże w 

produkcji kontraktowej. Dane finansowe prezentowane są w wariancie ostrożnym, 

który nie zakłada jeszcze produkcji piwa we własnym browarze, co również mogłoby 

dodatkowo obniżyć koszty produkcji i pozytywnie wpłynąć na wypracowaną marżę. 

 

Źródło: Emitent. Prognozowane dane na lata przyszłe są danymi szacunkowymi i mogą nie zostać osią-
gnięte lub ulec zmianie. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia przez Spółkę konkretnych wyników finan-
sowych. 

 

3. INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ 

WARUNKI ICH OFERTY 

3.1. Oferowane papiery wartościowe 

Przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) i nie więcej 

niż 142.857 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji 

zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), 

które zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 

3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d 

Rozporządzenia Prospektowego („Akcje Oferowane”). 

3.2. Podstawa prawna 

Akcje Oferowane emitowane są na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki 

podwyższony został z kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) do kwoty 



Strona 14 z 58 

nie niższej niż 106.000,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy złotych 00/100) i nie wyższej niż 

114.285,70 zł (słownie: sto czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 

70/100), tj. o kwotę nie niższą niż 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) i 

nie wyższą niż 14.285,70 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć 

złotych 70/100) w drodze emisji nie mniej niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) i nie 

więcej niż 14.285,70 (słownie: czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 

70/100) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć 

groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od  000.001 do nie większego, niż 142.857 

(„Uchwała Emisyjna”). Treść Uchwały Emisyjnej zawarta jest w Załączniku nr 2 do 

niniejszego Dokumentu Ofertowego. 

3.3. Cena emisyjna 

Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej została ustalona mocą Uchwały Emisyjnej na kwotę 

7,00 zł (słownie: siedem złotych 00/100). 

3.4. Uprzywilejowanie   

Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane. 

3.5. Próg emisji 

Oferta dochodzi do skutku w przypadku, gdy w jej ramach subskrybowanych zostanie co 

najmniej 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) Akcji Oferowanych. W przypadku, gdy 

minimalna liczba Akcji Oferowanych wskazanych powyżej nie zostanie subskrybowana 

Oferta nie dojdzie do skutku, a wpłacone przez Inwestorów środki podlegać będą zwrotowi 

bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. 

3.6. Prawo poboru 

Na podstawie § 2 Uchwały Emisyjnej Akcje Oferowane będą oferowane z wyłączeniem w 

całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Treść powyższej uchwały zawarta 

jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Dokumentu Ofertowego. 

3.7. Statut Spółki 

Treść Statutu Spółki została ogłoszona w MSiG nr 164/2021 (6309) z dnia 25 sierpnia 2021 

roku, poz. 53859. Treść Statutu Spółki została w całości zmieniona mocą uchwały nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2021 roku, lecz nie została 

jeszcze wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS. Powyższa treść Statutu stanowi 

Załącznik nr 3 do niniejszego Dokumentu Ofertowego. 

3.8. Zapisy 

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 1 września 2021 roku do dnia  

29 października 2021 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując  

o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie 

od dnia publikacji ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Oferowane i dłuższy 

niż 3 miesiące.  

Zapis może obejmować nie mniej niż 70 (słownie: siedemdziesiąt) Akcji Oferowanych, z 

zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej niż 70 (słownie: 

siedemdziesiąt) Akcji Oferowanych, ostatni złożony zapis może obejmować mniejszą liczbę 

Akcji Oferowanych. 

Zapis na akcje wymaga wypełnienia formularza na stronie internetowej wskazanej w 

punkcie 3.9 i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym pliku otrzymanego na wskazany przez Inwestora adres e-mail. 
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W przypadku podpisania profilem zaufanym plik powinien zostać przesłany (załadowany) 

pod adresem wskazanym w wiadomości e-mail skierowanej do Inwestora. W przypadku 

podpisania zapisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym 

podpisany plik powinien zostać przesłany na adres inwestorzy@breweryhills.com. 

3.9. Podmioty biorące udział w Ofercie 

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej 

https://kupbrowar.pl. 

3.10. Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane 

Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych 

objętych zapisem i ceny emisyjnej określonej w punkcie 3.3 powyżej, powinna być 

uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek 

bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu, w tym za pośrednictwem podmiotu 

świadczącego usługi płatnicze, wskazanego na stronie internetowej https://kupbrowar.pl. 

Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki 

w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny. Emitent zwraca uwagę, że na 

potrzeby przydziału Akcji Oferowanych może wziąć pod uwagę kolejność wpływu wpłat na 

Akcje Oferowane na rachunek Emitenta. 

3.11. Okres związania zapisem na Akcje Oferowane 

Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu 

rejestrowego do dnia 18 lutego 2022 roku.  

3.12. Przydział Akcji Oferowanych 

Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka 

może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania i opłacenia zapisów, tj. wpływu środków na 

rachunek bankowy Spółki. Zwracamy uwagę, że dokonanie płatności z wykorzystaniem 

dostawcy usług płatniczych (tzw. przelew natychmiastowy) powoduje szybsze uznanie 

rachunku bankowego Spółki. 

Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu 

zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez 

Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Spółka poinformuje 

Inwestora o liczbie przydzielonych mu Akcji Oferowanych na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez Inwestora. 

3.13. Ograniczenia w dysponowaniu Akcjami Oferowanymi 

Zgodnie ze Statutem Spółki, zbywanie lub obciążenie Akcji Oferowanych nie będzie 

podlegać ograniczeniom. Ograniczeniom w zbywaniu akcji, o których mowa w § 9 Statutu 

Spółki (w brzmieniu wynikającym z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

z dnia 18 sierpnia 2021 roku, która nie została jeszcze wpisana do rejestru przedsiębiorców 

KRS) podlegają bowiem wyłącznie akcji serii A.  

Spółka nie jest ponadto stroną jakiejkolwiek umowy, z której wynikałyby ograniczenia 

umowne, co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych. Ewentualne ograniczenia w 

rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi mogą wynikać wyłącznie z obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności dotyczących kontroli koncentracji. Dodatkowo, 

zastosowanie znajdą obowiązki związane z uwidocznieniem transakcji dokonanych na 

Akcjach Oferowanych w rejestrze akcjonariuszy Spółki.  
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3.14. Brak obowiązku udostępniania prospektu lub memorandum 

informacyjnego 

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta papierów wartościowych, w wyniku której 

zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej liczone 

według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej 

niż  100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub 

oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów 

wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze 

niż  100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej 

wiadomości dokumentu zawierającego informację o tej ofercie. W takim przypadku nie jest 

wymagane udostępnienie prospektu lub memorandum informacyjnego.  

Łączne zakładane wpływy brutto z Oferty liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych 

wyniosą nie więcej niż 999.999,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 

tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), to jest mniej niż 

równowartość 1.000.000 euro ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ustalenia ceny emisyjnej, tj. w dniu 18 

sierpnia 2021 roku. Jednocześnie, Spółka w okresie 12 poprzednich miesięcy nie 

prowadziła innych takich ofert publicznych akcji. Spółka zakłada, że wpływy brutto z Oferty 

przekroczą równowartość kwoty 100.000 euro. Tym samym łączne wpływy brutto na 

terytorium Unii Europejskiej, liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej 

ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z 

wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych akcji, 

dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą 

mniejsze niż 1.000.000 euro. 

3.15. Zmiany i aktualizacje Dokumentu Ofertowego 

Wszelkie ewentualne zmiany lub aktualizacje do niniejszego Dokumentu Ofertowego będą 

zamieszczane w miejscu jego publikacji w formie suplementu lub komunikatu 

aktualizacyjnego. 

4. CELE EMISJI, NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI UZYSKANE  

Z EMISJI 

Środki pozyskane w ramach Oferty przeznaczone zostaną na: 

1) 600.000,00 zł – pokrycie kosztów bieżącej działalności Spółki i zwiększenie skali 

produkcji. Środki zostaną przeznaczone na koszty związane z obsługą zobowiązań i 

bieżącym funkcjonowaniem Spółki, w tym w szczególności koszty związane z nabyciem 

surowców, kontraktowym warzeniem piwa, rozlewem, logistyką i dystrybucją. Spółka 

zamierza ponadto zwiększyć stany magazynowe, w celu ułatwienia realizacji dużych 

zamówień sieciowych; 

2) 200.000,00 zł – budowa działu handlowego – zatrudnienie dodatkowych czterech 

członków działu handlowego. Środki zostaną przeznaczone w szczególności na pokrycie 

kosztów związanych z wynagrodzeniem nowych członków działu handlowego, utrzymaniem 

samochodów, zapewnieniem odpowiednich narzędzi i materiałów POS oraz wyposażenia 

lokalów i sklepów, a także inne związane z rozwojem sieci sprzedaży; 

3) 100.000,00 zł – pokrycie kosztów marketingowych, w tym kosztów związanych z 

promocją marki w mediach społecznościowych, funkcjonowaniem i reklamą sklepu 

internetowego, konkursy dla konsumentów, reklama w mediach, materiały reklamowe; 
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4) 99.999,00 zł – wdrożenie programu barrel aged i piw dzikich.  

 

5. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA 

5.1. Uwagi ogólne 

Inwestorzy, którzy zamierzają nabyć Akcje Oferowane, powinni mieć na uwadze ryzyka 

związane z działalnością Emitenta, w tym ryzyka właściwe dla Emitenta, specyfikę rynków, 

na których działa Emitent oraz ryzyka właściwe dla instrumentów rynku kapitałowego. 

Poniżej przedstawione zostały zarówno czynniki ryzyka charakterystyczne dla Spółki, jak i 

inne, istotne czynniki ryzyka, na które narażona jest Spółka oraz takie, które są istotne dla 

oceny Oferty.  

Zaprezentowane poniżej czynniki ryzyka wskazane zostały według najlepszej aktualnej 

wiedzy Spółki, jednak nie stanowią wyczerpującej listy wszystkich ryzyk związanych z 

działalnością Emitenta i inwestowaniem w Akcje Oferowane. Potencjalni inwestorzy, 

dokonując analizy informacji zawartych w Dokumencie Ofertowym, powinni za każdym 

razem uwzględniać wszystkie wymienione w nim czynniki ryzyka oraz ewentualne inne, 

dodatkowe, o charakterze losowym lub niezależne od Emitenta czynniki związane z 

działalnością Emitenta, akcjonariuszami, osobami zarządzającymi i nadzorującymi, 

środowiskiem ekonomicznym, w jakim Emitent prowadzi działalność, oraz z rynkiem 

kapitałowym. Kolejność, w jakiej ryzyka zostały przedstawione poniżej, nie odzwierciedla 

prawdopodobieństwa ich wystąpienia ani ich potencjalnego wpływu na działalność Spółki. 

Strategia rozwoju Emitenta oparta jest na założeniach przyjętych zgodnie z najlepszą 

wiedzą Zarządu i przy uwzględnieniu prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji 

gospodarczej. Ze względu na fakt, że wiele elementów strategii uwzględniać musi 

okoliczności niezależne od Emitenta lub trudne do precyzyjnego przewidzenia, mimo 

dołożenia przez Zarząd należytej staranności i maksymalnego zaangażowania w realizację 

założonej strategii, należy mieć na uwadze ewentualne trudności przy realizacji jej 

wszystkich elementów, co nie może pozostawać bez wpływu na działalność, sytuację 

finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta.  

Inwestorzy zamierzający nabyć Akcje Oferowane powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko 

bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest zdecydowanie większe 

od inwestycji w obligacje skarbowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych, co związane jest m.in. z nieprzewidywalnością zmian ceny akcji, tak w 

krótkim, jak i w długim okresie.  

Ziszczenie się któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników ryzyka może potencjalnie 

mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy 

Emitenta. Należy zatem wziąć pod uwagę, że jeden lub więcej czynników ryzyka może 

spowodować utratę przez Inwestorów części lub nawet całości środków finansowych 

zainwestowanych w Akcje Oferowane. 

RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I OTOCZENIEM RYNKOWYM 

5.2. Ryzyko nieosiągnięcia przez Emitenta celów strategicznych, w tym celów 

emisji 

Plany przyszłych działań Emitenta, w tym również cele emisji zostały opisane w 

Dokumencie Ofertowym. Emitent dołoży wszelkich starań dla realizacji najważniejszych 

celów strategicznych w najbliższych latach. Niemniej jednak Emitent nie może 

zagwarantować, że wszystkie jego cele zostaną osiągnięte. Przyszła pozycja Emitenta na 



Strona 18 z 58 

rynku, mająca bezpośredni wpływ na przychody i zyski, uzależniona jest od zdolności 

wypracowania i wdrożenia strategii rozwoju skutecznej w długim horyzoncie czasowym. 

Strategia rozwoju Spółki wpływać będzie w szczególności na rozpoznawalność marki 

Spółki, co ma bezpośrednie przełożenie na jej pozycję na rynku. Ryzyko podjęcia 

nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji bądź niezdolność Emitenta 

do dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może 

pogorszenie jego wyników finansowych. Nie można również wykluczyć, że na skutek zmian 

w otoczeniu zewnętrznym (np. zmiana oczekiwań i preferencji klientów, zmian w 

przepisach prawa, nasilenie konkurencji) Spółka będzie musiała dostosować lub zmienić 

swoje cele i swoją strategię.  

Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację celów strategicznych Spółki i 

jej sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji. 

Ponadto, przyszłe przychody Emitenta oraz stopień realizacji celów zakładanych przez 

Emitenta uzależnione są w znacznej mierze od poziomu zainteresowania produktami, które 

Emitent oferuje swojej docelowej grupie klientów. Wszelkie czynniki mogące wpłynąć na 

zainteresowanie oraz satysfakcję klientów Emitenta, w tym szczególności umiejętność 

sprostania aktualnym wymaganiom oraz preferencją konsumentów może mieć istotny 

wpływ na realizację celów Emitenta, w tym również tych opisanych w niniejszym 

dokumencie oraz w materiałach dotyczących oferty Akcji Oferowanych. Istotny wpływ na 

wspomniane cele Emitenta mogą mieć również wszelkie czynniki skutkujące ograniczeniem 

lub niemożliwością prowadzenia działalności Emitenta, w tym również czynniki niezależne 

od Emitenta. Brak realizacji zakładanych celów rozwojowych Spółki może mieć negatywny 

wpływ na wyniki finansowe Emitenta.  

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez dokonywanie analiz sytuacji Spółki, jej 

otoczenia rynkowego oraz bieżących preferencji docelowej grupy klientów Spółki na 

każdym etapie projektowania, produkcji oraz wdrażania nowych produktów. Ponadto 

Emitent stale analizuje najnowsze trendy na rynku browarów rzemieślniczych w celu 

podjęcia możliwie szybkiej reakcji w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk lub 

zmiany preferencji konsumenckich. 

5.3. Ryzyko związane z utratą zezwoleń związanych z produkcją oraz sprzedażą 

alkoholu 

Działalność Spółki w branży związanej z produkcją oraz dystrybucją piwa uzależniona jest 

od posiadania stosownego zezwolenia związanego z prowadzoną działalnością. Utrata 

posiadanego przez Spółkę zezwolenia związanego ze sprzedażą alkoholu skutkowałaby 

brakiem możliwości realizacji znacznej części zakładanych celów Emitenta, a w skrajnych 

przypadkach z koniecznością zmiany głównego przedmiotu działalności Spółki. Innym 

aspektem wskazanego ryzyka są opóźnienia w odnowieniu zezwolenia. W obu przypadkach 

ryzyko to mogłoby mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki, prognozowane 

przez nią wyniki finansowe, perspektywy rozwoju oraz cenę rynkową akcji Spółki, w tym 

Akcji Oferowanych.  

Spółka ogranicza ryzyko w szczególności poprzez prowadzenie działalności w zgodzie z 

przepisami prawa, w tym z warunkami sprzedaży oraz reklamy piwa. Ponadto Spółka 

dochowuje należytej staranności przy składaniu niezbędnych dokumentów związanych z 

posiadaniem zezwolenia (np. oświadczenia o wartości sprzedaży w poprzednim roku) lub 

odnowieniem zezwolenia w zgodzie z wymogami formalnymi.  

5.4. Ryzyko sezonowości sprzedaży  
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Produktami oferowanymi przez Spółkę są rzemieślnicze piwa. Prowadzenie działalności 

związanej ze sprzedażą piwa charakteryzuje się sezonowością uzyskiwanych przychodów 

ze sprzedaży. Najwyższa sprzedaż piwa odnotowywana jest zwykle w sezonie wiosenno-

letnim. Korzystne warunki atmosferyczne, jak również otwarcie wielu dodatkowych miejsc 

spotkań bez wątpienia sprzyja konsumpcji piwa, w tym piwa rzemieślniczego. 

W efekcie oddziaływania zjawiska sezonowości możliwy jest spadek przychodów Spółki w 

okresie jesienno-zimowym, co może okresowo wpłynąć na wyniki sprzedażowe oraz 

finansowe Spółki.  

5.5. Ryzyko zależności Spółki od infrastruktury innych browarów  

W ramach prowadzonej działalności Spółka współpracuje z wieloma innymi podmiotami. 

Szczególne znaczenie dla działalności Spółki ma współpraca z innymi browarami. W 

związku z brakiem własnej infrastruktury pozwalającej na warzenie piwa, proces 

produkcyjny Spółki uzależniony jest od infrastruktury innych browarów. W przypadku 

zakończenia współpracy Spółka może napotkać problemy z produkcją swoich produktów 

do czasu podjęcia współpracy z innym browarem. Jednym z celów Spółki w dłuższej 

perspektywie czasowej jest usamodzielnienie swojej działalności produkcyjnej.  

5.6. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników  

Realizacja celów emisji i dalszy rozwój Spółki związany będzie z koniecznością zatrudnienia 

dodatkowych członków zespołu Spółki, którzy zasilą dział handlowy Spółki. Konieczność 

poszerzenie zespołu została przewidziana w celach emisji wskazanych przez Emitenta.  

Proces poszukiwania pracowników, ich rekrutacji oraz przeszkolenia będzie wymagał 

zarówno nakładów finansowych, jak i czasowych, co może mieć przejściowy wpływ na 

działalność Emitenta. Pomimo najlepszych starań, nie można wykluczyć ryzyka związanego 

z trudnościami w pozyskaniu doświadczonych specjalistów, jak również ryzyko zatrudnienia 

osób nieposiadających pełnych kompetencji do powierzonej im roli, czego skutkiem może 

być nie osiągnięcie zamierzonych przez Spółkę wyników sprzedażowych. Innym ryzykiem 

związanym z zatrudnieniem jest również możliwość utraty w krótkim okresie kluczowych 

pracowników, co mogłoby w istotny, negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe 

osiągane przez Emitenta w przyszłości.  

W celu minimalizacji opisanego ryzyka Emitent planuje natężone działania rekrutacyjne, 

których głównym celem będzie poszukiwanie specjalistów posiadających odpowiednie 

kompetencje do aktywnego wsparcia działu handlowego.  

5.7. Ryzyko konkurencji  

W ostatnich latach rynek napojów alkoholowych, w tym w szczególności rynek piw 

rzemieślniczych charakteryzuje się co raz to bardziej widoczną konkurencyjnością. W 

efekcie widoczny jest wzrost liczby produktów konkurencyjnych w stosunku do tych 

oferowanych przez Spółkę.   

Aby ograniczyć ryzyko, Spółka prowadzi konsekwentne działania dotyczące wizerunku 

marki, jakości produktów i ich dystrybucji. Głównym założeniami Spółki, które wyróżnia ją 

na tle innych konkurencyjnych podmiotów jest jednolitość wizerunku graficznego marki, 

nawiązująca do kultowego klimatu USA lat 60-90, wyrafinowanie smaków piw oraz unikalny 

sposób pakowania oraz prezentacji gotowego produktu. Ponadto, Emitent stale analizuje 

rynek piw rzemieślniczych, co pozwala Spółce wyjść naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu 

konsumentów, pozostają nadal wiernym jej podstawowym założeniom. 

5.8. Nieobjęcie wszystkich Akcji Oferowanych 
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W sytuacji, gdy Akcje Oferowane nie zostaną objęte w całości, Emitent będzie dysponował 

mniejszą ilością środków niż pierwotnie zakładano, co może skutkować niemożnością 

osiągnięcia wszystkich z opisanych powyżej celów emisji. Brak realizacji któregokolwiek 

opisanych powyżej celów emisji może mieć istotny negatywny wpływ na prognozowane 

wyniki finansowe Emitenta, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego upadłości.   

W takim przypadku Emitent będzie realizował zakładane cele, przeznaczając na nie 

proporcjonalnie niższe środki niż w przypadku objęcia wszystkich Akcji Oferowanych 

5.9. Ryzyko związane z rozwodnieniem udziału  

Spółka nie może wykluczyć przeprowadzenia kolejnych ofert akcji w przyszłości, w 

szczególności w przypadku przyjęcia takiej metody finansowania lub współfinansowania 

przyszłych inwestycji Spółki, w tym we własną infrastrukturę do warzenia piwa. 

Dodatkowo nowe akcje mogą zostać uprzywilejowane co do głosu, dywidendy lub podziału 

majątku Spółki w razie likwidacji w granicach określonych przepisami prawa, co doprowadzi 

do dalszego faktycznego rozwodnienia udziału Inwestora, odpowiednio, w zysku, ogólnej 

liczbie głosów Emitenta lub co do udziału w majątku przeznaczonym do podziału po 

likwidacji Spółki.   

5.10. Ryzyko pogorszenia się lub utraty płynności finansowej  

Działalność Spółki związana jest z produkcją oraz dystrybucja piwa rzemieślniczego. 

Głównymi kosztami jakie ponosi Spółka są przede wszystkim koszty zakupu surowców, 

koszty produkcyjne, koszty transportu oraz koszty marketingowe. Istotnym Ryzykiem, 

które może mieć istotny wpływ na płynność finansową Emitenta jest utrata znaczących 

odbiorców produktów Spółki lub ogólny spadek zainteresowania na oferowane produkty. 

Nagły oraz znaczny spadek przychodów działalność Spółki, przy jednoczesnej konieczności 

dalszego ponoszenia kosztów Spółki oraz przy braku zapewnienia innego źródła ich 

finansowania, może doprowadzić do braku możliwości terminowego regulowania wcześniej 

powstałych oraz bieżących zobowiązań Emitenta.  

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez szczegółowe opracowanie planu realizacji 

poszczególnych działań. Ponadto Spółka kontroluje płynność finansową regularnie 

analizują kluczowe wskaźniki, takie jak rotacja zapasów, należności i zobowiązań. 

5.11. Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta  

Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą 

przekraczać wartość jego majątku. Taka sytuacja może nastąpić w przypadku, gdy pomimo 

poniesienia istotnych kosztów, Spółka nie będzie generować zakładanych przychodów. W 

takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość Emitenta. W przypadku ogłoszenia 

upadłości Emitenta, jego wierzyciele będą zaspokajani w kolejności wskazanej w 

przepisach prawa upadłościowego. Pomimo niewypłacalności Emitenta, wniosek o 

ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie upadłościowe może zostać 

umorzone z braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. W razie 

niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego zobowiązania mogą 

również podlegać restrukturyzacji na mocy przepisów prawa restrukturyzacyjnego. W 

przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta akcjonariusze mogą 

nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub nie odzyskać ich wcale, a zbycie 

Akcji Oferowanych może być utrudnione albo niemożliwe. 
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Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego nie ma podstaw do ziszczenia 

się tego ryzyka w odniesieniu do Spółki.  

 

5.12. Ryzyko związane z zadłużeniem 

Spółka posiada zobowiązania z tytułu pożyczek udzielonych przez akcjonariuszy Spółki w 

łącznej kwocie 595.000 zł, przy czym kwota 160.000 zł zostanie spłacona do dnia 30 

września 2021 roku, a środki na ten cel zostały przez Spółkę zabezpieczone. Spółka zakłada 

spłatę zaciągniętych pożyczek z bieżących przepływów pieniężnych. Spółka nie może 

wykluczyć ryzyka, że termin zapadalności przypadnie przed uzyskaniem odpowiednich 

przepływów z bieżącej działalności, co może mieć negatywny wpływ na jej sytuację 

finansową. 

Biorąc pod uwagę wyniki sprzedażowe Spółki za zakończone już miesiące 2021 roku, a 

także mając na uwadze zawarte umowy dotyczące dystrybucji produktów Spółki i 

uwzględniające je prognozy, w ocenie Zarządu Spółki wystąpienie powyższego ryzyka jest 

mało prawdopodobne.  

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA 

5.13. Ryzyko związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę 

COVID-19 i jej wpływem na działalność i otoczenie Emitenta 

Wprowadzony stan epidemii w Polsce, a także aktualna sytuacja związana z pandemią 

wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 ma wpływ na wiele obszarów 

gospodarczych, a także na wyniki finansowe podmiotów działających w obszarach wielu 

branż z uwagi na wprowadzone liczne ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. 

Działalność prowadzona przez Emitenta należy do branż, na które oddziaływać mogą 

ograniczenia wprowadzane w życiu społecznym, w tym w szczególności ograniczenia w 

postaci zamknięcia klubów, barów i restauracji. Niewątpliwie jednym z filarów dystrybucji 

Spółki jest właśnie gastronomia. Oznacza to, że zamknięcie lokali gastronomicznych 

ogranicza liczbę miejsc, w których dostępne są produkty Spółki, co może wpływać na 

wyniki sprzedażowe Spółki.  

Należy jednak zwrócić uwagę, że ostatnich miesiącach widoczna jest tendencja do 

luzowania wprowadzanych uprzednio obostrzeń, w związku z istotnym spadkiem 

zachorowań oraz zwiększeniem skali realizowanych szczepień. Ponadto Emitent stara się 

stale rozszerzać grono swoich kluczowych odbiorców, dywersyfikując przy tym potencjalne 

źródła dystrybucji.  

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i sposobie ich 

interpretacji związane ze stanem epidemii oraz dokłada najwyższej staranności, aby 

dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię prowadzenia działalności Spółki do 

aktualnej sytuacji ekonomicznej i epidemicznej w Polsce i na świecie.  

5.14. Ryzyko walutowe 

W przypadku poszerzenia działalności o rynki zagraniczne Emitent może osiągać część 

przychodów lub ponosić część kosztów w walutach obcych, w stopniu powodującym brak 

dopasowania płatności i przychodów w danej walucie. Powstaje więc ryzyko związane ze 

zmianą kursów walutowych. Obecnie koszty oraz przychody Spółki wyrażone w walucie 

obcej nie stanowią istotnej części ogólnych kosztów lub przychodów Spółki.  

Zarząd nie podejmował dotychczas żadnych działań związanych z ograniczeniem ryzyka 

różnic kursowych. 

5.15. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 
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Działalność Spółki, w tym w szczególności osiągane przez nią wyniki finansowe są 

uzależnione od globalnej koniunktury i sytuacji makroekonomicznej na rynkach, na których 

oferowane są produkty Spółki, a w szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu 

inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia i wysokości deficytu budżetowego. Obecnie 

szczególnie istotna dla Emitenta jest sytuacja makroekonomiczna Polski. Natomiast w 

przypadku podjęcia decyzji o ekspansji działalności Spółki na rynki zagraniczne ryzyko to 

będzie można odnieść analogicznie do sytuacji makroekonomicznych innych krajów. 

Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej na poszczególnych rynkach mogą 

generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej oraz mieć 

negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Emitent zwraca uwagę, 

że negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej mogą odbić się na prognozowanych 

przychodach Spółki.  

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację 

gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię oraz plan 

działalności Spółki. 

5.16. Ryzyko zmian regulacji prawnych 

Działalność Emitenta podlega wielu regulacjom prawnym, w szczególności przepisom z 

zakresu prawa spółek, jak również przepisom dotyczącym produkcji, reklamy oraz 

sprzedaży piwa. Zmiany przepisów prawa lub jego interpretacje mogą stanowić znaczące 

zagrożenie dla działalności Emitenta. Nowelizacje przepisów prawa, wprowadzenia nowych 

regulacji oraz ich niejednolita interpretacja mogą znacząco wpłynąć na poziom ryzyka 

prowadzenia działalności przez Spółkę. Wejście w życie nowych regulacji może wiązać się 

z koniecznością ponoszenia przez Emitenta dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów 

związanych z dostosowaniem działalności Spółki do nowowprowadzonych przepisów, co 

może przyczynić się do zwiększenia kosztów działalności Spółki, a tym samym zmniejszyć 

zysk wypracowany przez Emitenta. Ponadto, nie można wykluczyć wprowadzenia nowych 

przepisów, które istotnie ograniczą możliwość reklamowania produktów Spółki, co może 

istotnie wpłynąć na rozpoznawalność marki. 

Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, w 

tym na zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej, a 

tym samym spadek wartości aktywów i przychodów Emitenta. W skrajnych przypadkach 

może również dojść do wprowadzenia regulacji, które ograniczą lub uniemożliwią 

prowadzenie istotnej części działalności Spółki.  

W celu minimalizacji wskazanego ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany w 

przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji, w tym również na poziomie prac 

sejmowych, jak również orzecznictwo dotyczące branży będącej obszarem działań 

Emitenta. Emitent dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z odpowiednim 

wyprzedzeniem strategię Emitenta do występujących zmian.  

5.17. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego  

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów. Wiele z nich 

nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej 

wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom. Zarówno 

praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w tej sferze są wciąż 

niejednolite. Istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować 

wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników 

finansowych Emitenta. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności 

polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w 
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państwach należących do Unii Europejskiej. Spółka nie może wykluczyć zmian w przepisach 

podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta i pogorszyć jego 

wyniki finansowe.  

Szczególnym rodzajem ryzyka jest zmiana regulacji dotyczących podatku akcyzowego. Ze 

względu na wysoki deficyt budżetowy jest ryzyko wprowadzenia niekorzystnych regulacji 

dotyczących akcyzy.  

Spółka na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów podatkowych i sposobu ich 

interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta 

do występujących zmian. Ponadto Spółka korzysta z bieżącej pomocy księgowej.  

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI OFEROWANYMI 

5.18. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane 

Inwestowanie w akcje na rynku kapitałowym jest obarczone istotnie wyższym ryzykiem, 

niż to związane z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w 

funduszach inwestycyjnych, m.in. ze względu na potencjalnie ograniczoną płynność akcji 

oraz trudną do przewidzenia zmienność wartości akcji zarówno w krótkim, jak i długim 

terminie.  

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, inwestor 

powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki oraz rynku, na którym ona 

funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny 

być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi, z punktu widzenia Emitenta 

elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy 

być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności 

gospodarczej również inne, nieujęte w Dokumencie Ofertowym czynniki mogą wpływać na 

działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z 

działalnością Emitenta może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję 

rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.  

5.19. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje Oferowane 

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje Oferowane powinien ustalić, czy inwestycja 

jest dla niego odpowiednią w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy 

potencjalny inwestor powinien: (i) posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do 

dokonania właściwej oceny Akcji Oferowanych oraz korzyści i ryzyka związane z 

inwestowaniem w akcje; (ii) posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi 

analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej, 

inwestycji w Akcje Oferowane oraz wpływu inwestycji na jego ogólny portfel inwestycyjny; 

(iii) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich 

rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje Oferowane; (iv) w pełni rozumieć 

warunki Oferty oraz posiadać znajomość rynków finansowych; (v) posiadać umiejętność 

oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy 

rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które 

mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka.  

5.20. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku 

Oferta może nie dojść do skutku w przypadku odwołania jej przez Emitenta lub odstąpienia 

przez niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków 

wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i 

odszkodowań.  
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Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji nie dojdzie do skutku, 

jeżeli: 

1) nie zostanie subskrybowana minimalna liczba akcji, tj. co najmniej 60.000 

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy) Akcji Oferowanych, albo  

2) Emitent nie dokona przydziału subskrybowanych Akcji Oferowanych, albo 

3) nastąpią inne przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające zamknięcie 

emisji Akcji Oferowanych. 

W przypadku wystąpienia ww. sytuacji może dojść do zamrożenia środków finansowych na 

pewien czas i utraty potencjalnych korzyści przez Inwestorów – wpłacone kwoty na Akcje 

Oferowane zostaną zwrócone bez żadnych odsetek i odszkodowań. 

5.21. Ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od Oferty 

Zarząd Emitenta może podjąć decyzję o zawieszeniu lub odwołaniu Oferty po jej 

rozpoczęciu. Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje, Emitent może podjąć 

decyzję o zawieszeniu albo odstąpieniu od Oferty bez podawania przyczyn. Po rozpoczęciu 

przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo odwołaniu Oferty, 

gdy zaistnieją przesłanki, które w jego opinii wskazywać będą na zasadność zawieszenia 

Oferty lub jej odwołania. 

Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta to informacja o zawieszeniu Oferty 

zostanie przekazana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, co niniejszy Dokument 

Ofertowy. 

Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu 

przydziału Akcji Oferowanych. 

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania 

nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej 

wiadomości w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem, że jeżeli zawieszenie Oferty 

nastąpiło po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, nowe terminy nie mogą być dłuższe, niż 

trzy miesiące od dnia otwarcia publicznej subskrypcji. 

Informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości w 

trybie, w jakim został opublikowany Dokument Ofertowy. 

W przypadku wycofania Oferty Akcji Oferowanych w trakcie trwania subskrypcji, 

inwestorzy przestają być związani złożonymi zapisami na Akcje Oferowane, a środki 

pieniężne przekazane tytułem wpłaty na Akcje Oferowane podlegają zwrotowi. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia, odwołania lub zawieszenia przez Emitenta 

Oferty, czego konsekwencją byłby brak możliwości nabycia przez inwestorów Akcji 

Oferowanych, mimo zaangażowania czasu i środków w podjęcie decyzji inwestycyjnej, 

Inwestorzy będą narażeni na potencjalne zamrożenie na pewien czas środków wpłaconych 

na nabycie Akcji Oferowanych. 

5.22. Ryzyko zmiany harmonogramu Oferty lub możliwości wystąpienia 

nieprzewidzianych opóźnień w jego realizacji 

Nie można wykluczyć, że harmonogram Oferty nie ulegnie zmianie. Emitent może podjąć 

decyzję o zmianie terminów Oferty, w tym wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania 

zapisów, przy czym skrócenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko w 

przypadku subskrybowania wszystkich Akcji Oferowanych. 
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W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane informacja ta zostanie 

podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument 

Ofertowy. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia 

terminów przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych 

złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty. Termin 

ten, stosownie do 438 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie może być dłuższy niż trzy 

miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku wydłużenia terminów zapisów do 

publicznej wiadomości zostanie podana stosowna informacja w sposób w jaki zostało 

opublikowany niniejszy Dokument Ofertowy. 

5.23. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane  

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na 

Akcje Oferowane ponosi osoba składająca zapis. 

Niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane w określonym terminie oraz na warunkach 

określonych w Dokumencie Ofertowym skutkuje nieważnością zapisu. 

5.24. Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy 

Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników. Nie ma gwarancji, że w danym roku Spółka 

będzie w stanie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Wypłata dywidendy oraz jej 

wysokość będzie zależeć w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej 

Spółki, potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań związanych z bieżącą 

działalnością Spółki i jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach, w tym związanych z 

ewentualnymi przyszłymi inwestycjami dotyczącymi działalności Spółki i jej rozwoju. 

Kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o 

przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku na wypłatę dywidendy. Istnieje ryzyko, 

że Zarząd nie przedstawi Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie wypłaty 

dywidendy lub ryzyko, że Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o jej wypłacie 

niezależnie od rekomendacji Zarządu. Należy również mieć na uwadze, że zgodnie z treścią 

statut Spółki przyjętą na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 18 sierpnia 2021 roku, do podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku netto 

wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50 % (słownie: 

pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusze Akcji Oferowanych nie 

będą posiadać większości umożliwiającej samodzielne podjęcie uchwały w tym 

przedmiocie. W przypadku niepodjęcia uchwały o wypłacie dywidendy inwestorom nie 

będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę udziału w zysku Emitenta. 

5.25. Ryzyko związane z niezarejestrowaniem przez sąd podwyższenia kapitału 

zakładowego 

Inwestorzy powinni być świadomi istnienia ryzyka niedokonania przez sąd rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Oferowanych. Emitent 

dołoży należytej staranności w zakresie sporządzenia i złożenia do sądu stosownego 

wniosku we właściwym terminie. Jednakże nie można wykluczyć niepodjęcia przez sąd 

postanowienia w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału. W takim przypadku 

Emitent zwróci osobom, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane kwotę równą 

wartości wpłaty na poczet objęcia Akcji Oferowanych jednak bez żadnych odsetek i 

odszkodowań. 

5.26. Ryzyko związane ze sformalizowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta 
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Uprawnione osoby mogą skorzystać z uprawienia do wytoczenia powództwa przeciwko 

Spółce o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały 

Emisyjnej w razie przekonania, że Uchwała Emisyjna narusza dobre obyczaje, godzi w 

interes Spółki lub krzywdzi akcjonariuszy albo że Uchwała Emisyjna jest sprzeczna z ustawą 

lub Statutem Spółki. Na dzień sporządzania Dokumentu Ofertowego, Zarząd Emitenta nie 

ma wiedzy o tym, by takie postępowanie zostało wszczęte lub żeby miało zostać wszczęte. 

Ryzyko to ma charakter częściowo niezależny od Emitenta, dlatego nie można go całkowicie 

wykluczyć.  

Nie można wykluczyć, że sąd rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów, 

zakwestionuje Uchwałę Emisyjną bądź prawidłowość przeprowadzonego procesu 

subskrypcji i akcji promocyjnej, co może skutkować oddaleniem wniosku o rejestracje 

podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji 

Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

5.27. Ryzyko sankcji w związku z Ofertą 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku  

z ofertą publiczną dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie,  

w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego 

naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo  

w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa poniżej, KNF może: 

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo przerwanie jej 

przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

2) zakazać rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub 

3) opublikować na koszt Emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z 

prawem działaniu w związku z Ofertą lub subskrypcją. 

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą lub subskrypcją 

dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie lub subskrypcji  

w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego jest niewielka, KNF może wydać 

zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia Emitent lub 

oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerywa 

jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne 

do usunięcia tych naruszeń. 

W związku z daną ofertą publiczną lub subskrypcją KNF może wielokrotnie zastosować 

środki przewidziane powyżej. 

W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 powyżej albo naruszenia 

zakazu wskazanego w pkt 2 KNF może - na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie - 

nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł. 

Art. 18. Ustawy o Ofercie upoważnia KNF do zastosowania środków, o których mowa w 

art. 16 także w przypadku, gdy: 

1) oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych, dokonywane na 

podstawie tej Oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; 
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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. 

Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 18 

Ustawy o Ofercie komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się - zgodnie z art. 18a ust. 3 

na stronie internetowej KNF. 

5.28. Ryzyko sankcji związanych z reklamą oferty 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust. 

2-4 rozporządzenia Prospektowego przez Emitenta, Oferującego, podmiot, o którym mowa 

w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, lub inne podmioty działające w ich imieniu lub na ich 

zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej 

prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując 

nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, lub 

2) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w 

szczególności w przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie 

zostały usunięte w terminie określonym w pkt 1, lub 

3) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 

11a ust. 2, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, 

wskazując naruszenia prawa. 

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, KNF może 

wielokrotnie zastosować środki przewidziane powyżej. 

5.29. Inne ryzyka związane z tzw. crowdfundingiem udziałowym 

Akcja promocyjna dotycząca Oferty odbywa się w ramach tzw. crowdfundingu udziałowego 

(ang. equity crowdfunding). Poza regulacjami dotyczącymi publicznej oferty papierów 

wartościowych, crowdfunding udziałowy nie został dotychczas kompleksowo uregulowany 

prawnie. Tym samym istnieje ryzyko związane z pojawieniem się nowych przepisów, które 

mogą utrudnić lub uniemożliwić zakończenie Oferty, co może przesądzić o niedojściu Oferty 

do skutku. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem 

objęcia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

Negatywny wpływ na Ofertę może również mieć zmiana interpretacji przepisów prawa 

dotyczących Oferty. Zmianie ulec mogą także stanowiska, opinie lub zalecenia organów 

publicznych, w tym organów nadzoru, dotyczące sposobu prowadzenia Oferty i jej 

promocji.  

5.30. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych 

Akcje Oferowane nie są obecnie przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu lub o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym. Ograniczona płynność Akcji Oferowanych może w szczególności wypłynąć 
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na możliwą do uzyskania cenę sprzedaży Akcji Oferowanych, która może być istotnie niższa 

od ceny, po której zostały nabyte. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych wiąże 

się również z brakiem łatwo dostępnych instrumentów umożliwiających obrót Akcjami 

Oferowanymi. Oznacza to, że sprzedaż Akcji Oferowanych może wiązać się z koniecznością 

samodzielnego poszukiwania przez Inwestora nabywcy Akcji Oferowanych. 

5.31. Ryzyko związane z brakiem gwarancji zysku  

Finansowanie udziałowe, w tym poprzez objęcie Akcji Oferowanych nie może być 

utożsamiane z produktem oszczędnościowym gwarantującym pewny zysk. Zainwestowane 

środki nie są objęte żadnymi gwarancjami. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych 

wyników finansowych ani konkretnej ceny akcji w przyszłości, ani wypłaty dywidendy w 

przyszłości, ani wpłaty konkretnej kwoty z majątku zlikwidowanej Spółki. W przypadku 

niepowodzenie działalności realizowanej przez Spółkę lub w przypadku braku możliwości 

likwidacji Spółki Inwestor może utracić całość lub część zainwestowanych środków. 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie inwestowanie w akcje, a ich decyzje 

inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą uwzględniającą różne czynniki 

ryzyka oraz okoliczności, w tym również te ryzyka nie wymienione w niniejszym 

Dokumencie Ofertowym.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z 

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – TREŚĆ UCHWAŁY EMISYJNEJ 

 

 



Strona 37 z 58 



Strona 38 z 58 



Strona 39 z 58 

  



Strona 40 z 58 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – STATUT SPÓŁKI W TREŚCI PRZYJĘTEJ UCHWAŁĄ NR 3 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 18 SIERPNIA 2021 ROKU 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. Spółka działa pod firmą Brewery Hills Spółka Akcyjna.  

2. Spółka może używać skróconej nazwy Brewery Hills S.A. oraz wyróżniającego ją 

znaku graficznego.  

§2 

Siedzibą Spółki jest Wrocław. 

§3 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  

 

§4 

1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

jak i poza jej granicami.   

2. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne 

jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cy-

wilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzysze-

niach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.  

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

§ 5 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  

1) PKD 11.05.Z – Produkcja piwa; 

2) PKD 11.01.Z - Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi; 

3) PKD 11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mine-

ralnych i pozostałych wód butelkowanych; 

4) PKD 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodo-

wymi; 

5) PKD 47.25.Z – sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 
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2. Działalność, dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub pozwole-

nie, podjęta zostanie po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub pozwolenia.  

3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu 

akcji, o których mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną po-

wzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co 

najmniej połowę kapitału zakładowego.  

 

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI 

§ 6 

 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 

1.000.000 (jeden milion) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 

1) 300.000 akcji imiennych serii A o numerach od 000.001 do 300.000 uprzywile-

jowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja serii A uprawnia do 2 

(dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

2) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do 

700.000. 

2. Spółka powstała z przekształcenia spółki Brewery Hills spółka z ograniczoną odpo-

wiedzialnością. 

3. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A i B został pokryty w całości ma-

jątkiem spółki przekształcanej wskazanej w ust. 2 w wyniku jej przekształcenia w 

Spółkę. 

4. Spółka będzie samodzielnie i bezpośrednio spełniać zobowiązania pieniężne Spółki 

wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. Wyłączone zostaje stoso-

wanie z art. 32810 Kodeksu spółek handlowych. 

 

§7 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w dro-

dze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychcza-

sowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel 

środków zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym (podwyż-

szenie kapitału zakładowego ze środków Spółki).   
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§8 

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze. 

2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a re-

gulaminy ich wykorzystania uchwala Zarząd.   

 

IV. AKCJE 

§9 

1. Akcje są zbywalne.   

2. Przeniesienie akcji serii A wymaga zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały. 

3. Akcjonariusz zamierzający przenieść akcje serii A na inny podmiot powinien zgłosić 

zamiar przeniesienia akcji Zarządowi Spółki, przesyłając pisemne zawiadomienie 

ze wskazaniem liczby akcji, którą zamierza przenieść, oznaczeniem proponowa-

nego nabywcy oraz wskazaniem ceny za jaką zamierza przenieść akcje („Zawia-

domienie”).  

4. W terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od otrzymania Zawiadomienia Zarząd zobo-

wiązany jest zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Rady Nadzorczej o podjęcie 

uchwały w sprawie wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie akcji 

zgodnie z Zawiadomieniem. 

5.  Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu, w celu podjęcie 

uchwały, o której mowa w ust. 4 powyżej, stosuje się postanowienia § 18 ust 2. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie 

akcji serii A może również zostać podjęta w trybach, o którym mowa w § 18 ust. 

10-11.  

6. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody 

na przeniesienie akcji serii A powinna zostać podjęta w terminie nie dłuższym niż 

30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Zarząd Zawiadomienia.  

7.  Rada Nadzorcza zawiadamia Zarząd o podjęciu uchwały, o której mowa w niniej-

szym § 18 oraz o jej treści w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia jej podjęcia. 

Zarząd niezwłocznie zawiadamia akcjonariusza o wyrażaniu zgody lub odmowie 

wyrażenia zgody na przeniesienia akcji zgodnie z Zawiadomieniem.  

8.  Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na przeniesienie akcji serii A w terminie 

wskazanym w ust. 6 powyżej, powinna wskazać innego nabywcę w terminie 2 

(dwóch) miesięcy od dnia otrzymania Zawiadomienia. Zawarcie umowy sprzedaży 

akcji serii A na rzecz wskazanego przez Radę Nadzorczą nabywcy i zapłata ceny 
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powinna nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od jego wskazania. 

9. Cena sprzedaży będzie równa wskazanej w Zawiadomieniu, a w przypadku zamiaru 

przeniesienia akcji serii A na podstawie innej, niż sprzedaż – równa aktywom netto 

Spółki według ostatniego sporządzonego sprawozdania finansowego przypadają-

cym na akcje zbywane. 

§10 

1. Akcje w Spółce mogą być emitowane jako akcje imienne, jak i na okaziciela.  

2. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi. 

3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana 

na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały 

Zarządu Spółki, przy czym zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga 

uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Żądanie to po-

winno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze 

wskazaniem ich numerów. Uchwała Zarządu powinna zostać podjęta w terminie 14 

(czternastu) dni od dnia wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą, a w przypadku 

gdy zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana, w terminie 14 (czternastu) dni od 

dnia złożenia żądania. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w po-

rządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu 

w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest 

niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu 

na rynku zorganizowanym. 

4. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską ak-

cjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. 

5. Zastawnikowi i użytkownikowi akcji imiennych nie przysługuje prawo głosu na Wal-

nym Zgromadzeniu.  

6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z 

prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.  

7. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) na za-

sadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Umorzenie akcji wymaga 

uchwały Walnego Zgromadzenia.   

8. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:  

1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki 
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do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i 

rodzaj akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym 

minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjo-

nariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia bądź uzasadnienie 

umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez 

Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w 

tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;  

2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu; 

3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych 

celem umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie 

Statutu Spółki;  

4) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach prze-

widzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.  

 

AKCJONARIUSZE 

§11 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wskazanym w sprawozdaniu finanso-

wym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne 

Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, a także do udziału w podziale majątku 

Spółki w razie jej likwidacji. Walne Zgromadzenie może jednakże zadecydować o 

innym podziale zysku, w szczególności przeznaczając go, w całości lub w części, na 

kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe albo na inne cele określone uchwałą Wal-

nego Zgromadzenia. 

2. Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy 

akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych akcji.  

3. Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustalona 

zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W 

przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia 

o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały ak-

cje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku. 

4. W przypadku, gdy akcje Spółki będą zarejestrowane w depozycie papierów warto-

ściowych,  Zwyczajne Walne Zgromadzenie określi dzień według którego ustalona 

zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W 

przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale  Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym 
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przysługiwały akcje Spółki w dniu przypadającym pięć dni od dnia powzięcia  

uchwały o podziale zysku.  

5. Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, 

Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom za-

liczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka 

posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.  

 

ORGANY SPÓŁKI 

§12 

Organami Spółki są: 

1) Zarząd;  

2) Rada Nadzorcza;  

3) Walne Zgromadzenie.  

 

ZARZĄD 

§13 

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków.  

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.  

3. Członkowie Zarządu są powoływani na pięcioletnią kadencję.  

4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynno-

ściach przez Radę Nadzorczą.  

5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenie 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 

funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, 

rezygnacji albo odwołania.  

6. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.  

§ 14 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnętrz.  

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji 

Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Przed podjęciem działań, które z mocy 

Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego 

Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały 

odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.  
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3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością głosów. W przypadku równości 

głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  

4. Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym lub przy wyko-

rzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególno-

ści za pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w 

powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali 

powiadomieni o treści projektu uchwały. 

5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek ob-

rad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na po-

szczególne uchwały oraz zadania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie 

Zarządu. 

6. Posiedzenia Zarząd może zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały mogą być po-

wzięta, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu 

Zarządu. 

7. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu, o ile zostanie 

uchwalony. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nad-

zorcza.  

8. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania 

dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Za-

rządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 

§15 

1. Członek Zarządu, stosownie do art. 380 Kodeksu spółek handlowych, nie może bez 

zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi.  

2. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każ-

dym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich 

funkcją lub o potencjalnej możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.  

§ 16 

Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.  

 

RADA NADZORCZA 

§ 17 

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) człon-

ków.  

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na pięcioletnią kadencję. Członkowie 

Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.  
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3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ob-

rotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.  

4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.  

5. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeże-

niem postanowień ust. 6-12 poniżej. 

6. Akcjonariuszowi Torro Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 

0000549535), tak długo jak jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje prawo powo-

ływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej na podstawie pisemnego 

oświadczenia skierowanego do Spółki.  

7. Akcjonariuszowi Weremczuk Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(KRS:  0000452750), tak długo jak jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje prawo 

powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej na podstawie pisem-

nego oświadczenia skierowanego do Spółki.  

8. Tak długo jak uprawnionym akcjonariuszom przysługuje uprawnienie określone w 

odpowiednio ust.  6 lub ust. 7 powyżej,  Członek  Rady Nadzorczej powoływany 

przez uprawnionego akcjonariusza może być odwołany jedynie przez tego upraw-

nionego akcjonariusza, który go powołał.  

9. W ramach uprawnienia osobistego członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoły-

wany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia 

takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki.  Jeżeli uprawniony 

akcjonariusz nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia 

wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członka 

Rady Nadzorczej który nie został powołany zgodnie z ust. 5 -6 powyżej, powołuje i 

odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez uprawnionego akcjona-

riusza jego uprawnienia osobistego.  Wykonanie tego uprawnienia powoduje auto-

matyczne wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne 

Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem. 

10. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej 

wymaganej przepisów prawa liczby w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych 

członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie 

Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wy-

maganego przepisami prawa składu w drodze kooptacji powołać nowych członków 

Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w 
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przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co 

najmniej dwóch.  

11. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisem-

nego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady 

Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadają-

cego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej 

inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady 

Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa 

w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu 

audytu. 

12. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 10-11 powyżej w drodze ko-

optacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu 

ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich na-

stępców przez uprawniony podmiot. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzor-

czej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzenie umieści 

punkt w porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powoła-

nego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.  

13. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykony-

wanie swoich obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nad-

zorczej i zarządzanych głosowaniach. 

14. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady 

Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i po-

wstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem 

uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego 

zaistnienia. 

15. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania ja-

kichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagro-

dzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

§ 17 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dzie-

dzinach.  

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postano-

wieniami niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:  

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,  
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2) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,  

3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,  

4) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,  

5) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między Spółką a członkiem 

Zarządu,  

6) wybór biegłego rewidenta Spółki,  

7) wyrażanie zgody na zbycie akcji serii A zgodnie z § 9 ust.2;  

8) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu,  

9) podejmowanie uchwały w sprawie nabycia i zbycia przez Spółkę nierucho-

mości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowa-

niu wieczystym;  

10) wyrażanie zgody na zbycie lub rozporządzenie w jakiejkolwiek innej formie, 

a także obciążenia prawem rzeczowym lub obligacyjnym, całości lub części 

praw własności intelektualnej przysługujących Spółce, oraz przyszłych praw 

własności intelektualnej, licencji, know-how Spółki, a także jakichkolwiek in-

nych praw na dobrach niematerialnych Spółki; 

11) wyrażania zgody na podjęcie przez członków Zarządu działalności konkuren-

cyjnej; 

12) wyrażanie zgody na zobowiązanie do rozporządzenia prawem lub składni-

kiem majątkowym Spółki, rozporządzenie prawem lub składnikiem majątko-

wym Spółki, ich obciążenie lub zaciągnięcie zobowiązania finansowego (w 

ramach sprzedaży, zamiany, darowizny, zapłaty za dostawy, usługi, licencje, 

towary lub materiały lub inne o podobnym charakterze), wystawianie weksli 

lub nabycie przez Spółkę jakichkolwiek aktywów (rzeczy, praw majątkowych, 

itp.), o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zło-

tych) lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie według stanu na dzień 

dokonania tej czynności, w drodze jednej transakcji lub kilku powiązanych 

ze sobą transakcji w okresie jednego roku obrotowego, chyba że zobowią-

zanie takiej jest zaplanowane w budżecie przyjętym na dany rok obrotowy i 

zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników; 

13) wyrażanie zgody na jakiekolwiek poręczenie (w tym poręczenie wekslowe) 

przez Spółkę wykonania zobowiązań przez inną osobę, wystawienie weksli, 

czeków, akredytyw, gwarancji i innych podobnych zabezpieczeń (w tym 

oświadczenia z art. 777 k.p.c.); 
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14) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie i zbycie udziałów, akcji lub innych jed-

nostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach, w tym przystępo-

wanie do spółek osobowych i zbywanie ogółu praw i obowiązków w tych spół-

kach, rezygnację z prawa poboru udziałów lub akcji, nabycie i zbycie jakich-

kolwiek papierów wartościowych, walut lub instrumentów finansowych w ro-

zumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, a w szczególności 

kontraktów terminowych i opcji, za wyjątkiem nabycia walut w celu spłaty 

istniejących zobowiązań; 

15) wyrażanie zgody na zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej 

lub spełnienie jakiegokolwiek świadczenia w stosunku do członka Zarządu 

lub Wspólnika albo podmiotu powiązanego (w rozumieniu Międzynarodo-

wych Standardów Rachunkowości) z członkiem Zarządu lub Wspólnikiem, 

16) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki, spółek zależ-

nych, filii i innych jednostek organizacyjnych w kraju i za granicą; 

17) wyrażanie zgody na przedterminową spłatę zobowiązań Spółki; 

18) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy; 

19) wyrażanie zgody na emisję obligacji; 

20) inne sprawy wniesione przez Zarząd.  

 

§ 18 

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez 

Radę Nadzorczą. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej 

inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. 

Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przed-

miotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia 

Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wniosko-

dawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek 

obrad. W przypadku niepowołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie 

zwołuje Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego niepowołania, każdy członek Rady 

Nadzorczej. 

3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - 

Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze 

posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny 
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się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym. 

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiado-

mieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośred-

nictwem poczty elektronicznej chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wy-

rażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego 

powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie 

Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji 

na odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, 

takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo 

braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem ob-

rad.  

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 4 

powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest, co najmniej połowa jej członków. 

6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie 

wszystkich członków Rady.  

7. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna 

większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nad-

zorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos 

decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej. 

8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bez-

pośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwa-

rantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady).  

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady odda-

jąc swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jed-

nakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do po-

rządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym lub przy wykorzy-

staniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały tak pod-

jęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o 

treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w 

podejmowaniu uchwały. 

11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzy-

staniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległości także w spra-

wach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków 

Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.  
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§ 20 

1. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokół podpisują obecni 

członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić na-

zwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę 

głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzenia i wynik 

głosowania.  

2. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej 

obecnych na posiedzeniu.  

§21 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.  

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.  

3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz wystę-

pować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie czternastu dni od 

daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek za-

wiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub zgło-

szonej inicjatywy Rady Nadzorczej.  

4. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego 

wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.  

5. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania 

czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z in-

nych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. 

6. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zada-

nia i kompetencje. 

 

WALNE ZGROMADZENIE 

§ 22 

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych. Walne zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub 

przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed termi-

nem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień 

ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki, zawiadomienie może być wysłane akcjonariu-

szowi pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pi-

semną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej. 
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3. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się w 

sposób określony w art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno być 

dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgroma-

dzenia. 

4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, je-

żeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany,  

a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub 

wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 

§ 23 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku 

obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz nadzwy-

czajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 

3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 

połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjo-

nariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjona-

riusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem 

pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, 

o których mowa w art. 4021-4022 kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia 

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.  

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umiesz-

czenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o któ-

rym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych 

w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o 

zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Wal-

nego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

5. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, 

które powinny być wniesione pod obrady. 

§ 24 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych po-

rządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadze-

niu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. 

2. Walne Zgromadzenie odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.  W 
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przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie może odbyć się 

także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje 

Spółki są przedmiotem obrotu. 

3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocnika.  

4. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. 

5. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę 

reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie 

stanowi inaczej.  

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, 

o ile obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stawiają su-

rowszych warunków powzięcia uchwał.  

§25 

1. O ile postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, 

obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie 

jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności 

zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek 

Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w 

razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady 

Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo 

osoba wyznaczona przez Zarząd. 

2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenie wybiera się spośród osób uprawnionych 

do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie 

zwołane zostało przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenie jest 

osoba wskazana przez sąd rejestrowy.   

§ 26 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenie należy w szczególności podejmowanie uchwał 

w sprawach: 

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,  

2) udzielenia absolutorium członkom organom Spółki z wykonania przez nich 

obowiązków,  

3) wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub 

jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa 
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rzeczowego, 

4) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, okre-

ślenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dy-

widendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dy-

widendy, 

5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, 

6) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

7) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z 

członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki 

albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,  

8) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z 

członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem spółki do-

minującej; 

9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 

10) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa 

oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 

Kodeksu spółek handlowych,  

11) nabycia własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu 

spółek handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku okre-

ślonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.; 

12) z zastrzeżeniem postanowień innych postanowień niniejszego Statutu, po-

woływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, 

13) zmiana przedmiotu działalności Spółki, 

14) zmiana Statutu Spółki,  

15) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,  

16) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, 

17) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjo-

nariuszy.  

2. Tak długo jak Spółka nie jest spółka publiczną, dla podjęcia uchwał, o których mowa 

w ust. 1 pkt 3) – 11)  oraz ust. 1 pkt) 13-15 powyżej wymagana jest obecność 

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50 % (słownie: pięćdziesiąt procent) 

kapitału zakładowego Spółki.  

3. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 
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w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgro-

madzenia, a uchwały Rady Nadzorczej. 

4. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają 

inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. 

§ 27 

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia 

zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego 

Zgromadzenia. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§28 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021 roku. 

3. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-

sami prawa oraz standardami rachunkowości.  

§29 

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się 

pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, 

chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością 

trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach Ko-

deksu spółek handlowych oraz z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu. 

§ 30 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ko-

deksu spółek handlowych. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2019 ROK 

[ZAŁĄCZONE JAKO ODRĘBNY DOKUMENT]  
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ZAŁĄCZNIK NR 5 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2020 ROK 

[ZAŁĄCZONE JAKO ODRĘBNY DOKUMENT]  

 


