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sporządzony na potrzeby wprowadzenia 1.000.000 akcji serii A
oraz 60.000 akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako
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Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie
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prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
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Wstęp
Niniejszy dokument jest dokumentem informacyjnym spółki akcyjnej SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie
przygotowanym zgodnie z wymogami Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Informacja o Emitencie:
Nazwa (firma):

SAPpeers.com S.A.

Kraj:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa

Oznaczenie sądu:

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS:

0000545448

REGON:

360098885

NIP:

5213683072

Telefon:

(22) 25 71 000

Fax:

(22) 25 71 001

Poczta elektroniczna:

sales@sappeers.com

Strona internetowa:

www.sappeers.com

Informacja o Autoryzowanym Doradcy:
Nazwa (firma):

Minos S.A.

Kraj:

Polska

Siedziba:

Łódź

Adres:

ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 25c/225, 90-350 Łódź

Oznaczenie sądu:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS:

0000562534

Telefon:

(42) 288 20 05

Fax:

(42) 94 20 268

Poczta elektroniczna:

biuro@minossa.pl

Strona internetowa:

www.minossa.pl

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza się do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu NewConnect:

1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda,

60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda,
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Czynniki ryzyka

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących akcji potencjalni inwestorzy powinni dokonać
dokładnej analizy czynników ryzyka oraz innych informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym. Każde z
omówionych poniżej ryzyk może mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy
rozwoju Emitenta, a tym samym może mieć istotny, negatywny wpływ na cenę akcji lub prawa inwestorów
wynikające z tych akcji, w wyniku czego inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków
finansowych.
Potencjalni inwestorzy powinni mieć świadomość, że czynniki ryzyka opisane poniżej mogą nie wyczerpywać
wszystkich zagrożeń, na jakie narażona jest Spółka w związku z prowadzoną przez siebie działalnością. Emitent
przedstawił tylko te czynniki ryzyka dotyczące działalności operacyjnej, które są mu znane. Mogą istnieć jeszcze
inne czynniki ryzyka, które zdaniem Emitenta nie są obecnie możliwe do identyfikacji, a które mogłyby wywołać
skutki, o których mowa powyżej.

1.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi
działalność
1.1.2.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski

W związku z tym, że przychody ze sprzedaży są głównie realizowane w kraju, działalność Spółki jest w dużej mierze
uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski. Do czynników makroekonomicznych zaliczyć można: politykę
rządu; decyzje podejmowane przez organy kształtujące politykę monetarną w krajach będących rynkiem działania
Emitenta oraz instytucje europejskie, wpływające na podaż pieniądza, wysokość stóp procentowych i kursów
walutowych; podatki; wysokość PKB; poziom inflacji; wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego;
stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności, itd. Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą
w istotny sposób niekorzystnie wpłynąć na działalność i wyniki ekonomiczne osiągane przez Emitenta. Celem
ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w opisanym wyżej obszarze, z
odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian. Spowolnienie
gospodarcze oraz niepewność co do przyszłości gospodarczej w przypadku klientów Spółki, mogą przełożyć się na
wyniki uzyskiwane przez Emitenta, w tym obniżenie przychodów i oraz zmniejszenie liczby świadczonych usług.
1.1.2.

Ryzyko związane z konkurencją rynkową

Stale rozwijający się rynek oprogramowania biznesowego powoduje rozwój już istniejących na rynku, jak i
powstawanie nowych podmiotów świadczących usługi w zakresie wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem,
także rozwiązań opartych o system SAP. W przypadku ujawnienia się konkurencji silniejszej niż oczekiwana,
sytuacja taka może wpłynąć na obniżenie zainteresowania oferowanymi przez Spółkę usługami i produktami.
Emitent stara się minimalizować ryzyko związane z konkurencją rynkową poprzez systematyczną analizę
segmentów rynku, na których prowadzi działalność, z uwzględnieniem działań konkurencji. Poza tym, Emitent
posiada szeroką gamę usług oraz planuje poszerzenie obszaru działalności, co pozwoli na dotarcie do szerszego
grona odbiorców.
1.1.3.

Ryzyka związane z regulacjami prawnymi

Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia zmienność, a
także często niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą
być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego oraz
związanego z rynkami finansowymi. Skutkiem wyżej wymienionych, niekorzystnych zmian może być ograniczenie
dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd

-5-

Dokument Informacyjny

SAPpeers.com S.A.

Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w regulacjach, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać
działalność i strategię Emitenta do występujących zmian.
1.2.4.

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne
działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie
wpłynąć na działalność Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje występujące czynniki ryzyka dla
nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Emitenta, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na
dostrzegane czynniki ryzyka.

1.2

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

1.2.1.

Ryzyko związane z krótką historią działalności Emitenta

SAPpeers S.A. został zawiązany w 2014 r. Ze względu na krótką historię działalności Emitenta, jego
rozpoznawalność na rynku polskim oraz europejskim jest niewielka, co wiąże się również z brakiem ugruntowanej
pozycji rynkowej. Ryzyko to jest jednak zminimalizowane przez oparcie prowadzonej przez Emitenta działalności na
profesjonalnej kadrze, która posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie prowadzenia biznesu w branży usług
informatycznych.
1.2.2.

Ryzyko skali działania Emitenta

Realizacja strategii rozwoju Emitenta wiąże się z koniecznością pozyskiwania nowych klientów i rozszerzenia
portfela świadczonych usług. Emitent prowadzi liczne rozmowy z partnerami i potencjalnymi klientami Spółki.
Klienci ci mogą jednak wycofać się z prowadzonych rozmów, co w konsekwencji możee zahamować lub ograniczyć
możliwości rozwojowe Emitenta. W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent prowadzi równocześnie wiele takich
rozmów. Opisane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację
finansową Emitenta.
1.2.3.

Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta

Emitent narażony jest na ryzyko związane z niezrealizowaniem przyjętych założeń strategicznych, opisanych w
strategii rozwoju, a dotyczących świadczonych usług i dynamicznie zmieniających się stosowanych przez klientów
technologii informatycznych. Wpływa to również na ryzyko niezrealizowania możliwych do osiągnięcia przychodów
i wyników finansowych. Emitent minimalizuje to ryzyko poprzez dokonywanie bieżących analiz rynkowych, dobór
kompetentnej kadry pracowniczej a przede wszystkim wprowadzanie takich usług, które odpowiadają
obserwowanemu zapotrzebowaniu rynkowemu.
1.2.4.

Ryzyko związane z kluczowymi pracownikami Emitenta

Emitent opiera swoją działalność na doświadczeniu i wiedzy posiadanej przez Członków jej Zarządu (będących
równocześnie największymi akcjonariuszami Emitenta). Istnieje ryzyko uzależnienia Emitenta od wiedzy
specjalistycznej, kontaktów handlowych i relacji z kontrahentami tych osób, a co za tym idzie – zachwiania ciągłości
świadczonych usług na etapie dalszego rozwoju Emitenta oraz pogorszenia wyników finansowych Emitenta w
przypadku chęci tych osób zakończenia współpracy. Emitent dąży do zmniejszenia tego ryzyka poprzez ściślejsze
związanie tych osób poprzez ich zaangażowanie kapitałowe w akcje Emitenta.
1.2.5.

Ryzyko związane z umową partnerską

Podstawowa działalność Emitenta polega na świadczeniu usług i wdrażaniu oprogramowania w oparciu o system
zarządzania SAP. Emitent współpracuje z SAP Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie uczestnika
Partner Channel oraz SAP Partner Egde. Celem umowy jest ustalenie zasad współpracy Emitenta z SAP, polegającej
na promocji i udzielaniu wsparcia technicznego przy implementacji standardowego oprogramowania SAP przez
Spółkę, także generowaniu dodatkowych przychodów ze sprzedaży oprogramowania SAP i usług konsultingowych.
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Emitent jako Partner SAP jest uwiarygodnieniem jego wizerunku wśród jego kontrahentów. W przypadku
wypowiedzenia ww umowy przez SAP istnieje ryzyko ograniczenia w pewnym stopniu dotychczasowej oferty
świadczonych przez Spółkę usług, a co za tym idzie – zmniejszenia przychodów generowanych na jej podstawie.
1.2.6.

Ryzyko związane z prowadzonymi projektami

Działalność Emitenta polega na świadczeniu usług w zakresie oprogramowania biznesowego firmy SAP służącego
wspomaganiu zarządzaniem przedsiębiorstwem. Istnieje ryzyko, iż, świadczone przez Spółkę usługi mogą być
nieadekwatne w stosunku do potrzeb klienta lub w trakcie ich użytkowania mogą pojawić się błędy, które będą
negatywnie wpływać na działalność klienta i w konsekwencji mogą przyczynić się do niepomyślnej opinii o jakości
usług świadczonych przez Emitenta i spadku zainteresowania świadczonymi przez nią usługami. Emitent
minimalizuje zdefiniowane ryzyko poprzez zatrudnianie specjalistów posiadających bardzo duże doświadczenie.
Taki model działania pozwala na bieżąco likwidować ewentualne trudności i maksymalnie ograniczyć ryzyko z tym
związane.
1.2.7.

Ryzyko związane z uzyskiwanymi przez Emitenta wynikami finansowymi oraz z możliwością
finansowania dalszego rozwoju Emitenta

W przypadku gdy Emitent nie będzie w stanie uzyskiwać dodatnich przepływów pieniężnych z prowadzonej
działalności, mogą wystąpić trudności w finansowaniu planowanych inwestycji oraz wdrażaniu strategii rozwoju
Emitenta. W takim przypadku w celu realizacji założonej strategii oraz regulowania zobowiązań, Emitent będzie
zmuszony podjąć decyzję o nowej emisji akcji lub korzystać w większym stopniu z kapitałów obcych, co może
niekorzystnie wpłynąć na dalszy rozwój Emitenta.
1.2.8.

Ryzyko współpracy ze współwykonawcami

Realizacja świadczenia usług Emitenta w obecnych lub przyszłych projektach oparta jest na współpracy z
zewnętrznymi konsultantami lub specjalistami. W przypadku wycofania się danego podmiotu z kooperacji i
zakończenia współpracy, rodzi to ryzyko zakłócenia realizowanych projektów oraz negatywnego wpływu na
strategię rozwoju Emitenta.
1.2.9.

Ryzyko związane z płynnością finansową Emitenta

W związku z prowadzoną działalnością usługową Emitenta istnieje ryzyko utrzymywania się salda
przeterminowanych należności z tytułu zakończonego świadczenia usług na rzecz klientów a nie rozliczonych
płatności, które mogą zagrażać utrzymaniu płynności finansowej Emitenta. Zarząd Emitenta stara się temu ryzyku
przeciwdziałać, prowadząc aktywna politykę monitorowania spływu należności i podejmując próby
dyscyplinowania wierzycieli.

1.3

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

1.3.1

Ryzyko inwestycji w akcje Emitenta

Nabywanie akcji Emitenta na rynku kapitałowym związane jest z ryzykiem kształtowania się kursu zarówno w
krótkim, jak i w dłuższym terminie. Inwestycja w akcje spółek obarczona jest przy tym wyższym ryzykiem niż
inwestycja w dłużne papiery wartościowe. Dodatkowo, akcje spółek notowanych w ASO obarczone są wyższym
ryzykiem niż akcje dopuszczone do notowań na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych , tym samym
ryzyko inwestycji w ASO jest znacznie większe, co zarówno oznacza możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych
zysków, ale również dużych strat.
1.3.2.

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, większościowym akcjonariuszem Emitenta są trzy osoby
fizyczne, które posiadają akcje, dające łącznie 88,61% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Duża
koncentracja akcjonariatu sprawia, że akcjonariusze ci mogą wywierać znaczący wpływ na działalność Emitenta.
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Nie można również zagwarantować, że interesy głównych akcjonariuszy nie będą sprzeczne z interesami
akcjonariuszy mniejszościowych. Ryzyko wystąpienia podaży akcji ze strony dotychczasowych akcjonariuszy
zmniejsza charakter akcji serii B. Są to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu - nie będące przedmiotem
wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect. Akcjonariusze mniejszościowi są chronieni przez przepisy prawa i
organ nadzoru nad rynkiem (UKNF).
1.3.3.

Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji

Ceny instrumentów finansowych notowanych w ASO mogą podlegać znaczącym wahaniom, w zależności od
kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od
niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele
czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych w ASO jest niezależnych od sytuacji i
działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych w ASO, tak w krótkim,
jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w ASO cechują
się mniejsza płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym. W związku z
tym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w wybranych przez siebie terminie
lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie.
1.3.4.

Ryzyko związane z zawieszeniem notowań

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami
finansowymi na okres do 3 miesięcy:
a) na wniosek Emitenta;
b)
jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu.
Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami
finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc w przypadkach określonych przepisami prawa.
Na podstawie § 17c ust. 3 Regulaminu ASO, gdy Emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej
nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie
wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje
obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego
Systemu Obrotu może:
a) nałożyć karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną wcześniej nie może przekraczać
50.000,00 zł,
b) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie,
c) wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie (patrz. Ryzyko związane z
wykluczeniem akcji z obrotu na NewConnect).
Na podstawie § 9 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem wyłączeń przewidzianych na podstawie przedmiotowego
paragrafu, warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie
ważnego zobowiązania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań Animatora
Rynku na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. W przypadku rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań
Animatora Rynku w alternatywnym systemie, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót
instrumentami finansowymi Emitenta do czasu wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku, chyba że
umowa taka została uprzednio zawarta.
Stosownie do art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi
jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie
obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, Giełda Papierów Wartościowych będąca
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organizatorem alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie
dłuższy niż miesiąc.
W przypadku zawieszenia obrotu papierami wartościowymi objętymi niniejszym Dokumentem Informacyjnym
może dojść do utraty przez nie płynności (przez okres zawieszenia).
1.3.5.

Ryzyko związane z możliwością wykluczenia instrumentów finansowych Emitenta z obrotu

Zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty
finansowe z obrotu:
- na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez
Emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta, albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości,
z powodu braku środków w majątku Spółki na zaspokojenie kosztów postępowania,
- wskutek otwarcia likwidacji Spółki,
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy
czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem
połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia
Zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z
obrotu:
- w przypadkach określonych przepisami prawa,
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów;
- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta,
obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.
Zgodnie z § 17c ust. 3 pkt 3 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może wykluczyć z
obrotu instrumenty finansowe Emitenta, jeżeli emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej
nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie
wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu.
Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym
systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, GPW będąca organizatorem alternatywnego systemu
obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym
alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na
okres nie dłuższy niż 10 dni.
Ponadto, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie na żądanie KNF, GPW będąca organizatorem alternatywnego
systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi
zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu
obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.
1.3.6.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez GPW na Emitenta kary finansowej

Zgodnie z § 17 c Regulaminu ASO, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje i nie przestrzega zasad lub przepisów
obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki,
nałożone na niego w w alternatywnym systemie obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na
emitenta karę pieniężną, w wysokości nie przekraczającej 50.000 zł.
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Ryzyko nałożenia kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Spółka notowana w ASO posiada status spółki publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie publicznej. Z tej
przyczyny KNF może nałożyć na Spółkę kary administracyjne za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie
obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie
publicznej oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W przypadku nałożenia kar obrót papierami
wartościowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na
czas określony lub bezterminowo, instrumentów finansowych z obrotu w ASO lub nałożyć karę pieniężną w kwocie
do wysokości 1 mln zł, lub w końcu zastosować obie kary jednocześnie.
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Oświadczenia osób odpowiedzialnych
Dokumencie Informacyjnym

za

informacje

zawarte

2.1. Emitent
Nazwa (firma):

SAPpeers.com S.A.

Kraj:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres siedziby:

00-675 Warszawa, Koszykowa 54

Numer KRS:

0000545448

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

REGON:

360098885

NIP:

5213683072

Telefon:

22 25 71 000

Fax:

22 25 71 001

Poczta elektroniczna:

sales@sappeers.com

Strona internetowa:

www.sappeers.com

Osoby działające w imieniu Emitenta:
Marek Kapeliński

–

Prezes Zarządu,

Łukasz Wasilewski

–

Członek Zarządu.

Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zamieszczone w treści Dokumentu Informacyjnego.
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Autoryzowany Doradca

Nazwa (firma):

MINOS S.A.

Kraj:

Polska

Siedziba:

Łódź

Adres:

ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 25c/225, 90-350 Łódź

Numer KRS:

0000562534

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Telefon:

(42) 288 20 05

Fax:

(42) 94 20 268

Poczta elektroniczna:

biuro@minossa.pl

Strona internetowa:

www.minossa.pl

Osoba działająca w imieniu Autoryzowanego Doradcy:
Bogdan Dzimira

–

Prezesa Zarządu
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3. Dane o instrumentach finansowych
Alternatywnego Systemu Obrotu
3.1.

wprowadzanych

do

Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych z wyszczególnieniem
rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z
instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych

3.1.1 Informacja o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu
Emitent zamierza wprowadzić do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu:

1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda,

60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda,
Łącznie, przedmiotem wprowadzenia objętych jest 1.060.000 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) akcji o
łącznej wartości nominalnej 106.000,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy złotych), które stanowią 15,92% kapitału
zakładowego Emitenta oraz dają 8,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Kapitał zakładowy Emitenta:
Liczba akcji
(szt.)

Udział w kapitale
zakładowym

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów

Seria A

1.000.000

15,02%

1.000.000

8,16%

Seria B (*)

5.600.000

84,08%

11.200.000

91,35%

Seria C

60.000

0,90%

60.000

0,49%

Razem

6.660.000

100,00%

12.260.000

100,00%

Źródło: Emitent, (*) seria B jest uprzywilejowana w ten sposób, że na 1 akcje przypada 2 głosy na WZ

3.1.2 Uprzywilejowanie akcji Emitenta, ograniczenia w zbywalności akcji Emitenta i opis zabezpieczeń lub
świadczeń dodatkowych
Akcje serii A oraz C Emitenta nie są w żaden uprzywilejowane w rozumieniu KSH, w szczególności
co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w przypadku likwidacji Emitenta.
Prawa i obowiązki są określone w KSH, w Statucie, w Ustawie o Obrocie oraz w innych przepisach prawa.
Na nabywcach akcji serii A oraz C nie ciążą jakiekolwiek świadczenie dodatkowe na rzecz Emitenta.
3.1.3 Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia praw z instrumentów finansowych Emitenta
Ograniczenia umowne
Nie jest ograniczona zbywalność akcji serii A oraz C. Akcje serii A oraz C nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń
ani świadczeń dodatkowych.
Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta
Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami serii A i C.
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Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Obowiązki i ograniczenia dotyczące obrotu akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej, wynikają z Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi.
Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa iż, w przypadku gdy wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Organizator ASO
na żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie
obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.
Artrt. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa, iż w przypadku gdy obrót określonymi
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia
prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym
alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, Organizator ASO zawiesza
obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Artrt. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa, iż na żądanie KNF, Organizator ASO wyklucza
z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny
prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym
alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.
Zgodnie z art. 154 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi informacją poufną w rozumieniu ustawy
jest – określona w sposób precyzyjny – informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku
emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania
takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu
mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi
pochodnych instrumentów finansowych, przy czym dana informacja:
1)

jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły lub
których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia
dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów
finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych;

2)

mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości, w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość
instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, wtedy
gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie
działającego inwestora;

3)

w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych,
ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie przez inwestora lub inną
osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia lub
zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w pkt 1 i 2.

Zgodnie z art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi każdy kto:
1)

posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub
udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także
stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności:

a)

członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy,
biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym
stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub

b)

akcjonariusze spółki publicznej, lub

c)

osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym lub dominującym
wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

- 14 -

Dokument Informacyjny

SAPpeers.com S.A.

lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym
podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub
d)

maklerzy lub doradcy, lub

2)

posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo

3)

posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2, jeżeli wiedział lub przy
dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja poufna – nie może wykorzystywać
takiej informacji.

Zgodnie z art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby, o których mowa w ust. 1 art.. 156
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nie mogą:
1)

ujawniać informacji poufnej;

2)

udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.

Zgodnie z art. 156 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku uzyskania informacji poufnej
przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w ust.
1 art. 156 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej.
Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ujawnieniem informacji poufnej jest
przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej
dotyczącej:
1)

jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 4 pkt 1 art.
156 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

2)

jednego lub kilku instrumentów finansowych określonych w ust. 4 pkt 1 art. 156 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi;

3)

nabywania albo zbywania instrumentów finansowych określonych w ust. 4 pkt 1 art. 156 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby wymienione w art. 156 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub
zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz
innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej,
innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami
finansowymi.
Zgodnie z art. 159 ust. 1a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby wymienione w art. 156 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając
jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez
tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji
emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących
lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek
własny lub osoby trzeciej.
Zgodnie z art. 159 ust. 1b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przepisów art. 159 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi ust. 1 i 1a nie stosuje się do czynności dokonywanych:
1)

przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi ust. 1 pkt 1 lit. a, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów

- 15 -

Dokument Informacyjny

SAPpeers.com S.A.

finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje
inwestycyjne albo
2)

w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących
akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną
przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo

3)

w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ust.
1 pkt 1 lit. a, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji,
zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo

4)

w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi ust. 1 pkt 1 lit. a, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji,
zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo

5)

w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo

6)

w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów
emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem
biegu danego okresu zamkniętego.

Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi okresem zamkniętym jest:
1)

okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi ust. 1 pkt 1 lit. a informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych, o
których mowa w ust. 1, spełniających warunki określone w art. 156 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości;

2)

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

3)

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

4)

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

Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby:
1)

wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami,

2)

inne, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do
informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie
podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności
gospodarczej – są obowiązane do przekazywania Komisji oraz temu emitentowi informacji o zawartych
przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji
emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych
powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub
będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.

Zgodnie z art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przez osoby blisko związane z osobą, o
której mowa w art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ust. 1, rozumie się:
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1)

jej małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu;

2)

dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli;

3)

innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym przez
okres co najmniej roku;

4)

podmioty:
a)

w których osoba, o której mowa w art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowy ust. 1, lub
osoba blisko z nią związana, o której mowa w pkt 1–3, wchodzi w skład ich organów zarządzających
lub nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały
dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie
podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności
gospodarczej, lub

b)

które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa w art. 160 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowy ust. 1, lub osobę blisko z nią związaną, o której mowa w pkt 1–3,
lub

c)

z działalności których osoba, o której mowa w art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowy
ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w pkt 1–3, czerpią zyski,

d)

których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym osoby, o której mowa w
art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowy ust. 1, lub osoby blisko z nią związanej, o której
mowa w pkt 1–3.

Zgodnie z art. 161a ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zakazy i wymogi, o których mowa w art.
156–160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie
art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art.
39 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ust. 4.
Zgodnie z art. 174 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na osobę wymienioną w art. 156 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi ust. 1 pkt 1 lit. a, która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje
czynności, o których mowa w art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ust. 1 lub 1a, Komisja może
nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 200 000 zł.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy kto:
1)
osiągnął lub przekroczył 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33⅓ %, 50 %, 75 % albo 90 % ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta albo
2)
posiadał co najmniej 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 33⅓ %, 50 %, 75 % albo 90 % ogólnej liczby głosów
w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %,
33⅓ %, 50 %, 75 % albo 90 % lub mniej ogólnej liczby głosów, albo
3)
kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1%
ogólnej liczby głosów jest obowiązany zawiadomić o tym KNF oraz Emitenta, nie później niż w terminie:
- 4 dni roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o
takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć,
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać informacje o:
dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie,
liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz
o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów,
liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie
głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów,
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-

informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy
od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku, gdy zawiadomienie jest
składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów,
podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki,
osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej, tj. osobach trzecich, z
którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
Zgodnie z art. 69 ust. 4a. Ustawy o ofercie publicznej w przypadku, gdy podmiot zobowiązany do dokonania
zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie
publicznej, powinno zawierać także informacje o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym
udziale w kapitale zakładowym spółki; o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie
głosów; o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie
głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów odrębnie dla akcji każdego rodzaju.
Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów powinno dodatkowo
zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12
miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych
zamiarów lub celu akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od
zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym KNF oraz spółkę.
Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub
przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:
zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,
nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub
obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej,
pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
W przypadku, nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub
obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, zawiadomienie zawiera również informacje o:
liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, jaką posiadacz instrumentu finansowego
osiągnie w wyniku nabycia akcji,
dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji,
dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami
wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na którego rzecz
ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w
takim przypadku prawo głosu uważa się za należące do podmiotu, na którego rzecz ustanowiono zabezpieczenie.
Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o ofercie publicznej, z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych w przepisach, spoczywają również:
a)
na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z
nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;
b)
na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane przez ten sam
podmiot,
c)
na podmiocie, w którego przypadku osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji
nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi,
w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden
lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład
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zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu
zleceniodawców wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu,
przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia
do wykonywania prawa głosu;
d)
na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu został
upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał
wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
e)
łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez
te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia
trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności
powodujące powstanie tych obowiązków,
f)
na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa powyżej w lit. e (art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy
o ofercie publicznej), posiadając akcje spółki publicznej w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub
przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.
Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według
własnego uznania. W przypadkach wskazanych w lit. e i f (art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6) obowiązki mogą być wykonywane
przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia (art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie
publicznej). Istnienie porozumienia, o którym mowa w lit. e (art. 87 ust. 1 pkt 5), domniemywa się w przypadku
posiadania akcji spółki publicznej przez:
a)
małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak
również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli,
b)
osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
c)
mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na
rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych,
d)
jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:
po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,
po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 1 pkt 4 –
wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem,
wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub
wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.
Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o
ofercie publicznej nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji
spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej liczby głosów (art. 89a Ustawy o
ofercie publicznej).
Zgodnie z art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki
publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie
lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z
naruszeniem wyżej opisanych obowiązków.
Zakaz wykonywania prawa głosu dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty
zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1
lub art. 74 ust. 1, albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3, albo art. 74 ust. 2 lub 5.
Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew wyżej określonemu zakazowi nie jest uwzględniane przy
obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.
Zgodnie z art. 90 Ustawy o ofercie publicznej przepisów rozdziału 4 tej ustawy dotyczącego znacznych pakietów
akcji spółek publicznych nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji
zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w
art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
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Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej akcje obciążone zastawem do chwili jego wygaśnięcia nie mogą
być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o
ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych
zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 91, poz. 871; Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538 oraz Dz. U. z
2009 r. Nr 42, poz. 341). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na
podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Przepisu art. 69 Ustawy o ofercie publicznej nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę
inwestycyjną w celu realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, które łącznie z akcjami już
posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o
ile:
a)
prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane, oraz
b)
firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację zadań, o
których mowa w ust. 1, zawiadomi właściwy dla emitenta organ państwa macierzystego, o którym mowa w
art. 55a, o zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, oraz
c)
firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań związanych z organizacją
rynku regulowanego.
Zgodnie z art. 90 ust. 1b i ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej przepisów rozdziału 4 tej ustawy dotyczącego
znacznych pakietów akcji spółek publicznych z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 Ustawy o ofercie publicznej w
zakresie dotyczącym art. 69 tejże ustawy nie stosuje się w przypadku:
nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi,
udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotyczącego wyłącznie jednego Walnego
Zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa
powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika
możliwości wykonywania prawa głosu.
Normy wynikające z treści art. 90 Ustawy o ofercie publicznej, w zakresie w jakim odnoszą się wyłącznie do rynku
regulowanego nie mają zastosowania do akcji wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect.
Ponadto przepisów rozdziału 4 dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek publicznych nie stosuje się w
przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach
określonych przez:
1)
Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
2)
spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art.
48 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej
ustawy,
3)
spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
Wyżej opisanych regulacji rozdziału 4 Ustawy o ofercie publicznej nie stosuje się do podmiotu dominującego
towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności,
o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, pod warunkiem, że:
a)
spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami
prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego,
b)
podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu głosowania
na Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej,
c)
podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt 1 i 2,
wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych
zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów.
Ponadto przepisów rozdziału 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 87 ust. 1
pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej – w zakresie dotyczącym art. 69 tejże, nie stosuje się również
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w przypadku porozumień dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na Walnym
Zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy
mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 ustawy oraz w
art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 K.s.h. (art. 90 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej).
Obowiązki dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji wskazane w art. 72–74 Ustawy o ofercie publicznej,
czyli:
1.
nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej
niż:
10% ogólnej liczby głosów – w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej
liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33%, lub
5% ogólnej liczby głosów – w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w
ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33% wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub
5% ogólnej liczby głosów,
2.
przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej
liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku
ogłoszenia wezwania, o którym mowa w kolejnym punkcie),
3.
przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania
się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki,
nie powstają w przypadku nabycia akcji spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu
obrotu.
Obowiązki i odpowiedzialność wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorców obowiązek zgłoszenia Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zamiaru koncentracji, o ile łączny obrót przedsiębiorców
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50
000 000 EUR (pięćdziesiąt milionów euro). Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno
przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do
grup przedsiębiorcy, nad którym ma być przejęta kontrola, a także jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 Ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów).
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:
-

połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,

-

przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek
inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez
jednego lub więcej przedsiębiorców,

-

utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,

-

nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa),
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 EUR (dziesięć
milionów euro).

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie koncentracji przez
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. Zamiar koncentracji nie
podlega zgłoszeniu:
1)

jeżeli obrót przedsiębiorcy:

-

nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli,
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-

którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte,

-

z którego akcji lub udziałów ma nastąpić wykonywanie praw,

nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie równowartości 10 000 000 EUR (dziesięć milionów euro).
Zwolnienia tego nie stosuje się w przypadku koncentracji, w których wyniku powstanie lub umocni się pozycja
dominująca na rynku, na którym następuje koncentracja (a contrario art. 18 Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów).
2)

polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli
przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek
inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem
roku od dnia nabycia, oraz że:

-

instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub

-

wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego
majątku lub tych akcji.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć w drodze
decyzji termin, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona
ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia.
3)

polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod
warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,

4)

następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć
kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy
przejmowanego,

5)

przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy
biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę lub przedsiębiorca
nabywający część mienia innego przedsiębiorcy.
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż 2 miesiące od
dnia jego wszczęcia.
Sposób wyliczenia wysokości obrotu decydującego o konieczności zgłoszenia koncentracji do urzędu
antymonopolowego (Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca
2007 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących koncentracji (Dz. U. z 2007 r. Nr
134, poz. 935). Rozporządzenie to w § 3 wskazuje, iż obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji oblicza
się jako sumę przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym ze sprzedaży produktów oraz sprzedaży towarów i
materiałów, składających się na operacyjną działalność przedsiębiorców, po odliczeniu udzielonych rabatów,
upustów i innych zmniejszeń oraz podatku od towarów i usług, a także innych podatków związanych z obrotem,
jeżeli nie zostały odliczone, wykazanych w rachunku zysków i strat sporządzonym na podstawie przepisów o
rachunkowości. Sumę przychodów powiększa się o wartość uzyskanych dotacji przedmiotowych.
Do podjęcia decyzji przez Prezesa UOKiK lub do upływu terminu, w którym decyzja ta powinna zostać wydana,
przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są zobowiązani do wstrzymania się od dokonania
koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w oparciu o art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której – po spełnieniu przez
przedsiębiorców zmierzających dokonać koncentracji warunków określonych w art. 19 ust. 2 powyższej ustawy –
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konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji
dominującej na rynku.
Ponadto na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK może, w drodze
decyzji, nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć
ich zobowiązanie, w szczególności do:
-

zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,

-

wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie
określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego bądź
nadzorczego jednego albo kilku przedsiębiorców,

-

udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.

Na mocy art. 20 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji,
dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez
powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Jednak w przypadku, gdy odstąpienie od zakazu
koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu
technicznego albo będzie mogła wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej
koncentracji.
Na mocy art. 21 ust. 1 przywoływanej ustawy Prezes UOKiK może uchylić powyższe decyzje, jeżeli zostały one
oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub
jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji warunków.
Jeśli jednak koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny
sposób, Prezes UOKiK może na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania
na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:
-

podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji,

-

zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy,

-

zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiązanie
spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę z zastrzeżeniem, że decyzja taka nie może być
wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.

Z powodu niedopełnienia obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w
wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary,
jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody (art. 106 ust. 1 pkt 3
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
W oparciu o art. 106 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej
równowartość od 1 000 EUR do 50 000 000 EUR, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 22
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał on nieprawdziwe
dane, a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na
podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę karę
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 500 EUR do 10 000 EUR za każdy dzień zwłoki w wykonaniu
m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji (art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów).
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję
kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców, karę
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pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, gdy
osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji (art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów).
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach
określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub
przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie
może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy.
W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do
podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528–550 Kodeksu spółek handlowych. Prezesowi UOKiK
przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale.
Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjecie innych środków prawnych
zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności
uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.
Ograniczenia wynikające z rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji
przedsiębiorstw.
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji mające wpływ na obrót akcjami wynikają także z regulacji zawartych w
Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców
(Dz. UE. L 24/1), zwanego dalej Rozporządzeniem dotyczącym Koncentracji).
Rozporządzenie dotyczące Koncentracji zawiera uregulowania odnoszące się do tzw. Koncentracji o wymiarze
wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone
progi obrotu towarami i usługami.
Rozporządzenie dotyczące Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury
własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed
ich ostatecznym dokonaniem, a po:
- zawarciu umowy,
- ogłoszeniu publicznej oferty, lub
- przejęciu większościowego udziału.
Zawiadomienie Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji można Również
dokonać, jeśli przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze
wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji.
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
-

łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 000
000 000 EUR (pięć miliardów euro),

-

łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwu przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 000 000 (dwieście pięćdziesiąt milionów euro), chyba że
każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż 2/3 swoich łącznych obrotów,
przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim,

-

łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2 500
000 000 EUR (dwa miliardy pięćset milionów euro),

-

w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EUR (sto milionów euro),
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-

w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EUR (sto milionów euro), z czego łączny obrót
co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 000 000 EUR
(dwadzieścia pięć milionów euro),

-

łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwu przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 100 000 000 EUR (sto milionów euro), chyba że każde z
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż 2/3 swoich łącznych obrotów
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim,

Łączny obrót, w rozumieniu Rozporządzenia dotyczącego koncentracji, obejmuje kwoty uzyskane przez
zainteresowane przedsiębiorstwa w poprzednim roku finansowym ze sprzedaży.

Ograniczenia wynikające z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Zgodnie z paragrafem 3 Regulaminu ASO:
1.

Wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie, zwanym dalej także „obrotem”, mogą być instrumenty
finansowe, o ile:

1)

został sporządzony odpowiedni publiczny dokument informacyjny, chyba że sporządzenie tego dokumentu
nie jest wymagane, z zastrzeżeniem ust. 2;

2)

zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona;

3)

w stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;

4)

(uchylony);

5)

wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 zł; w przypadku wprowadzania do obrotu praw do akcji
lub praw poboru akcji, wymóg ten stosuje się odpowiednio do akcji, które powstaną z przekształcenia tych
praw do akcji oraz do akcji obejmowanych w wykonaniu tych praw poboru; powyższego wymogu nie
stosuje się do akcji, praw do akcji lub praw poboru akcji emitenta, którego inne akcje lub prawa do akcji
zostały wcześniej wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu bez konieczności spełnienia tego
wymogu; Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania powyższego wymogu, o ile
uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników;

6)

w przypadku gdy emitent ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji lub praw do akcji do obrotu w
alternatywnym systemie:

a)

co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie znajduje się w posiadaniu co najmniej 10
akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczy głosów na walnym zgromadzeniu i nie
jest podmiotem powiązanym z emitentem; wymóg ten stosuje się odpowiednio do praw do tych akcji;
Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania powyższego wymogu, o ile uzna, że nie
zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników;

b)

kapitał własny emitenta wynosi co najmniej 500.000 zł; Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić
od stosowania powyższego wymogu, o ile poziom środków finansowych pozyskanych przez emitenta w
wyniku oferty akcji, które nie zostały jeszcze zarejestrowane, pozwala na uprawdopodobnienie spełnienia
wymogu po dokonaniu rejestracji tych akcji przez właściwy sąd;

c)

emitent przedstawi w dokumencie informacyjnym sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, sporządzone i zbadane zgodnie z przepisami Załącznika
Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

1a. Z zastrzeżeniem ust. 1b i 1c, w przypadku gdy:
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1)

różnica pomiędzy cenami emisyjnymi akcji spółki ubiegającej się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji
lub praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu przekracza 50% niższej z tych cen, a pomiędzy
dniami ustalenia tych cen nie minęło więcej niż 9 miesięcy, lub

2)

różnica pomiędzy średnim kursem akcji emitenta w alternatywnym systemie obrotu z ostatnich 3
miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji a tą ceną przekracza 50%
tego kursu, a w przypadku notowania akcji emitenta, przed dniem ustalenia tej ceny, przez okres krótszy
niż 3 miesiące – przekracza 50% średniego kursu tych akcji z całego tego okresu
-

akcje uprzywilejowane cenowo oraz prawa do tych akcji nie mogą zostać wprowadzone do
alternatywnego systemu obrotu w ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia uchwały/decyzji o ustaleniu
ceny emisyjnej tych akcji. W przypadku późniejszej zmiany ceny emisyjnej tych akcji termin ten
liczony jest od daty podjęcia uchwały/decyzji zmieniającej tę cenę.

1b. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1a, nie dotyczy akcji oraz praw do tych akcji, w przypadku gdy w
stosunku do tych akcji nie zostało wyłączone lub ograniczone prawo poboru.
1c. Organizator Alternatywnego Systemu może nie stosować ograniczenia, o którym mowa w ust. 1a, o ile uzna,
że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników.

3.2

Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących
przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie.

Seria A:
W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii A do obrotu na
rynku NewConnect, akcje serii A były przedmiotem transakcji kupna – sprzedaży:
L.p.
Data

Cena

Wolumen

(w zł)

(w sztukach)

1

04-06-2015

0,10

10 000

2

04-06-2015

0,10

10 000

3

04-06-2015

0,10

230 000

4

04-06-2015

0,10

250 000

5

29-09-2015

3,35

130 000

6

29-09-2015

3,35

130 000

7

29-09-2015

3,35

130 000

8

29-09-2015

3,35

100 000

9

09-11-2015

3,35

10 000

10

10-12-2015

3,35

2 000

11

10-12-2015

3,35

2 000

12

10-12-2015

3,35

1 000

13

10-12-2015

3,35

1 000
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14

10-12-2015

3,35

500

15

10-12-2015

3,35

500

16

10-12-2015

3,35

500

17

10-12-2015

3,35

500

18

17-12-2015

3,00

33.350

19

17-12-2015

3,00

33.350

20

23-12-2015

3,00

33.350

21

05-01-2016

3,00

33.350

22

05-01-2016

3,00

33.350

Transakcje o nr (1-5), (8-9), były dokonywane z podmiotami powiązanymi.
Seria C:
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Sprzedaż akcji miała miejsce w dniu 11 września 2015 r.
2) Data przydziału akcji:
Umowa objęcia akcji została zawarta w dniu 11 września 2015 r.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
60.000 akcji serii C
4) Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja akcji została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji serii C przydzielono 60.000 akcji.
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Cena akcji wyniosła 3,35 złotych za akcję.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Nabywcą była jedna osoba fizyczna. Osoba ta nie była podmiotem powiązanym z Emitentem.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje zostały nabyte przez jedną osobę fizyczną.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z
określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu
finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu
finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta.
Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości
kosztów według ich tytułów:
Brak takich kosztów.
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Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych Emitenta jest Walne
Zgromadzenie, zgodnie z zapisami art. 431 KSH.
Seria A:
W dniu 18 listopada 2014 r. została zawiązana spółka akcyjna pod firmą Teleholography S.A. z siedzibą w
Warszawie (poprzednia nazwa Emitenta). Akcje serii A w liczbie 1.000.000 (jeden milion sztuk) zostały objęte przez
jednego akcjonariusza i założyciela Spółki p. Łukasza Jana Wasilewskiego zgodnie z oświadczeniem o zawiązaniu
spółki akcyjnej przed notariuszem p. Wiesławą Prokopiuk w Warszawie (Repertorium A Nr 3821/2014) w dniu 18
listopada 2014r. Akcje zostały objęte za gotówkę i wpełni opłacone.
Treść paragrafów od § 7 do § 12 dotyczącego kapitału Emitenta (akt notarialny A Nr 3821/2014) została
przedstawiona poniżej:

W § 7 ust. 1 w/w aktu notarialnego wystąpiła omyłka pisarska dotycząca słownego opisu liczby akcji serii A, zamiast
jednego miliona sztuk akcji zostało wpisane sto tysięcy sztuk. Pomimo tej omyłki, sąd gospodarczy zarejestrował
poprawną liczbę akcji, a w kolejnych protokołach dotyczących zmiany statutu, m.in. w związku z emisjami akcji serii
B oraz C, zapisy akcji serii A opisywano w sposób prawidłowy.
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Oświadczenie o objęciu akcji przez p. Łukasza Jana Wasilewskiego zostało złożone w formie aktu notarialnego w
dniu 24 grudnia 2014 r. przed notariuszem p. Mirosławem Więchem w Warszawie (Repertorium A Nr 4361/2014)

Akcje serii A zostały zarejestrowane w dniu 25.02.2015 r. przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Seria C:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 9 września 2015 r. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii C. (Repertorium A Nr 3749 / 2015).
Emisja akcji serii C została przeprowadzona zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH w trybie oferty prywatnej. Treść
uchwały nr 3 aktu notarialnego Repertorium A Nr 3749 / 2015 została przedstawiona poniżej:

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 września 2015 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAPpeers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na
podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§1
Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
to jest do kwoty nie wyższej niż 666.000,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych). --------Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 60.000 (słownie:
sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.-------Wszystkie akcje emisji serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z akcjami serii C nie są związane żadne
szczególne uprawnienia.---------------------------------------------------------------------------------------Cena emisyjna akcji emisji serii C zostaje ustalona w wysokości 3,35 zł (słownie: trzy złote trzydzieści pięć
groszy) za jedną akcję.-------------------------------------------------------------------------------------------Akcje emisji serii C zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze
subskrypcji prywatnej. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 30 września 2015 r.
Akcje emisji serii C zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. ------------------------------------------------------Akcje emisji serii C będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2015, to jest od 1 stycznia 2015 r.--------------
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W interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia
akcji emisji serii C w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu
Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.----------------§2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą:
SAPpeers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust.
1. Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:
1.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 666.000 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:
a)

1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć
groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;-------------------------------------

b)

5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych w ten sposób, iż na
każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, oznaczonych serią B, o wartości
nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej 0,81 (osiemdziesiąt jeden groszy).-----

c)

60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10
(dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej 3,35 zł (trzy złote trzydzieści pięć groszy).--------§3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności
do:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
zawarcia umów objęcia akcji serii C;--------------------------------------------------------------------------------2.
złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art.
310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.; -----------------------------------------------------------------------------3.
złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki.---------------------------------Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany
wynikające z niniejszej uchwały.-----------------------------------------------------------------------------------§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3:
Opinia Zarządu spółki pod firmą: SAPpeers.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uzasadniająca
pozbawienie prawa poboru akcji serii C:
Zgodnie z wymogami art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedkłada niniejszym swoją opinię i
rekomendację w sprawie uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C.
Prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji posiadanych przez dotychczasowych
Akcjonariuszy (prawo poboru) może zostać wyłączone w interesie Spółki.
W ocenie Zarządu, pozbawienie prawa poboru przyczyni się do poszerzenia dotychczasowego akcjonariatu o
inwestorów zainteresowanych dokapitalizowaniem Spółki, jak również do umocnienia pozycji Spółki wobec
podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów, co umożliwi także wzrost jej
wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju. Pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji pozostając w
interesie Spółki, nie godzi jednocześnie w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy. Zarząd rekomenduje ustalenie
ceny emisyjnej akcji serii C na poziomie 3,35 zł (trzy złote trzydzieści pięć groszy) za jedną akcję.
W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano:------------------------------------------------------------------------------------------- ogółem ważnych głosów – 12.200.000 (ważne głosy oddano z 6.600.000 akcji – 1000000 akcji = 1 głos 5600000 =
2 głosy), co odpowiada 100% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------- głosów „Za” uchwałą – 12.200.000, ---------------------------------------------------------------------------------------------- głosów „Przeciw” uchwale – 0,---------------------------------------------------------------------------------------------------- głosów „Wstrzymujących się” – 0,------------------------------------------------------------------------------------------------ głosów nieważnych – 0. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 12.200.000 głosami „za”.-----------------------------------------Zarząd Emitenta (Marek Kapeliński jako Prezes Zarządu, Łukasz Wasilewski jako Członek Zarządu, Jacek Karnat jako
Członek Zarządu) wypełnił zobowiązanie do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w
dniu 17 września 2015 r. w formie aktu notarialnego przed notariuszem p. Wiesławą Prokopiuk w Warszawie
(Repertorium A Nr 3874/2015).
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Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 września 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) pod nazwą NewConnect oraz
dematerializację akcji serii A oraz serii C.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi („Ustawa o Obrocie”), uchwala, co następuje:

1.

2.

3.

§1
Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie 1.000.000 (jeden milion)
akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
C.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
pod nazwą NewConnect prowadzonym przez GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz akcji zwykłych
na okaziciela serii C.--------------------------------------------------------------------------------Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji
oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu pod nazwą NewConnect
akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C, w tym do zawarcia umowy z
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz rejestracji w depozycie papierów wartościowych
akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz serii C oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia
akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz serii C do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako
Alternatywny System Obrotu przez GPW.--------------------------------------------------------------------------------§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano:------------------------------------------------------------------------------------------ogółem ważnych głosów – 12.200.000 (ważne głosy oddano z 6.600.000 akcji – 1000000 akcji = 1 głos 5600000 =
2 głosy), co odpowiada 100% kapitału zakładowego, --------------------------------------------------------------------------- głosów „Za” uchwałą – 12.200.000, ---------------------------------------------------------------------------------------------- głosów „Przeciw” uchwale – 0,---------------------------------------------------------------------------------------------------- głosów „Wstrzymujących się” – 0,------------------------------------------------------------------------------------------------ głosów nieważnych – 0. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 12.200.000 głosami „za”.------------------------------------------

Umowa objęcia akcji serii C została zawarta w dniu 11 września 2015r. Akcje zostały objęte za gotówkę. Akcje serii
C zostały zarejestrowane w dniu 4 listopada 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3.4
Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób,
czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia.
Akcje serii A oraz akcje serii C zostały objęte przez akcjonariuszy wyłącznie za gotówkę.
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Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wszystkie akcje wyemitowane przez Emitenta są
równe w prawie do dywidendy, przy czym akcje serii A oraz C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od
wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015r.

3.4

Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji

Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi serii A oraz C dzielą się na uprawnienia majątkowe i korporacyjne.
Uprawnienia korporacyjne przysługujące akcjonariuszowi są następujące:
Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wykonywania prawa głosu
Akcjonariusz wykonuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Walne
Zgromadzenia mogą być zwyczajne (Zwyczajne Walne Zgromadzenia) lub nadzwyczajne (Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenia). Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 411 KSH). Każda akcja
Emitenta daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 412 KSH każdy akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie
można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika
z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji
każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z
rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu
wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie
wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek
rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organówlub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od
Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik
ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu
interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest tu wyłączone.
Prawo zwołania i prawo do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia
Z prawem do udziału w Walnym Zgromadzeniu związane jest prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, które przyznane zostało akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału
zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego
zgromadzenia (art. 399 § 3 KSH). Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
przysługuje akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1
KSH). We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w
terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3
KSH).
Prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki
przysługuje prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia (art. 401 § 1 KSH). W spółce publicznej żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później
niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać
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uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać
złożone w postaci elektronicznej.
Akcjonariuszom lub akcjonariuszowi spółki publicznej reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki zostało przyznane prawo do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na
piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad (art. 401 § 4 KSH). Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).
Prawo żądania wydania odpisów wniosków
Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądania wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem
obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć do Zarządu. Wydanie odpisów wniosków
powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).
Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia
Na zasadach określonych w art. 422–427 KSH akcjonariuszowi przysługuje prawo do zaskarżania uchwał Walnego
Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w
interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego
przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały
Walnego Zgromadzenia przysługuje:
a. zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
b. akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu;
wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,
c. akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,
d. akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania
walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o
uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 KSH).
Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie
nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważność uchwały
walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia,
nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 KSH).
Prawo do uzyskania informacji o Spółce
Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi Spółki (art. 428 KSH), podczas obrad Walnego
Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących
Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono
ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może
złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH).
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Na wniosek akcjonariuszy Spółki (zgodnie z art. 385 § 3 KSH) reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału
zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w
drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy postanowienia Statutu przewidują inny sposób powołania
Rady Nadzorczej.
Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej
lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) – art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
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Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy,
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli Walne Zgromadzenie oddali
wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego
rewidenta do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały (art. 85 ust. 1 ustawy o ofercie
publicznej).
Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych. Zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6KSH)
Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych, podmiot prowadzący ten rachunek wystawia mu na
piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. Świadectwo
potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści,
które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych
(art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Świadectwo zawiera:
a. firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa,
b. liczbę papierów wartościowych,
c. rodzaj i kod papieru wartościowego,
d. firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta,
e. wartość nominalną papieru wartościowego,
f.
imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych,
g. informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich
obciążeniach,
h. datę i miejsce wystawienia świadectwa,
i.
cel wystawienia świadectwa,
j.
termin ważności świadectwa,
k. wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa w przypadku, gdy poprzednio wystawione świadectwo,
dotyczące tych samych papierów wartościowych, było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed
upływem terminu swojej ważności,
l.
podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony pieczęcią
wystawiającego.
Prawo do żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Uprawnionemu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej przysługuje prawo do żądania od
podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie winno zostać zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o
Zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu (art. 4063 § 2 KSH). Zaświadczenie zawiera:
a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
b. liczbę akcji,
c. rodzaj i kod akcji,
d. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
e. wartość nominalną akcji,
f.
imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
h. cel wystawienia zaświadczenia,
i.
datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
j.
podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać
wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych (art. 4063 § 4 KSH).
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Dodatkowe uprawnienia Akcjonariuszy
-

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego
wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta, najpóźniej na piętnaście dni
przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH),

-

Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH) - lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca:
nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery
akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie
przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 §
11 KSH).

-

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu
komisję, złożoną co najmniej z trzech osób a wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą
kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru
jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).

-

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał
(art. 421 § 3 KSH) - wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z
pełnomocnictwami udzielonym przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. W protokole należy
stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić
powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy
dołączyć listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego
Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.

-

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i
487 KSH - akcjonariuszowi przysługuje prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej
Emitentowi przez członków organu spółki lub likwidatorów, jak i przez inne osoby na zasadach określonych w
art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej
mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Jeżeli powództwo okaże się
nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany
jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.

-

Prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH
(przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki);

-

Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art.
341 § 7 KSH) - Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga
akcyjna), do której należy wpisywać: nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo
adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu
akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.

-

Prawo do informacji o stosunku dominacji lub zależności - Akcjonariusz ma prawo żądania, aby spółka
handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub
zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta, albo czy taki
stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów
albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub
na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być
złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).

- 36 -

Dokument Informacyjny

SAPpeers.com S.A.

-

Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji - przymusowy wykup akcji
przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego
zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia,
o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby
głosów w tej spółce (art. 82 ustawy o ofercie publicznej).

-

Prawo do żądania wykupu akcji - akcjonariusz spółki publicznej może żądać na piśmie wykupienia posiadanych
przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej
spółce publicznej. Żądanie składa się w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub
przekroczenie tego progu (art. 83 Ustawy o ofercie). Takiemu żądaniu są zobowiązani zadośćuczynić solidarnie
akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia, jak również
podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od
akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1
pkt 5 ustawy o ofercie publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami
zależnymi i dominującymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.

-

Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zgodnie z art. 334 § 2 KSH zamiana akcji imiennych na
akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub Statut nie
stanowi inaczej. Statut Emitenta nie zawiera innych postanowień.

Uprawnienia majątkowe przysługujące akcjonariuszowi są następujące:
Prawo do dywidendy
Prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 KSH – powyższy przepis statuuje
uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji
posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy (zwanym także dniem dywidendy), określonym w
uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku. Prawo do wypłaty dywidendy przysługuje
akcjonariuszowi będącemu posiadaczem akcji Emitenta w dniu dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień
powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Ustalając dzień dywidendy Walne
Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW. Uchwała Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia określa także dzień wypłaty dywidendy.
Prawo poboru
Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 § 1 KSH, w przypadku nowej emisji akcji, akcjonariuszom
Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji
(prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na
akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 KSH,
Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości
lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
- co najmniej ⅘ głosów oddanych za uchwałą,
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości zgodnie z
zasadami KSH oraz
- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa
poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia.
Przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej ⅘ głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu
kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta),
z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na
warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w
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przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji;
pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w
porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo do udziału w masie likwidacyjnej
Przez prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej należy rozumieć
roszczenie akcjonariusza o zwrot przysługującej mu części majątku spółki, w sytuacji, gdy prowadzone jest
postępowanie likwidacyjne. Zgodnie z art. 474 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki może
nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu, ale
nie wcześniej niż po upływie roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.
Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w
stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na
kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez
niego akcji.
Prawo do zbywania akcji Emitenta
Zgodnie z art. 337 §1 KSH akcje Emitenta są zbywalne. Emitent nie przewidział w Statucie jakichkolwiek ograniczeń
związanych ze zbywaniem akcji serii A oraz C.
Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach
Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. Na podstawie
art. 340 §3 KSH w okresie gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane
na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
Prawo związane z wykupem akcji (przy istotnej zmianie przedmiotu działalności Emitenta)
Art. 416 §4 i art. 417 §4 KSH stanowią, że skuteczność uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności
spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę, o ile statut nie
przewiduje możliwość istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki bez obowiązku (konieczności) wykupu akcji w
sytuacji gdy uchwała zostanie podjęta większością ⅔ głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej
połowę kapitału zakładowego. Statut nie przewiduje odstępstwa od tej zasady KSH.
Prawo do umorzenia akcji
Zgodnie z §11 ust.1 Statutu Emitenta, akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji
przez Spółkę. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, zostaje określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

3.6

Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w
przyszłości

Emitent dotychczas nie wypłacał dywidendy. Zarząd Emitenta zamierza realizować strategię budowy
długoterminowego wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy i w przyszłości Zarząd będzie dążył do wypłaty
dywidendy. Ze względu jednak na bieżące potrzeby związane z dalszym rozwojem Spółki, Zarząd zamierza
zarekomendować powstrzymanie się od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015r. W kolejnych okresach,
wartość dywidendy wnioskowana przez Zarząd Emitenta do wypłaty zależeć będzie od planów inwestycyjnych oraz
oceny sytuacji perspektywicznej Spółki. Ostateczną decyzję o sposobie podziału wyniku finansowego podejmować
będzie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno
odbyć się w terminie do końca czerwca. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może
przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty
przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na
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wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z
ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub
rezerwowe (art. 348 §1 KSH).
Na podstawie § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Emitent jest zobowiązany w terminie nie
późniejszym niż 10 dni przed dniem ustalenia prawa do dywidendy, poinformować KDPW o wysokości dywidendy,
dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz terminie jej wypłaty, a także przesłać do KDPW odpisy uchwał właściwego
organu w tych sprawach. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW okres między dniem
ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi wynosić co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy
będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Zgodnie z § 112 Szczegółowych Zasad
Działania KDPW wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki
publicznej następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do
dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym. Krajowy Depozyt rozdziela
środki otrzymane od emitenta na poszczególne rachunki pieniężne lub rachunki bankowe uczestników
bezpośrednich KDPW, którzy następnie przekażą je na właściwe rachunki akcjonariuszy.
Procedury związane z ustaleniem terminów wypłaty dywidendy, a także jej wypłaty będą przeprowadzane zgodnie
z regulacjami KDPW (§ 106–114 Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Załącznik do uchwały Zarządu KDPW S.A. Nr 179/09 z dnia 15 maja 2009 r. z późn. zm.).

3.7

Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i
obrotem akcjami

Podane niżej informacje mają charakter ogólny. W sprawach podatkowych zaleca się skorzystanie z usług
adwokatów, radców prawnych lub licencjonowanych doradców podatkowych.

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych
lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia
udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu
(art. 30b ust. 1 i 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust.
1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami
uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, z
zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o
których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy Obrocie Instrumentami Finansowymi, a kosztami uzyskania
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na
podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających
osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1 art. 23 ust. 1
pkt. 38,
- różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną
albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana część, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta
w roku podatkowym.
Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów
finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej (art. 30b ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Dochodów
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(przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach
ogólnych.
Po zakończeniu roku podatkowego, podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45
ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym
m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów
finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach
mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo
wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych).
Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej,
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie,
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za
granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji
podatkowej.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu dywidendy
Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób
fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego (w wysokości
19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP
również podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka podatku jest taka sama (19%), chyba że umowa
w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika
stanowi inaczej.
Zryczałtowany podatek, o którym mowa powyżej pobiera się bez pomniejszania przychodu z tytułu dywidendy o
jakiekolwiek koszty uzyskania przychodu - podstawę opodatkowania stanowi pełna suma otrzymanej wypłaty
pieniężnej. Ponadto, na mocy art. 30a ust. 7 przychód z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami
opodatkowanymi na zasadach ogólnych określonych w art. 27 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz osób fizycznych jest
Emitent. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 nr 8, poz. 60 z
późn. zm. „Ordynacja podatkowa”) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i
pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Na podstawie art.
41 ust. 4 updof podmiot wypłacający dywidendę jako płatnik jest obowiązany pobierać zryczałtowany podatek
dochodowy od dokonywanych wypłat i przekazać kwoty podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po
miesiącu, w którym pobrano podatek – na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego (art. 42 updof). Z
powyższych przepisów jasno wynika, iż płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaty
dywidendy na rzecz osób fizycznych jest emitent. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacjach
indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydanych z upoważnienia Ministra Finansów m.in. sygnatura:
IBPBII/2/415T1323/10/HS z 10 marca 2011 r., IBPBII/2/415T1324/10/HS z 10 marca 2011 r. oraz
IPPB2/415T777/09T2/AS z 19 marca 2010 r.

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób prawnych
Ustawa z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „updop”), (t.j. Dz. U. z
2011 nr 74 poz.397 z późn. zm., w art. 7 stanowi, iż przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
prawnych jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w
wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 powyższej ustawy, czyli m.in. dochodów (przychodów) z dywidend oraz
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innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przedmiotem opodatkowania jest przychód.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 dochody (przychody) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają opodatkowaniu
podatkiem w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są
łącznie następujące warunki:
1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca
podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na
miejsce ich osiągania,
3. spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki, o
której mowa w pkt. 1,
4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa powyżej w ust 4
pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat lub gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w
wysokości określonej powyżej w ust 4 pkt. 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku
osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych
dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości
określonej w powyżej w ust 4 pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa powyżej w ust 4
pkt. 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend w
wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo
do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.
Minister Finansów stoi na stanowisku, iż zbycie przez nierezydentów akcji w polskich spółkach zasadniczo nie jest
dochodem uzyskanym ze źródeł położonych na terytorium Polski „gdyż zbycie takie stanowi odrębne od
zbywanego źródła źródło dochodów, które nie jest trwale związane z terytorium Polski”. Równocześnie wskazał
wyjątki, gdy zbycie przez nierezydenta udziałów lub akcji polskiej Spółki traktowane jest jako dokonane na
terytorium Polski. Do wyjątków tych należą następujące przypadki:
1) zbycie akcji polskiej spółki dokonywane jest na polskiej giełdzie papierów wartościowych („w takim przypadku
giełda i obrót na niej dokonywany stanowi samoistne źródło dochodów położone na terytorium Polski”),
2) zbycie akcji polskiej spółki prowadzące w praktyce do przeniesienia praw do nieruchomości (np. gdy majątek
spółki, której udziały lub akcje są zbywane, składa się głównie z nieruchomości).
Należy jednak pamiętać, iż zawarte przez Rzeczpospolitą Polską z państwem miejsca siedziby lub zarządu osoby
prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej (państwem rezydencji) umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania mogą zmieniać zasady opodatkowani przychodów. Tym samym zastosowanie mogą znaleźć
preferencyjnej stawki podatkowe albo może dojść do niepobrania w ogóle podatku z powyższych tytułów. Z uwagi
na miejsce umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w hierarchii źródeł prawa należy zauważyć, iż w
przypadku, gdy modyfikują one zasady opodatkowania osiąganych dochodów i są nie do pogodzenia z przepisami
polskich ustaw podatkowych to pierwszeństwo i tym samym moc wiążąco należy przyznać postanowieniom
umowy.
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Większośd umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi, iż zyski kapitałowe w tym ze sprzedaży akcji
podlega opodatkowaniu wyłącznie w paostwie rezydencji tj. paostwie w którym podatnik ma miejsce zamieszkania
lub siedzibę czy też zarząd. Natomiast możliwośd opodatkowania również w paostwie źródła istnieje wyłącznie w
odniesieniu do ściśle określonych przypadkach - przede wszystkim w sytuacji, gdy majątek spółki, których akcje są
zbywane, składa się głównie z majątku nieruchomego położonego w Polsce.
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo
niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest uwarunkowane posiadaniem certyfikatu rezydencji podatkowej
wydanego przez właściwe władze podatkowe.
Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą
uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie
akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i stosownie do art. 19 updop podlega
opodatkowaniu według 19% stawki.
Zgodnie z art. 25 ust 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje,
zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o
wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek
właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku
podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od
początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej,
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie,
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za
granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji
podatkowej.
Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby zagraniczne
Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie
prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy kwoty związane z
udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli:
–
–

osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), oraz
osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 2a
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w
zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów o
unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub
zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej.
W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów
osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy i
wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych.
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Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki podatku
wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku
zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów
podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ
administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia
podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania od podatnika
certyfikatu rezydencji.
Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z art. 22 ust.4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się
od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca
podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na
miejsce ich osiągania,
3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki, o
której mowa w pkt 1,
4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych
Art. 9 pkt. 9 Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010, nr
101, poz. 649 z późn. zm.) stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw
majątkowych, będących instrumentami finansowymi:
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, czyli dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na rynku regulowanym albo w ASO,
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne,
jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego
- w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538, z późn. zm.).
W innych przypadkach, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1% wartości
rynkowej sprzedawanych praw majątkowych`. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego
należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności
cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy
umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.04.142.1514 z późn. zm.),
nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych
z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli w
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chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim lub
miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub prawa majątkowe dotyczące papierów
wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i
obdarowanym. Stopień pokrewieństwa zostaje ustalony w oparciu o art. 14 ustawy o podatku od spadków i
darowizn. Natomiast zgodnie z art. 4a tej samej ustawy małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i
macocha, zostali zwolnieni od przedmiotowego podatku. Zwolnienie to jest obwarowane jednak określonymi
przepisami obowiązkami informacyjnymi.
Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolny od podatku
dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny -w
części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Odpowiedzialność płatnika podatku
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.
U. z 2005 r. nr 8, poz. nr 8, poz.60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i
pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu - odpowiada za
podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewypłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim
majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie
stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany
z winy Rzeczpospolitej Polskiej.
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4.

Dane o Emitencie

4.1.

Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta wraz z numerami
telekomunikacyjnymi oraz identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej
oraz numeru według właściwej identyfikacji podatkowej

Nazwa (firma):

SAPpeers.com S.A.

Kraj:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres siedziby:

ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa

Numer KRS:

0000545448

Oznaczenie Sądu:

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

REGON:

360098885

NIP:

5213683072

Telefon:

+48 22 25 71 000

Fax:

+48 22 25 71 001

Poczta elektroniczna:

sales@sappeers.com

Strona internetowa:

www.sappeers.com

4.2.

Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony zgodnie z §3 Statutu.

4.3.

Wskazanie przepisów prawa na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz
postanowień Statutu.

4.4.

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru

Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców, w Sądzie Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000545448. Zarejestrowanie Emitenta
nastąpiło w dniu 25 luty 2015 r.
Zgodnie z postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2015 roku Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowano zmianę nazwy Emitenta na SAPpeers Spółka
Akcyjna. Jednocześnie, w tym samym dniu, zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego w związku
z emisją akcji serii B.

4.5. Krótki opis historii Emitenta
Emitent został utworzony pod koniec roku 2014 jako spółka akcyjna pod nazwą Teleholography S.A. z siedzibą w
Warszawie a jej założycielem był Łukasz Jan Wasilewski, który objął wszystkie akcje założycielskie. Równocześnie z
rozpoczęciem działalności, Emitent podjął negocjacje z udziałowcami spółki świadczącej wyspecjalizowane usługi
informatyczne: SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie działań zmierzających do włączenia jej w
struktury Emitenta.
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Historia działalności Emitenta jest zatem związana z założeniem przez konsultantów systemu SAP spółki Sappeers
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Dnia 28 maja 2013 r. została zawiązana spółka SAPpeers sp. z o.o. przez 3 udziałowców: Marka Kapelińskiego,
Lecha Dzierżawskiego oraz Jacka Karnata. Wszystkie osoby będące założycielami posiadają wieloletnie
doświadczenie prowadzenia projektów biznesowo-informatycznych oraz będące jednocześnie konsultantami
technologicznymi systemu SAP.
W 2014 r. spółka SAPpeers sp. z o.o. prowadziła działalność polegającą na świadczeniu usług informatycznych
związanych z eksploatacją systemu SAP i wypracowała istotne kompetencje w obszarze rozwiązań dla sektora
Utilities (czyli przedsiębiorstw z branży energetycznej, gazowniczej, ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej), a
głównie związanych z rynkiem energii elektrycznej – rozwiązanie SAP IS-U, które umożliwia kompleksowe
zarządzanie siecią dystrybucji i relacjami z klientami.
W I połowie 2015 r. nastąpiły istotne zmiany zmiany w funkcjonowaniu Emitenta. Dzięki porozumieniu z
udziałowcami spółki SAPpeers sp. z o.o., jedynego wówczas akcjonariusza spółki Teleholography S.A. pana Łukasza
Wasilewskiego - doświadczonego konsultanta SAP, w czerwcu 2015 r., zostały wyemitowane przez Emitenta akcje
serii B dla udziałowców spółki Sappeers sp. z o.o., proporcjonalnie w zamian za 100% udziałów w spółce Sappeers
sp. z o.o. Tym samym, spółka akcyjna Teleholography S.A. nabyła prawa do spółki z o.o.
W lipcu 2015 r. zaszły zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta a w sierpniu 2015 r. sąd rejestrowy zarejestrował
zmianę nazwy Emitenta na SAPpeers.com S.A.
Realizując politykę zdobywania nowych klientów oraz wykorzystując dynamikę rynku rozwiązań systemu SAP m.in.
dla sektora energetycznego, Emitent postanowił na dalszy wzrost i wzmocnienie kapitałowe, które zostało
zakończone we wrześniu 2015 r. podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. Środki z emisji
zostają sukcesywnie wydatkowane na działania związane z realizację strategii Emitenta, czyli podnoszenie
własnych kompetencji oraz działań związanych z poszukiwaniu nisz rynkowych w dynamicznie rozwijającym się
rynku usług IT.
W II połowie 2015 r. Emitent rozwija rozwiązania systemu SAP w chmurze obliczeniowej (cloud computing).
Emitent dostrzega również wzrost zainteresowanie tym segmentem działalności m.in. w związku z przyjętymi
regulacjami unijnymi w dziedzinie cloud computingu, których wytyczne dla poszczególnych programów
operacyjnych oznaczają, że w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-20 przedsiębiorstwom (czyli klientom
Emitenta) będzie łatwiej zdobyć pieniądze z UE na IT w modelu usługowym.
Spółka przygotowywała się, we współpracy z Autoryzowanym Doradcą (Minos S.A. z siedzibą w Łodzi), do nowych
zadań i zobowiązań wynikających z funkcjonowania spółki na rynku publicznym.
W grudniu 2015 r. Spółka złożyła w Urzędzie Patentowym wniosek o ochronę znaku towarowego „SAPpeers”
związanego z różnymi nazwami świadczonych usług.

4.6. Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia,
licencji lub zgody
Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji ani zgody.

4.7.

Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich
tworzenia, informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego.

Zgodnie z postanowieniami Statutu oraz obowiązującymi przepisami prawa na kapitały własne składają się:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.
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Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, kapitał zakładowy Emitenta wynosi: 666.000 zł (sześćset
sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i jest w pełni opłacony i może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji
lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
Kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 6.660.000 (sześć milionów sześćset tysiecy) akcji, w tym:
1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria A,
5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych oznaczonych w stosunku jedna
akcja daje prawo do dwóch głosów na WZ, jako seria B,
60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria seria C.
Wartość kapitał własnego Emitenta wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi 4.929.277,35 zł. (cztery miliony
dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści pięć groszy).

4.8.

Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji
przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających
pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji
uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia
akcji. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent nie przewiduje wyemitowania
obligacji zamiennych lub obligacji dających prawo pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.
W celu podwyższenia kapitału zakładowego Emitent może emitować papiery wartościowe imienne lub na
okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru (warranty
subskrypcyjne). Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa.

4.9.

Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być
podwyższony kapitała zakładowy Emitenta w ramach kapitału docelowego

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, Zarząd Emitenta nie jest obecnie upoważniony do
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

4.10. Wskazanie rynków finansowych, na których są lub były notowane instrumenty
finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe
Instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane z nimi kwity depozytowe nie są notowane na żadnym rynku
instrumentów finansowych.

4.11. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny
wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent jest powiązany i sprawuje kontrolę nad
spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Emitent posiada 100% udziałów w spółce SAPpeers sp. z o.o.
(„Grupa”).
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Emitent jest powiązany osobowo z następującymi
spółkami:
p. Jacek Karnat (członek zarządu Emitenta, akcjonariusz Emitenta) jest prezesem spółki SAPresources sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie. Spółka SAPResources sp. z o.o. została zarejestrowana w 2014 r. i wpisana w KRS pod
numerem: 0000516392. Działalność spółki związana jest z doradztwem informatycznym oraz rekrutacją
konsultantów na potrzeby realizacji projektów informatycznych.
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p. Jacek Karnat (członek zarządu Emitenta, akcjoanriusz Emitenta) jest członkiem zarządu w w spółce Business
Solutions Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Spółka Business Solutions Consulting sp. z o.o. została
zarejestrowana w 2008 r. i wpisana w KRS pod numerem: 0000312918. Spółka posiada referencje z należycie
wykonanych usług IT w przeszłości.
Emitent zamierza ujednolicić strukturę własnościową w Grupie. Na dzień sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego, Emitent przeanalizował powiązania w Grupie oraz zasadność utrzymywania odrębnych
podmiotów w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i podjął decyzję w kierunku działań zmierzających
do uproszczenia Grupy. Przeprowadzenie zmian w strukturze Grupy zostały powierzone kancelarii prawnej i będą
obejmować m.in: przygotowanie niezbędnej dokumentacji, wniosków i uchwał związanych z połączeniem spółek.
Efektem tych działań ma być przejrzysta struktura Emitenta umożliwiająca sprawne funkcjonowanie i zarządzanie
procesami korporacyjnymi. Emitent przewiduje, że zmiany te zostaną dokonane w 2016 r.

4.12. Podstawowe informacje
organizacyjnych

na

temat

powiązań

osobowych,

majątkowych

i

Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład jego
organów zarządzających, nadzorczych:
Pani Iwona Gosik-Kapelińska jest żoną Pana Marka Kapelińskiego, który w spółce pełni funkcję Prezesa Zarządu.
Powiązania między Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych
emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta:
Marek Kapeliński, Prezes Zarządu, posiada 1.792.000 akcji serii B, tj. 29,23% głosów na WZ.
Łukasz Warzec, Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada 1.848.000 akcji serii B, tj. 30,15% głosów na WZ.
Jacek Karnat, Członek Zarządu, posiada 1.792.000 akcji serii B, tj. 29,23%% głosów na WZ.
Adrian Ciszewski, Członek Rady Nadzorczej, posiada 56.000 akcji serii B, tj. 0,46% głosów na WZ.
Powiązania między Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta
oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego
organów zarządzających i nadzorczych):
Wojciech Ryguła jako członek Rady Nadzorczej Emitenta jest współpracownikiem spółki Minos S.A. –
Autoryzowanego Doradcy Emitenta. Pan Wojciech Ryguła posiada 10.000 akcji Emitenta.
Łukasz Wasilewski jako członek Zarządu Emitenta jest członkiem rady nadzorczej spółki Minos S.A. –
Autoryzowanego Doradcy Emitenta. Pan Łukasz Wasilewski posiada 10.000 akcji Emitenta.
Bogdan Dzimira jako prezes zarządu spółki Minos S.A. - Autoryzowanego Doradcy Emitenta - posiada 250.000 akcji
serii A Emitenta.
Poza powiązaniami wskazanymi powyżej dotyczącymi członków organów spółki i jednocześnie znaczących
akcjonariuszy na dzień Dokumentu Informacyjnego inne powiązania nie występują.

4.13. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta
4.13.1. Profil działalności
Emitent jest firmą informatyczną, skupiającą doświadczonych konsultantów i programistów SAP oraz specjalizującą
się w realizacji projektów wdrożeniowych, w których łączy wiedzę specjalistyczną i technologiczną opartą na
narzędziach firmy SAP w przedsiębiorstwach.
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Emitent specjalizuje się w usługach wdrożeniowych, doradczych, hostingowych (utrzymanie infrastruktury
informatycznej) oraz budowaniu dedykowanych rozwiązań informatycznych, zgodnych z indywidualnymi
potrzebami klienta.
Do głównych klientów Emitenta należą przedsiębiorstwa korzystające z technologii firmy SAP (SAP AG z siedzibą w
Waldorf) – wiodącego na świecie producenta systemów, aplikacji i produktów do przetwarzania danych, na
których Emitent opiera swoje rozwiązania. System SAP to największy i najdłużej obecny na rynku system ERP czyli
zintegrowany system informatyczny przeznaczony do efektywnego wsparcia zarządzania przedsiębiorstwem.
System SAP jest najczęściej wybieranym systemem informatycznym przez firmy na świecie, jak również w Polsce.
Korzysta z niego ponad 12 milionów użytkowników, a liczba średnich firm pracujących w systemie przekroczyła
100.000. W Polsce już ponad 1800 firm pracuje z systemem SAP. Rynek, na którym działa Emitent, pomimo dużej
konkurencyjności, jest ograniczony licznymi barierami wejścia. Są one bezpośrednio związane z koniecznością
inwestycji w rozwój podmiotu świadczącego tego typu usługi oraz czasem wymaganym do zbudowania
odpowiednio kompetencyjnego zespołu pracowników. Działalność w sektorze IT charakteryzuje się niską
kapitałochłonnością, a głównym elementem przewagi konkurencyjnej stanowi kapitał ludzki.
Główne bariery wejścia to:





liczna konkurencja,
konieczność pozyskania wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie SAP,
konieczność wypracowania własnych narzędzi i rozwiązań, umożliwiających optymalizację świadczonych
usług,
koszty pozyskania licencji i certyfikatów.

4.13.2. Informacje o usługach
Dotychczas oferowane przez Emitenta usługi realizowane są w ramach następujących linii biznesowych (model
biznesu):






Usługi analityczne,
Usługi wdrożeniowe,
Usługi rozwojowe / programistyczne ABAP (język programowania stworzony przez SAP AG),
Usługi administracji systemem,
Usługi wsparcia modułów funkcjonalnych SAP.

Emitent oferuje swoim klientom wsparcie, wykorzystując wiedzę konsultantów i programistów w zakresie
dedykowanych funkcjonalności modułów tych rozwiązań, łącząc je z pakietami usług Emitenta (Resources,
Consulting Services, Managed Services, Testing Services i ABAP Factory) co przekłada się bezpośrednio na
możliwość kompleksowego wsparcia w efektywnej i elastycznej formule lub realizację dedykowanych
przedsięwzięć, korespondujących z aktualnymi potrzebami rozwojowymi klientów i rynków.
Emitent w 2015 r. zwiększył pakiet świadczonych usług, które realizowane są w ramach następujących linii
biznesowych:


Bodyleasing – wynajem doświadczonych specjalistów IT do realizacji projektów.



Teamleasing – wynajem zespołu konsultantów IT do realizacji projektów.



Dostawa i optymalizacja licencji SAP – dostarczanie i dopasowywanie licencji SAP do profilu działalności
klienta.



Obsługa procesów SAP dla BPO/SSC – outsourcing usług IT, czyli wykonywanie funkcji wydzielonych ze
struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, dla firm działających w modelu BPS/SSC (centra outsourcingu
procesów biznesowych i centra usług wspólnych).

- 49 -

Dokument Informacyjny


SAPpeers.com S.A.

SAP Cloud 4 Customer (C4C) – wdrażanie innowacyjnego systemu SAP do zarządzania relacjami z klientami
w chmurze, czyli bez konieczności budowania infrastruktury IT.



Hosting systemów SAP – utrzymanie systemu SAP na czas wdrożenia (implementation hosting) lub przez
cały okres użytkowania systemu.



Consulting services – prace doradcze i wdrożeniowe w zakresie technologii SAP ukierunkowane na poprawę
efektywności procesów biznesowych klienta i umiejętne wprowadzanie zmiany polegającej na
uruchamianiu najnowszych technologii do wsparcia kluczowych obszarów działalności.

4.13.3. Struktura przychodów
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, Emitent osiąga przychody ze sprzedaży głównie z tytułu
świadczenia usług takich jak:
- sprzedaż usług związanych z usługami programistów (ABAP),
- sprzedaż usług związanych z usługami konsultantów (IS-U).
Ze względu na krótką historię Emitenta i istotny wpływ sprzedaży realizowanej przez spółkę Sappeers sp. z o.o.,
poniższe dane dotyczą dotychczasowej jej działalności i odnoszą się do lat ubiegłych.
SAPpeers sp. z o.o. rozpoczęła działalność w I połowie 2013 r.
Poniżej przedstawiona została struktura rodzajowa przychodów Emitenta w okresie od 2013 do 2015:
(w %)

Usługi świadczone programistów

2013 (*)

2014 (*)

2015 (*)

-

76%

82%

-

24%

18%

(ABAP)
Usługi świadczone konsultantów
(IS-U)
Źródło: Emitent, (*) dla celów porównawczych ujęto dane spółki SAPpeers sp. z o.o.;

Na przestrzeni ponad dwóch ostatnich lat, znaczący wzrost sprzedaży wynika głównie ze wzrostu świadczonych
usług w wymiarze wartościowym. Emitent, świadcząc usługi swoim klientom, korzysta z szerokiego kręgu
konsultantów i programistów, z którymi zawierane są umowy kontraktowe/podwykonwacze. W związku z
posiadaniem przez Emitenta dostępu do bazy konsultantów z którymi współpracuje, Emitent może elastycznie
zawierać umowy podwykonawcze i w ten sposób kształtować dobrą jakościowo i cenowo ofertę dla swoich
klientów.
Do odbiorców usług świadczonych przez Emitenta należą:
LA RIVE S.A., ENERGA S.A., PGE Energia Odnawialna S.A., GTM Mobil Marek, Atena Usługi Informatyczne i
Finansowe S.A., GrECo JLT Polska Sp. z o.o., Toya S.A., SPX Flow Technology Poland sp. z o.o., Lumel S.A., Grupowa
Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi sp. z o.o., BPC Online sp. z o.o.
Działalność operacyjna, którą prowadzi Emitent charakteryzuje się niskimi kosztami stałymi. Główną pozycją
kosztów rodzajowych są koszty usług obcych, które zawierają koszty konsultantów i programistów wykonujących
usługi świadczone przez Spółkę na rzecz klientów. Liczba konsultantów systemu SAP w 2014 r. wynosiła 14, a w
2015 r. wzrosła do 18 (wg stanu na koniec listopada 2015 r.).
Sprzedaż usług Emitenta związana jest z rynkiem krajowym. Sprzedaż usług Emitenta wystąpiła w walucie EUR w
2014 r. w wysokości poniżej 1% wartości sprzedaży ogółem. W 2015 r., sprzedaż w walucie EUR wyniosła prawie
21% wartości sprzedaży ogółem. Sprzedaż ta była związana z realizacją kontraktu dla jednego klienta. Emitent nie
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wyklucza, że w związku z pozyskiwaniem nowych klientów zagranicznych, w kolejnych okresach sprzedaż w walucie
innej niż krajowa może stanowić istotny udział w sprzedaży ogółem.
Struktura sprzedaży z podziałem na branże:
(w %)

2013 (*)

2014 (*)

2015 (*)

Sektor IS-U (utilities, energetyka)

34,8%

62,0%

68,0%

Sektor kosmetyczny

46,7%

26,3%

2,3%

Sektor przemysłowy

13,6%

10,7%

14,1%

Sektor IT

0,0%

0,4%

5,9%

Pozostali

5,0%

0,6%

8,7%

Ogółem

100%

100%

100%

Źródło: Emitent, (*) dla celów porównawczych ujęto dane spółki SAPpeers sp. z o.o.;

4.13.4.

Otoczenie rynkowe.

Rynek usług i dostaw oprogramowania.
Emitent działa na rynku oprogramowania biznesowego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem (tzw.
systemy ERP). Systemy zarządzania ERP pozwalają na gromadzenie i analizowanie danych związanych z
zarządzaniem
procesami
przedsiębiorstwa.
Rynek
oprogramowania znajduje się w trendzie wzrostowym i
pośród wielu dziedzin rynku informatycznego, jest
segmentem odnotowującym największy udział w rynku IT.
Według firmy Gartner Inc., przychody ze sprzedaży
oprogramowania na całym świecie (w 2013 r.) wyniosły
407,3 mld USD. Rynek oprogramowania ERP wynosi ponad
25 mld USD, w którym pozycję lidera utrzymuje SAP,
następnie Oracle, Sage, Infor oraz Microsoft. Firma SAP
pozostaje od lat niekwestionowanym liderem rynku
systemów ERP.
Według
oprogramowania komputerowego, systemów i
aplikacji, szacowany na podstawie przychodów ze
sprzedaży oprogramowania i licencji osiągnął w 2014
roku łączne przychody w wysokości 104 mld USD.
Analitycy Market Research.com, w okresie 2014 –
2019, prognozują przyspieszenie rozwoju tego rynku,
prowadzące do wartości 134,7 mld USD w końcu
2019 roku.
Emitent świadczy swoje usługi, opierając się na
technologii dostarczanej przez firmę SAP, która jest
największym dostawcą systemów dla rozwijających
się organizacji i równocześnie jest jednym z
największych
producentów
oprogramowania
biznesowego. Firma SAP ma na całym świecie ponad
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82 tys. klientów i zatrudnia blisko 50 tys. osób. Wdrożenie systemu SAP pozwala usprawnić najważniejsze procesy
biznesowe w organizacji, ograniczyć koszty i efektywnie zarządzać posiadanymi zasobami. Na podstawie ponad 35
lat doświadczenia, firma SAP stworzyła wiele rozwiązań branżowych, które uwzględniają specyficzne potrzeby np.
firm transportowych, uczelni wyższych czy instytucji sektora publicznego. Firma SAP zanotowała największy
przyrost sprzedaży w obszarach poza ERP (BI, CRM, HCM), które to będą w dalszej przyszłości najszerzej
eksploatowanymi technologiami, wspierającymi procesy biznesowe. Dla Emitenta, firma SAP daje solidną
podstawę technologiczną oraz biznesową do budowania szerokiego i efektywnego portfolio usług.
Wg raportu firmy analitycznej IDC, wartość polskiego rynku usług IT wzrosła w 2014 r. o 4,5% i wyniosła 3,28 mld
USD. Jednocześnie polski rynek usług IT będzie rósł średnio 4,0% w ciągu najbliższych pięciu lat, aby w 2019 r. jego
wartość w Polsce przekroczyła 4 mld USD. W 2015 roku dynamika wzrostu rynku usług IT ma sięgnąć niemal 5%.
Dane dotyczące wartości rynku usług IT na przestrzeni ostatnich lat, wskazują że rynek ten systematycznie wzrasta
po spadku związanym z kryzysem w 2008 roku. Rynek, na którym działa Emitent, charakteryzuje się zmianami
technologicznymi. W związku z szybkim rozwojem innowacyjnych rozwiązań, w branży IT występuje wysoka
konkurencyjność. Na kondycję branży IT wpływa przede wszystkim sytuacja gospodarcza kraju oraz potencjał
inwestycji przedsiębiorstw w nowe oprogramowania i sprzęt komputerowy.
GUS, w swoim opracowaniu „Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2010-2014” szacuje, że rynek systemów ERP w
Polsce stanowi jedynie 2,0% europejskiego rynku systemów tej klasy. W Polsce, w przypadku automatycznej
wymiany danych wewnątrz przedsiębiorstwa w 2014 r. odsetek firm używających systemów ERP i CRM był niemal
identyczny i wynosił odpowiednio 22,0 % i 21,8 %. Z danych GUS wynika również, że do sektorów, które najrzadziej
korzystają z systemów ERP, należy m.in. budownictwo (10,8 proc.), handel detaliczny (15,2 proc.) i branża
spożywcza (16,7 proc.) oraz producenci odzieży, tekstyliów i wyrobów skórzanych (14,2 proc.).
Największym dostawcą systemów ERP w Polsce pozostaje
firma SAP z ponad 43% udziałem w rynku. Na drugim
miejscu znalazła się krakowska spółka Comarch, której
przypadło 14,7 % rynku rozwiązań ERP.
Spośród pozostałych producentów oprogramowania ERP
obecnych na polskim rynku wymienić należy firmy:
Microsoft, Sage, Comarch, Enova, Exact, CleAR, InsERT,
Asseco, Epicor, ODL, Sente, Simple, Streamsoft, Infor, Unit4
TETA (dawniej TETA) czy Macrologic.
Emitent dostrzega możliwość rozwoju oprogramowania
wśród małych i średnich firm dzięki wykorzystaniu niezbyt
kosztownego i łatwego w implementacji wdrożenia systemu
ERP w chmurze.
Emitent, dzięki zdobyciu unikalnych kompetencji w zakresie integracji rozwiązań SAP C4C z SAP ERP/CRM onpremise, dostrzega możliwość wzrostu wraz z dynamicznie rozwijającym się rynkiem i generowanie
ponadprzeciętnych marż w horyzoncie kilku najbliższych lat. Systemy ERP wdrożone w chmurze pozwalają
zredukować koszty ponoszone przez firmy na funkcjonowanie infrastruktury IT o około 10-20%.
Rynek chmury.
Według raportu firmy analitycznej IDC, rynek usług w chmurze był jednym z najdynamiczniej rozwijających się
obszarów IT w 2014 roku i na przestrzeni 2015 r. rósł blisko 7 razy szybciej niż rynek tradycyjnych usług IT. W 2014
r. wydatki na chmurę publiczną i prywatną w Polsce wyniosły 130,3 mln USD i były wyższe o ponad 30% w
porównaniu do roku 2013.
Według badania Cisco® Global Cloud Index, Cisco prognozuje ponad 4 - krotny globalny wzrost ruchu w chmurze w
okresie: 2014-2019, z 2,1 do 8,6 zettabajtów (ZB) rocznie. Ruch w chmurze to największa składowa całkowitego
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globalnego ruchu w centrach danych, który w omawianym okresie wzrośnie trzykrotnie, z 3,4 do 10,4 ZB rocznie.
Taki wzrost wynika jednoznacznie ze wzrostu zapotrzebowania na usługi chmurowe.
1

Według analityków PMR wynika, że 17 proc. firm w Polsce korzysta z takich usług (o 4 proc. więcej niż rok do
roku). W regionie środkowoeuropejskim: Polska i Czechy zostały wskazane jako kraje o największym potencjale
rozwoju tego typu usług.
Jak wynika z analiz IDC, skłonność do korzystania z chmury obliczeniowej w Polsce w niewielkim stopniu jest
zależna od wielkości firmy czy branży, w jakiej ona działa. Dużo istotniejsze jest nowoczesne podejście do
korzystania z IT i zrozumienie, że chmura może być narzędziem wspierającym działania biznesowe. Sukces odnoszą
ci dostawcy, którzy potrafią zidentyfikować takich klientów lub zaproponować im rozwiązania bezpośrednio
powodujące usprawnienie biznesu.
Według analityków IDC, potrzeba wykorzystania chmury jako platformy wspierającej rozwój nowych rozwiązań IT,
łączących analitykę / Big Data, mobilność i media społecznościowe - będzie wzrastać. Dostawcy rozwiązań będą
musieli zaoferować coś więcej niż infrastruktura czy oprogramowanie w chmurze. Dla wielu będzie to oznaczało
inwestycje w nowe obszary, często wykraczające poza czyste IT (tj. sprzęt i oprogramowanie komputerowy, a także
narzędzia i inne technologie związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem,
zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji). Na rynku chmury doskonale widać zmianę, jaka dokonuje się w
zakupach IT po stronie klienta. Według prognoz IDC dla świata, do końca 2016 roku, działy biznesowe będą
bezpośrednio zaangażowane w ponad 80% nowych inicjatyw IT. W Polsce ten wskaźnik może być niższy, ale liczba
projektów inicjowanych, a często w pewnym zakresie zarządzanych przez działy biznesowe, będzie szybko rosła.
Według danych i prognoz IDC, w 2015 r. wartość
rynku usług cloud computingu w Polsce wzrośnie w
tym czasie o ponad 25% do około 162 mln USD,
natomiast w 2019 roku wartość rynku usług w
chmurze – prywatnej i publicznej – przekroczy w
Polsce 450 mln USD, co stanowić będzie ok. 11%
całego rynku usług IT w Polsce. Oznacza to blisko 3krotny wzrost udziału rynku usług w chmurze.
Rynek rozwiązań chmurowych w Polsce na chwilę
obecną jest zdominowany przez chmurę publiczną,
która stanowi blisko 75% rynku i rośnie nieco szybciej
niż cały rynek cloud computingu. Rynek chmury
prywatnej stanowił jedną czwartą rynku usług w
chmurze i rozwijał się dotychczas znacznie wolniej.
Jest to związane z mniejszą liczbą dostawców takich
rozwiązań – a także większą skłonnością klientów do samodzielnego realizowania projektów w obszarze chmury
prywatnej.
Wg Raportu GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2010-2014” główne korzyści jakie może osiągnąć
przedsiębiorca poprzez wykorzystanie usług chmury obliczeniowej to oszczędność środków finansowych, mniejsze
potrzeby w zakresie powierzchni biurowej i ograniczenie liczby osób zajmujących się obsługą informatyczną w
firmie. Natomiast najczęstszą przyczyną niekorzystania przez przedsiębiorstwa z usług oferowanych w chmurze
obliczeniowej był niewystarczający poziom wiedzy. W 2014 r. z usług chmury obliczeniowej korzystało 5,8 %
przedsiębiorstw a spośród usług oferowanych w chmurze obliczeniowej największą popularnością cieszyły się te
usługi związane z udostępnieniem poczty e-mail. Uwzględniając wielkość danego przedsiębiorstwa ten rodzaj
narzędzia najchętniej wykorzystywany był przez podmioty duże.

1

raport PMR „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015”
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Według oceny Emitenta, klienci – firmy zewnętrzne - nie chcą angażować zasobów finansowych i czasowych, aby
samodzielnie zapewniać jakość usług IT i bezpieczeństwo danych na poziomie zbliżonym do oferowanych przez
zewnętrzne centra przetwarzania danych. Outsourcing systemów IT staje się w tym zakresie standardem. Wg
analizy firmy consultingowej IDC wynika, że wydatki na segment oprogramowania i usługi IT w latach 2015 - 2018
będą wzrastać rocznie o 4,5 %. Następuje popularyzacja rozwiązań w chmurze i zwiększy się liczba firm pracujących
na aplikacjach w modelu SaaS. Model Saas to forma outsourcingu usług IT, który staje się coraz bardziej podobny
do innych standardowych usług nabywanych przez firmy, takich jak dostęp do sieci telekomunikacyjnej czy
zaopatrywanie biura. Dzięki tej formie outsourcingu klienci obniżają koszty swoich działów IT i nie muszą już
zajmować się wdrożeniem, aktualizacją i utrzymaniem skomplikowanych aplikacji wewnątrz firmy.
W związku z powyższym, Emitent bardzo dobrze ocenia perpsektywy rozwoju sektora IT w kolejnych latach
i obserwuje wyraźny wzrost zainteresowania rynkiem usług chmurowych związany m.in. z możliwością
współfinansowania wydatków przez klientów Emitenta na cele wdrożenia infrastruktury chmury obliczeniowej ze
środków unijnych w ramach przyjętych regulacji unijnych na finansowanie wydatków do 2020 r.
Konkurencja:
Do największych dostawców oprogramowania klasy ERP na polskim rynku należy zaliczyć:
Comarch S.A.

spółka informatyczna świadcząca usługi dostawy i wdrażania oprogramowania dla
przedsiębiorstw, która jest głównie pisana na zamówienie. Oprócz systemów informatycznych
dostarcza oprogramowanie, sprzęt komputerowy i sieciowy, usługi wdrożeniowe, szkoleniowe
i eksploatacyjne. Pracuje głównie dla firm telekomunikacyjnych, przemysłowych, handlowych
i sektora finansowego nie tylko z Polski, lecz z wielu krajów świata, gdzie posiada spółki
zależne. Strategia rozwoju zakłada wzbogacanie oferty posiadanych aplikacji oraz ekspansję
na rynki zagraniczne.

Business Consulting Center Sp. z o.o. (BCC)
spółka informatyczna, będąca liderem rynku usług SAP i specjalizująca się m.in. w
outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Spółka zatrudnia ponad 200 osób, w tym ok. 190
konsultantów SAP (największy zespół SAP w Polsce i jeden z największych w Europie
Środkowej i Wschodniej). Spółka z długoletnią tradycją o ugruntowanej pozycji.
Macrologic S.A.

spółka informatyczna działająca wcześniej jako Macrosoft SA. Dostarcza przedsiębiorstwom
średniej wielkości rozwiązania informatyczne. Z wykorzystaniem technologii informatycznych i
nowoczesnych systemów (ERP, HRM, HCM, BI oraz wielu innych) firma modeluje procesy
biznesowe realizowane zarówno w zarządzaniu operacyjnym (produkcja, logistyka, sprzedaż i
marketing), jak i w działalności pomocniczej (księgowość, płace, środki trwałe). Głównym
produktem firmy jest pakiet Xpertis, którego składniki wspierają następujące dziedziny
prowadzenia biznesu: ewidencję i planowanie zasobów (ERP), zarządzanie informacją i wiedzą
(KM, CRM) oraz analizy zarządcze (BI).

KBJ S.A.

firma informatyczna, zespół tworzą doświadczeni konsultanci SAP, konsultanci IT, oraz
programiści posiadający wysokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie w branży.
Podstawowym zakresem działalności KBJ jest świadczenie usług doradczych i tworzenie
dedykowanego oprogramowania na platformie SAP dla dużych i średnich firm.

Quercus sp. z o.o.

firma informatyczna, ekspercka, specjalizującą się we wdrożeniach i serwisie systemów SAP.

4.13.5

Strategia rozwoju.

Celem strategicznym Emitenta jest zwiększanie wartości spółki dla akcjonariuszy poprzez nową jakość
świadczonych usług oraz zwiększanie skali działalności. Jako Spółka specjalizująca się w oferowaniu usług
związanych z technologiami firmy SAP, pragnie zrealizować następujące cele:
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wzrost działalności operacyjnej poprzez zwiększanie liczby klientów,
zwiększanie marży na realizowanych i nowych projektach,
rozwój własnych kompetencji w zakresie technologii SAP, w tym budowa zespołu wyspecjalizowanych
pracowników (SAP ABAP Factory) oraz świadczenie usług wdrożeniowych w technologii SAP Cloud for
Customer (innowacyjnego systemu SAP do zarządzania relacjami z klientami w chmurze).

Emitent, dostrzegając sprzyjające otoczenie rynkowe związane ze wzrostem sektora outsourcingu usług IT,
zamierza zwiększyć zakres oraz stopień złożoności dostarczanych usług w wyniku większej autonomii zakupowej
podmiotów z sektora SSC/BPO (Centra Outsourcingu Procesów Biznesowych i Centra Usług Wspólnych).
Środki z emisji akcji serii C zostaną przez Emitenta przeznaczone w miarę potrzeb związanych głównie z
podnoszeniem kwalifikacji konsultantów oraz rozwojem świadczonych w dziedzinie usług C4C (Cloud 4 Customer).
W ramach wydatków inwestycyjnych, Emitent dokonał zakupu programu SAP Cloud for Sales dla dziesięciu
użytkowników - w celach sprzedażowych związanych z usługą SAP Cloud 4 Customer, edukacyjnych oraz
zastosowania praktycznego w Spółce. W celu podnoszenia kwalifikacji konsultantów, środki z emisji przeznaczono
na szkolenie Learning HUB dla konsultanta.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączne wykorzystanie wpływów z emisji wyniosło 37.052 zł.

Ponadto, Emitent nie wyklucza aktywnego działania mającego na celu dokonywania przejęć innych podmiotów o
zbliżonym profilu działalności lub specjalizujących się w świadczeniu zaawansowanych usług sektora IT.
Strategia działania Emitenta opiera się na 5 (pięciu) kluczowych założeniach:
1)

dzialalność na rynku usług i dostaw oprogramowania wspierających zarządzanie - jako największa część
rynku informatycznego (ICT) na świecie, w Europie i w Polsce:

Liderzy Spółki, a w konsekwencji najbliżsi współpracownicy Emitenta to ludzie od wielu lat związani z rynkiem
oprogramowania. Posiadają doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji zleceń dla klientów z Polski i zagranicy.
Powiązanie portfolio Spółki ze sprzedażą oprogramowania i usług z nim związanych jest zatem wynikiem
naturalnego wykorzystania najlepszej wiedzy i umiejętności zespołu zarządzającego.
Umiejętności zespołu zarządzającego przekładają się na zapewnienie stabilnego rozwoju poprzez zabezpieczenie
kluczowych kompetencji niezbędnych do realizacji działań operacyjnych. Minimalizowane są ryzyka biznesowe
związane z pozyskiwaniem zleceń, kontrolą i zarządzaniem projektami wdrożeniowymi, znajomością technologii i
dopasowaniem jej do zmiennych wymagań klientów.
Największy, pod względem jego wartości, udział w rynku oprogramowania ICT mają systemy klasy ERP i to właśnie
one stanowią oś inwestycji w rozwój i utrzymanie infrastruktury wspierającej procesy zarządcze w organizacjach na
całym świecie.
2)

budowa profilu kompetencyjnego na podstawie technologii wiodącego na świecie producenta
oprogramowania biznesowego firmy SAP:

SAP jest największym dostawcą systemów dla rozwijających się organizacji i równocześnie jest jednym z
największych producentów oprogramowania biznesowego. W dalszej przyszłości, obszary BI, CRM, HCM, będą
najszerzej eksploatowanymi technologiami, wspierającymi procesy biznesowe. Partner ten daje też solidną
podstawę technologiczną oraz biznesową do budowania szerokiego i efektywnego portfolio usług.
3)

budowa modelu biznesowego na podstawie możliwie ergonomicznych schematów działania, polegająca
na ścisłym pozwiązaniu ze sobą źródeł kluczowych kompetencji i skutecznej budowie możliwości
dostarczania gotowych produktów i usług:

Analizując rynek przedsiębiorstw realizujących swój biznes na podstawie usług doradczych i wdrożeniowych w
zakresie technologii takich jak SAP, Zarząd Emitenta podjął decyzję o umiejętnym przemodelowaniu modelu
biznesowego. U podstaw tego modelu leżą następujące kluczowe dla powodzenia operacji biznesowych założenia:
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– posiadanie oraz rozwijanie kluczowych kompetencji z punktu widzenia realizacji strategii biznesowej;
Do takich kompetencji należą umiejętności i wiedza analityków biznesowych i architektów, liderów
zespołów, kierowników projektów oraz menedżerów kontraktów. Ludzie Ci, zapewniają możliwie
najwyższą jakość, budują wizerunek Emitenta na mocno referencyjnym rynku usług doradczych i
wdrożeniowych.
– aktywna sprzedaż usług na możliwie zdywersyfikowanych rynkach na podstawie umiejętności
analitycznych i doradczych;
Wąska specjalizacja dziedzinowa w jednym obszarze, oparcie strumienia przychodów o wąsko
zdefiniowany rynek jest źródłem ryzyka utraty przychodów lub ich części. Może to mieć wpływ na
uzyskiwane marże przez Emitenta. Kluczem jest umiejętne dozowanie wysiłków w zakresie rozwoju
biznesu na różnych rynkach oraz strategia rozwoju Spółki na tych rynkach. Równocześnie, z uwagi na
stopień złożoności zagadnień związanych z realizacją usług Spółki zarówno w wymiarze merytorycznym
procesów biznesowych klientów, jak i technologicznym, związanym z oprogramowaniem, niezbędne jest,
aby na każdym etapie relacji z klientem wykorzystywane były najwyższej jakości kompetencje organizacji.
Przekłada się to bezpośrednio na właściwe zrozumienie potrzeb klientów, diagnozowanie potencjalnych
ryzyk projektu oraz umiejętne zdefiniowanie celów dla niego, a także przełożenia tychże na zapisy
kontraktowe i realizację prac.
- wartością kluczową w budowaniu strategii produktowej jest ścisła współpraca i śledzenie
implementowanych zmian i rozwiązań przez SAP jako strategicznego partnera Spółki;
SAP jest liderem wyznaczającym kierunki rozwoju dzięki analizie własnego otoczenia biznesowego oraz
swoich klientów. Wysiłki te poparte są ogromnymi nakładami i pracą wielu specjalizowanych zespołów.
Tempo zmian otoczenia biznesowego jest coraz większe i rośnie ilość czynników mających na nie wpływ.
W kontekście tej wiedzy błędem byłoby nie polegać na skuteczności badań i działań rozwojowych SAP.
Dlatego też Emitent przywiązuje ogromną wagę do sugerowanych przez SAP programów partnerskich i
kampanii kompetencyjnych. Aby uzyskać możliwie wysokiej jakości informacje i móc skutecznie
weryfikować potencjał rozwojowy inicjatyw, Emitent współpracuje nie tylko z SAP Polska, ale także
prowadzi konsultacje z centrami kompetencyjnymi SAP w centrali w Waldorf oraz uważnie śledzi działania
SAP na rynku amerykańskim. Rynek ten od lat jest największym homogenicznym rynkiem
oprogramowania biznesowego na świecie i wyznacza najnowsze trendy.
- Spółka będzie minimalizować ryzyko niepożądanych kosztów operacyjnych poprzez umiejętne
zarządzanie zasobami oraz doskonalenie procesu zarządzania projektami;
Klienci od lat uzależniali swoje inwestycje od kondycji własnego biznesu. Inwestycja w zaawansowany
system informatyczny lub decyzja o zleceniu na zewnątrz usług związanych z krytycznym dla organizacji
Klienta systemem jest procesem złożonym angażującym wielu interesariuszy. Bieg procesów decyzyjnych
bywa często trudny do przewidzenia. Biorąc pod uwagę fakt, że rynek, na którym działa Emitent jest
mocno konkurencyjny nietrudno przyjąć, że występuje ryzyko przesuwania się w czasie decyzji
inwestycyjnej po stronie Klienta. Może się to przekładać na przychody Spółki. W takiej sytuacji znacznym
obciążeniem stają się wszelkiego rodzaju koszty operacyjne. W organizacji doradczej i wdrożeniowej
większość kosztów stanowią koszty wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Poza umiejętnym
prowadzeniem procesów akwizycyjnych konieczne jest spłaszczenie struktury organizacyjnej i unikanie
niepotrzebnego rozbudowywania bazy specjalistów, których każdorazowo można wynająć pod
realizowany projekt na podstawie rozbudowanej bazy freelancerów i podwykonawców. Zachowanie
kluczowych kompetencji związanych z projektowaniem rozwiązań, zarządzaniem zespołami i projektami
oraz prowadzenia sprzedaży wewnątrz organizacji pozwala na zachowanie unikalnego know-how, oraz
kontrolę nad jakością przedsięwzięć. Zasoby niezbędne do samej realizacji projektu nie stanowią kosztów
stałych. Są związane bezpośrednio z uzyskiwaniem przychodów z prowadzonych projektów.
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- portfolio Spółki będzie zapewniać budowanie długoterminowych relacji z klientem, zapewniając
możliwie niskie koszty sprzedaży dzięki sprzedaży krzyżowej (oferowania usług uzupełniających) i
sprzedaży dodatkowej (oferowania usług o wyższym standardzie);
Rynek usług SAP jest bardzo konkurencyjny. Pozyskanie Klienta jest trudne i kosztowne. Nakłady te nie
zawsze są związane z samym procesem sprzedaży, ale mogą też dotyczyć nakładów na zdobycie
odpowiednich kompetencji lub zbudowania innowacyjnych koncepcji i rozwiązań. Kluczowa jest
możliwość świadczenia kompleksowej opieki nad eksploatacją dostarczanych rozwiązań. Zapewnia to
ciągły proces realizacji cyklu doradztwo – wdrożenie – outsourcing. Spółka oferuje prace analityków i
architektów projektujących zmianę, zespołów wdrożeniowych zbudowanych z konsultantów i
programistów, wprowadzających tę zmianę w życie oraz serwisantów. Gwarantuje to ciągłość biznesu
Klienta poprzez pełną dostępność i efektywną eksploatację rozwiązania. W tym celu zbudowana jest
skuteczna platforma pod działania akwizycyjne i możliwość rozszerzenia skali współpracy w oparciu o
nowe rozwiązania i koncepcje udoskonaleń.
4)

Działanie w obrębie umiejętnie zdefiniowanych nisz rynkowych dających możliwość budowania pozycji
lidera i realizowania sprzedaży o wysokiej rentowności

Poszukiwanie nisz jest oczywiste. Nie są one jednak stałe. Wiele biznesów ulokowało się pierwotnie w niszy, która
pociągnęła za sobą konieczność budowania struktur i potencjału pozwalającego na jej eksploatację. To z kolei
wiązało organizację z konkretnym kierunkiem, lokalizacją, dziedziną, technologią lub rozwiązaniem, by utylizować
własne zasoby pokrywając ich koszty i dać szansę na zachowanie rentowności. Emitent, dzięki definicji swojego
modelu biznesowego zachowuje możliwość eksploatowania nisz optymalnie dobranymi zespołami złożonymi z
zewnętrznych i wewnętrznych zasobów.
Zidentyfikowane przez Emitenta nisze to:
a.

w wymiarze narzędziowym – technologie wspierające wielowymiarową komunikację z klientem i zarządzanie
jego potrzebami. W tym obszarze Emitent skupia swe działania na następujących rozwiązaniach SAP:
C4C - rozwiązanie SAP Cloud for Customer łączy w sobie możliwości angażowania klientów poprzez
dowolne kanały kontaktu – punkt sprzedaży, on-line oraz urządzenia mobilne. Wykorzystuje również
możliwości przetwarzania w czasie rzeczywistym w oparciu o platformę SAP HANA. Polska wersja
obejmuje kilka zintegrowanych obszarów, które w spójny sposób wspomagają sprzedaż i obsługę
klientów, wybrane procesy w obszarze marketingu, analitykę sprzedaży, a także umożliwiają
monitorowanie i analizę interakcji w nowych mediach. Zakres wdrożenia SAP Cloud for Customer może
być swobodnie dostosowywany do aktualnych potrzeb firmy. Ponadto rozwiązanie można
bezproblemowo integrować z systemami dostępnymi w modelu tradycyjnym (np. SAP ERP, SAP CRM) lub
w chmurze od alternatywnego dostawcy.
Omnichannel Commerce - rozwiązania SAP i rozwiązania z hybris®, firmy SAP, pomagają
przedsiębiorstwom sprzedawać więcej towarów, usług i treści cyfrowych w każdym kanale komunikacji z
klientem. Najlepsze w swojej klasie zarządzanie danymi podstawowymi i ujednolicone procesy handlowe
dają firmom skondensowany obraz klientów, produktów i zamówień. Zapewniają tym samym najwyższą
skuteczność i jakość procesu sprzedaży.
IS-U - rozwiązanie branżowe SAP for Utilities stosowane powszechnie przez wielu klientów SAP zwłaszcza
z sektora energetycznego i gazu. Umożliwia kompleksowe zarządzanie siecią dystrybucji i relacjami z
klientami. Aktualnie obserwowana jest znacząca dynamika tego rynku, w związku ze zmianami otoczenia
rynkowego branży, a Spółka posiada unikalne kompetencje w tym obszarze zdobyte na rynku
międzynarodowym to istnieją przesłanki do dalszego rozwoju kompetencji i udziału w rynku.
IS-Retail/FMS - rozwiązanie branżowe SAP for Retail/Fashion Management System dynamicznie zdobywa
na rynku globalnym nowych klientów, stąd pojawia się wzrastające zapotrzebowanie na usługi w tym
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obszarze. Spółka jest dobrze przygotowana koncepcyjnie do świadczenia usług w tym obszarze, po
niezbędnym wzmocnieniu produktowym, usługi te mogą być świadczone na rynku międzynarodowym.
Hosting SAP - usługa polegająca na utrzymaniu systemu SAP na czas wdrożenia (implementation hosting)
lub przez cały okres użytkowania systemu. Korzyści z zewnętrznego hostingu systemu SAP to m.in:
redukcja kosztów dzięki szybszemu rozpoczęciu projektu, pełne bezpieczeństwo użytkowania systemu,
odroczenie w czasie decyzji dotyczącej zakupu sprzętu.
b.

w obszarze organizacyjnym - efektywne modele współpracy z klientami Spółki pozwalające na budowanie
kontraktów długoterminowych o dużej wartości przy wykorzystaniu najlepszych praktyk zespołów i liderów
Spółki:
SAP Managed Services - zarządzanie usługami SAP dla biznesu w organizacji Klienta, polegające na pełnej
opiece nad wdrożonym systemem, zabezpieczeniu optymalnej konfiguracji systemu i prowadzeniu
ciągłych prac rozwojowych i konserwacyjnych wraz z kontrolą bezpieczeństwa i wydajności systemu,
SAP Testing Services - testowanie rozwiązań SAP w oparciu o sprawdzone narzędzia i metody na każdym
etapie cyklu życia systemu od wdrożenia przez rollouty, upgrade, procesy wsparcia i opieki po
wprowadzanie zmian, usprawnień i rozwiązań predefiniowanych,
SAP ABAP Factory - realizacja złożonych przedsięwzięć analityczno-programistycznych w ramach
technologii SAP, w ramach których Klienci zlecają wielkowolumenowe pakiety prac wykwalifikowanym
zespołom Spółki,
SAP Resources - kompleksowa obsługa potrzeb Klientów Spółki w zakresie budowania efektywnych
zespołów wspierających eksploatowaną przez nich i rozwijaną technologię SAP. W ramach szerokiej palety
usług Spółka oferuje swoim Klientom doradztwo projektowe i organizacyjne,wsparcie procesów transferu
wiedzy i rekrutacji aż po outsourcing zasobów w modelu body leasing i team leasing,
SAP Consulting Services - prace doradcze i wdrożeniowe w zakresie technologii SAP ukierunkowane na
poprawę efektywności procesów biznesowych klienta i umiejętne wprowadzanie zmiany polegającej na
uruchamianiu najnowszych technologii do wsparcia kluczowych obszarów działalności.

5)

Podążanie za kompleksowo analizowanymi trendami rynkowymi i kierunkami rozwoju zarówno biznesu
klientów, jak i rozwiązań technologicznych.

Potencjał dla przedsiębiorstw działających na rynku informatycznym rysuje się pośród klientów z branż
realizujących obecnie wielkie procesy transformacji i rozwoju. Duże przedsiębiorstwa potrzebują systemów
informatycznych pozwalajacych na zarządzanie znaczącymi wolumenami danych i informacji.
Do wspomnianych branż należą:

energetyka,

sektor dóbr konsumenckich ze szczególnym uwzględnieniem branży handlu detalicznego,

sektor finansowy.
Organizacje należące do tych branż od dawna zarządzają ogromnym otoczeniem biznesowym, w skład którego
wchodzą liczni kontrahenci, złożone produkty, skomplikowane procesy realizacji usługi i dostawy, poważne ryzyka,
zmieniające się regulacje prawno-ekonomiczne oraz wiele innych czynników wskazujących na ich wyjątkowe
zapotrzebowanie w zakresie technologii informatycznych w tym oprogramowania.
Wiele analiz wskazuje, że branże te będą zyskiwały na wadze poprzez nieustający wzrost zapotrzebowania na ich
produkty i usługi przy równoczesnym bardzo intensywnym procesie zmian zachowań konsumentów i
kontrahentów. Powoduje to, że newralgiczne procesy tych organizacji będą z dużym prawdopodobieństwem
przebudowywane, a równocześnie przedsiębiorstwa te szukać będą efektywnych modeli wsparcia tych zmian przy
zachowaniu najwyższej jakości i dostępności wykwalifikowanych i dobrze zorganizowanych zasobów technicznych.
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SAP jako producent oprogramowania odpowiedział na to zapotrzebowanie budując i rozwijając dedykowane
rozwiązania biznesowe oparte o sprawdzoną ramę technologiczną. Powstające na przestrzeni lat rozwiązania
branżowe – ang. Industry Specific – znalazły uznanie wśród klientów na całym świecie, w tym w Polsce. Należą do
nich między innymi IS – Utilities adresowane do sektora użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem
sektora energetycznego, IS- Retail – odpowiadające potrzebom przedsiębiorstw działających na rynku handlu
detalicznego czy też SAP Banking i SAP Insurance.
Emitent oferuje swoim klientom umiejętne wsparcie wykorzystując wiedzę konsultantów i programistów w
zakresie dedykowanych funkcjonalności modułów tych rozwiązań łącząc je z pakietami usług Emitenta co przekłada
się bezpośrednio na możliwość kompleksowego wsparcia w efektywnej i elastycznej formule lub realizację
dedykowanych przedsięwzięć korespondujących z aktualnymi potrzebami rozwojowymi klientów i rynków.
Systemy te dzięki swej wydajności i kompleksowość są istotnym fundamentem dla działalności średnich i dużych
organizacji, przetwarzających duże ilości danych (firmy przemysłowe, logistyczne, korporacje, instytucje
finansowe). Obecnie stanowią jedną z najbardziej zaawansowanych klas systemów informatycznych,
wspomagających realizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwach i instytucjach. Ich wykorzystanie pozwala
na automatyzację i optymalizację procesów wewnętrznych i zewnętrznych. Umożliwiają to narzędzia wymiany
danych pomiędzy działami wewnętrznymi oraz pomiędzy podwykonawcami, dostawcami oraz klientami.
Według wypracowanych standardów, kluczowymi parametrami tego rodzaju rozwiązań są: modułowość, szeroka
funkcjonalność wspierająca użytkowników biznesowych, integracja procesów wymiany danych, szybkość
przetwarzania danych oraz zaawansowanie merytoryczne i technologiczne, dające możliwość wykorzystania
najlepszych dostępnych praktyk biznesowych i technologicznych.
Usługi Konsultingowe świadczone przez Emitenta dzielą się na:








Narzędzia typu Business Intelligence (ang. „Business Intelligence” – analityka biznesowa) – narzędzia do
analiz biznesowych, wykorzystujących dane o stanie przedsiębiorstwa, jego rynkach, sprzedaży i wynikach
finansowych np. w podziale na poszczególne regiony,
Integracja systemów SAP z pozostałymi systemami informatycznymi przedsiębiorstwa,
Budowa rozwiązań dedykowanych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb biznesowych klientów,
Doradztwo oraz audyt technologiczny w zakresie technologicznej infrastruktury systemowej SAP,
Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w zakresie optymalizacji procesów kadrowych w dużych
przedsiębiorstwach.
Usługi analityczne i programistyczne/ Rozszerzenia SAP – w ramach prac developerskich przygotowuje się
rozszerzenia systemu SAP dla standardowej funkcjonalności. Przygotowywane są także nowe aplikacje,
specyficzne dla wymagań danej branży klienta. Prace developerskie realizowane są na podstawie
sprawdzonej metodyki, która obejmuje:
- przygotowanie założeń biznesowych,
- przygotowanie specyfikacji technicznej,
- przygotowanie rozwiązania,
- testy rozwiązania,
- uruchomienie produkcyjne rozwiązania.

4.14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji
kapitałowych
Emitent, w 2015 r. dokonał kilku inwestycji związanych z prowadzeniem działalności i rozszerzeniem dotychczas
świadczonych usług, m.in.:


partnerstwo z SAP POLSKA sp. z o.o. Annual Program Fee – PartnerEdge: wartość 11.139,74 zł;
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zakup programu SAP Cloud for Sales dla dziesięciu użytkowników, głównie w celach sprzedażowych
związanych z usługą SAP Cloud 4 Customer, edukacyjnych oraz zastosowania praktycznego w Spółce: wartość
24.752,52 zł;
szkolenie Learning HUB dla konsultanta, SAP POLSKA sp. z o.o.: wartość 12.300 zł.

Inwestycje kapitałowe, w 2015 r. do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, nie wystąpiły.

4.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym,
układowym lub likwidacyjnym
Wedle wiedzy Emitenta i na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, wobec Emitenta nie zostało wszczęte
ani nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe, układowe ani likwidacyjne.

4.16. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym
lub egzekucyjnym
Wedle wiedzy Emitenta i na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, wobec Emitenta nie zostało wszczęte
ani nie toczy się żadne postępowanie ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć
istotne znaczenie dla działalności Emitenta.

4.17. Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi,
postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w
toku
Wedle wiedzy Emitenta (za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy), wobec Emitenta ani też z jego
wniosku nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie przed organami rządowymi, postępowanie
sądowe ani arbitrażowe, które miało lub będzie mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.
Emitent nie dysponuje wiedzą na temat okoliczności, które mogłyby spowodować wszczęcie takich postępowań w
przyszłości.

4.18. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec
posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z
kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej
Nie istnieją żadne zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy
instrumentów finansowych Emitenta.

4.19. Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki
z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym,
zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym
Nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej za okres
objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym.

4.20. Wskazanie wszystkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i
finansowej Emitenta oraz informacji istotnych do ich oceny, które powstały po
sporządzeniu danych finansowych zamiszczonych w Dokumencie Informacyjnym
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Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego część Dokumentu Informacyjnego, nie wystąpiły
istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki, ani nie ujawniły się informacje istotne dla
oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki.

4.21.

Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta

4.20.1. Zarząd Emitenta
Zgodnie ze Statutem Emitenta Zarząd składa się z nie mniej niż jednego członka. Członków Zarządu powołuje się na
okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencja całego Zarządu upływa w 2018 r. po zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego za rok 2017.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego skład Zarządu Emitenta jest następujący:
Marek Kapeliński - Prezes Zarządu
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:

wyższe,
absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Elektroniki i Technologii Informacyjnych
(magister inżynier informatyki), absolwent Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki
Warszawskiej.

Marek Kapeliński posiada szerokie doświadczenie zawodowe jako: architekt aplikacji, konsultant
wdrożeniowy/programista systemów zintegrowanych, inżynier systemowy, konsultant biznesowy, interim
manager. W trakcie pracy w sektorze handlu detalicznego zgromadził istotną wiedzę z zakresu systemów
automatycznego towarowania, RFID, dynamicznych strategii cenowych, marketingu lojalnościowego oraz
integracji systemów informatycznych związanej z tymi zagadnieniami
W okresie ostatnich pięciu lat Marek Kapeliński nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których
Marek Kapeliński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Marek Kapeliński prowadzi
jednoosobową działalność gospodarczą, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki.
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 3 (trzech) lat, dana
osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba
nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Sappeers sp. z o.o.

Prezes Zarządu, 2013 - nadal

SAPresources sp. z o.o.

Prezes Zarządu, 2013 – 2015

Galeria Centrum sp z o.o.

Członek Zarządu, 2007 – 2008

Vistula&Wólczanka S.A.

Dyrektor IT,

Wyspa Skarbów S.A

Prezes Zarządu, 2010 – 2013

Scanmed Multimedis sp. z o.o.

Członek Zarządu, 2009 – 2010

Intersys sp. z o.o.

Prezes Zarządu, 2004 - 2007

2007 - 2008

Marek Kapeliński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Łukasz Jan Wasilewski – Członek Zarządu
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie: wyższe,
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studia magisterskie na wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz
studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
2003 – 2005

J.W. Construction S.A. – kierownik działu utrzymania danych podstawowych

2005 – 2008

itelligence sp. z o.o. – konsultant SAP

od 2008 - nadal Robert Bosch sp. z o.o. – starszy konsultant SAP
W okresie ostatnich pięciu lat Łukasz Łukasz Wasilewski nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie
otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
handlowego. Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do
podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Łukasz Wasilewski prowadzi
jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: teleholography Łukasz Wasilewski, która nie jest
konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal
pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
FTI Profit S.A. – Prezes Zarządu, współzałożyciel, do chwili obecnej,
Minos S.A. – Członek Rady Nadzorczej, do chwili obecnej.
Łukasz Wasilewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jacek Karnat - Członek Zarządu
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:

wyższe,
abslowent Wydziału administracji w Wyższej Szkole Morskiej (obecnie Akademia Morska)

1998 – 2002

BIG Bank Gdański SA/ Bank Millennium – inspektor, kierownik oddziału Banku

2002 – 2005

Softbank SA – Key Account Manager

2005 – 2006

Siemens SBS – Key Account Manager

2006 – 2007

Spin Sp. z o.o. Dyrektor Sektora finansowego

2007 – 2010

Atena sp. z o.o. – Dyrektor Handlowy i Dyrektor Oddziału Warszawa

2010 – 2013

Soflab Technology sp. z o.o. – Dyrektor Handlowy

2013 – 2015

SAP Polska sp. z o.o. – Account Executive

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal
pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
SAPresources sp. z o.o. – Prezes Zarządu, do chwili obecnej;
Business Solutions Consulting sp. z o.o. – Członek Zarządu, wspólnik, do chwili obecnej.
W okresie ostatnich pięciu lat Jacek Karnat nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których
pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Jacek Karnat prowadzi jednoosobową działalność
gospodarczą pod nazwą: Ikar Jacek Karnat, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.
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Jacek Karnat nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

4.20.2. Rada Nadzorcza Emitenta
Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi trzy lata. Kadencja na jaką
zostali powołani Członkowie Rady Nadzorczej upływa w 2018 r. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok
2017.

Łukasz Warzec – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:

wyższe,
magister Ochrony Środowiska, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski,
studia podyplomowe, specjalizacja: oczyszczanie wód, unieszkodliwianie odpadów.

2012-obecnie

Dyrektor Techniczny/Szef Działu Środowiskowego, WSP Enviro Sp. z o.o. Warszawa

2010-2012

Dyrektor Ochrony Środowiska, Geologii, Gospodarki Odpadami, Członek Zarządu, SEGI-AT Sp.
z o.o., Warszawa

2008-2012

Dyrektor Zarządzający (2008-2010), Vice Prezes (2009-2012), GEOINVIREX-APRT Sp. z o.o.
Warszawa (spółka zależna SEGI-AT)

2006-2008

Kierownik Pracowni Rekultywacji I Gospodarki Odpadami, SEGI-AT Sp. z o.o., Warszawa

2005-2006

Specjalista ds. Ochrony Środowiska, SEGI-AT Sp. z o.o., Warszawa

2004-2005

Specjalista ds. Ochrony Środowiska, ICI and POLIFARB PILAWA SA

2001-2004

Specjalista ds. Ochrony Środowiska, SEGI-AT Sp. z o.o., Warszawa

W okresie ostatnich pięciu lat Łukasz Warzec nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których
Łukasz Warzec pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Łukasz Warzec nie prowadzi
działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki
cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek
konkurencyjnej osoby prawnej. Łukasz Warzec nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Iwona Gosik-Kapelińska – Członkini Rady Nadzorczej
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:

wyższe,
dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, historyk literatury,
absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

2003 - 2004

Intersys – research consultant

2004 - 2005

Slavia Consulting – recruitment consultant

2006 - 2008

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Mławie – wykładowca akademicki

od 2013 - nadal

SAPpeers sp. z o.o. – senior recruitment consultant
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od 2014 - nadal

SAPresources sp. z o.o. – recruitment project manager

od 2015 - nadal

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki - pracownik naukowy w Pracowni Historii
Dramatu Polskiego 1864-1939.

W okresie ostatnich pięciu Pani Iwona Gosik-Kapelińska nie została skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie
otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
handlowego. Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do
podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pani Iwona Gosik-Kapelińska
nie prowadzi działalności gospodarczej, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Pani Iwona
Gosik-Kapelińska, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, nie była członkiem organów zarządzających lub
nadzorczych albo wspólnikiem spólek handlowych.
Iwona Gosik-Kapelińska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Robert Lange – Członek Rady Nadzorczej
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:

wyższe, mgr nauk ekonomicznych

Posiada 20 letnie doświadczenie w branży ICT zdobyte w takich organizacjach, jak: Hogart, Computron Software
Poland, EMC Computer Systems, Pervasive, Citrix Systems oraz Finnsoft.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Robert Lange nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których
pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Robert Lange nie prowadzi działalności
gospodarczej, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal
pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
Finnsoft Sp. z o.o.

Prezes Zarządu oraz udziałowiec od 2002 r.

Comtrust Sp. z o.o.

Współzałożyciel oraz udziałowiec spółki od 2009 r.

Robert Lange nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wojciech Ryguła – Członek Rady Nadzorczej
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:

wyższe
absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

1997

Zeto – Rodan sp. z o.o. – projektant programista

1997 – 1999

Biuro Maklerskie BPH S.A. – analityk

1999 – 2007

PKO Bank Polski S.A. – specjalista bankowy

2007 – 2009

Dom Maklerski PKO Bank Polski S.A. – specjalista
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2009 – 2011

Dom Maklerski Banku BPS S.A. – kierownik projektu

2011 – 2015

EMCG sp. z o.o., partner

2015 – nadal

Minos S.A., partner

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Wojciech Ryguła nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których
pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Wojciech Ryguła prowadzi jednoosobową
działalność gospodarczą, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal
pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
FTI Profit S.A.

Członek Zarządu, współzałożyciel, do chwili obecnej,

Śląskie Kamienice S.A.

Członek Rady Nadzorczej, do chwili obecnej,

EkoEnergia sp. z o o.o.

Członek Rady Nadzorczej, w okresie od 2013 do 2014

Wojciech Ryguła nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Adrian Ciszewski – Członek Rady Nadzorczej
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:

wyższe
Abslowent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, mgr inż. towaroznastwa

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
1997 – 2004

Metro Real Estate Management Sp. z o.o. pracownik działu finansowego

2004 – 2007

Siemens Sp. z o.o. konsultant SAP

od 2007 – nadal

PRO-Consulting Adrian Ciszewski

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Adrian Ciszewski nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których
pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Adrian Ciszewski prowadzi jednoosobową
działalność gospodarczą, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Adrian Ciszewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

4.22.

Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Poniżej przedstawiono strukturę akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu
Informacyjnego, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających przynajmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Emitenta.
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Kapitał zakładowy Emitenta:
Seria
akcji

Liczba akcji
(szt.)

Udział w
kapitale
zakładowym

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów

Łukasz Warzec

B

1.848.000

27,75%

3.696.000

30,15%

Jacek Karnat

B

1.792.000

26,91%

3.584.000

29,23%

Marek Kapeliński

B

1.792.000

26,91%

3.584.000

29,23%

Pozostali, w tym

A,B,C

1.228.000

18,44%

1.396.00

11,39%

akcjonariusze akcji serii

A

1.000.000

15,02%

1.000.000

8,16%

akcjonariusze akcji serii

B

168.000

2,52%

336.000

2,74%

akcjonariusze akcji serii

C

60.000

0,90%

60.000

0,49%

6.660.000

100,00%

12.260.000

100,00%

Razem
Źródło: Emitent

Liczba akcji w wolnym obrocie: 1.060.000 tj. 15,92% udziału w kapitale zakładowym.
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SAPpeers.com S.A.

Sprawozdanie finansowe za 2015 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 r.
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6.2
Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego
zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd.

Statut spółki akcyjnej
§1
Spółka jest prowadzona pod firmą SAPpeers.com Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy
SAPpeers.com S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§2
Siedzibą Spółki jest Warszawa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------§3
Czas trwania spółki jest nieograniczony. ---------------------------------------------------------------------------------------------§4
1.

Terenem działania spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego
prawa - także obszar zagranicy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Na terenie swego działania spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie
uchwały zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek. -----------§5

Założycielem Spółki jest Łukasz Jan Wasilewski. ----------------------------------------------------------------------------------Przedmiot działalności
§6
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ------------------------------------------------------------------------------------------1.

Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),------------------------------------------------------

2.

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z), ------------------------------------------------

3.

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),-------------------------------

4.

Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),------------------------------------------------------------------------

5.

Sprzedaż

detaliczna

komputerów,

urządzeń

peryferyjnych

i

oprogramowania

prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z), -------------------------------------------------------------------------6.

Sprzedaż

detaliczna

sprzętu

telekomunikacyjnego

prowadzona

w

wyspecjalizowanych sklepach

(PKD 47.42.Z), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z), -----------------------------------------------------

8.

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z),----------

9.

Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z), --------------------------

10.

Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), ------------------------------------------------------------------------------------------

11.

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), -----------------------------------------------

12.

Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), --------------------------------------------------------------------

13.

Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z), ------------------------------------

14.

Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z), -----------------------

15.

Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z), --------------------------------------------
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16.

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),------------------------------------------

17.

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----------------------------------------------------------

18.

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -------------------------------

19.

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),--------------------

20.

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD
62.09.Z),-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD

21.

63.11.Z),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.

Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z.), -----------------------------------------------------------------------

23.

Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),----------------------------------------------------------------------

24.

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),----

25.

Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), ----------------------------------------------------------------------

26.

Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD
64.99.Z),-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),----------------------------------------------

28.

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-------------------

29.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),------------------------------------------------------------

30.

Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-------------------------------------------------------------

31.

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),---------------

32.

Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.1),---------------------------------

33.

Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja (PKD 70.21.Z),---------------------------------------------

34.

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),----

35.

Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),--------------------------------------------------------------------------

36.

Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),------------------------------------------------------------------------------------

37.

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
74.90.Z)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38.

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),-------

39.

Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),------------------------------------------------------------------

40.

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),--------------------------------

41.

Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),--------------------------------------------------------------------

2. Działalność wymagająca odrębnego zezwolenia lub uzyskania koncesji, będzie podjęta przez Spółkę po
uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.---------------------------------------------------------------

Kapitał i akcje
§7
2.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 666.000 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:---a)

1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć
groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;--------------------------------------------------------------

b)

5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych w ten sposób, iż na
każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, oznaczonych serią B, o wartości
nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej 0,81 (osiemdziesiąt jeden groszy).-------------

c)

60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10
(dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej 3,35 zł (trzy złote trzydzieści pięć groszy).

3.

Akcje wymienione w ust.1 lit. a) oraz lit. c) są akcjami zwykłymi. ---------------------------------------------------------

4.

Akcje spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. --------------------------------------
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Akcje spółki serii A zostaną objęte przez założyciela po cenie nominalnej.--------------------------------------------§8

1.

Kapitał zakładowy zostaje wniesiony w formie gotówki. ---------------------------------------------------------------------

2.

Akcje wydane za gotówkę zostają pokryte w całości przed wniesieniem wniosku o zarejestrowanie spółki.

3.

Jeżeli akcjonariusz nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie będzie zobowiązany do zapłacenia spółce
odsetek ustawowych za okres zwłoki. -------------------------------------------------------------------------------------------§9

1.

Kapitał akcyjny spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, które mogą być pokryte
gotówką lub wkładami niepieniężnymi albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji.------------------

2.

Obniżenie kapitału akcyjnego spółki może nastąpić przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub
umorzenie akcji. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Obniżenie kapitału akcyjnego nie może nastąpić poniżej prawnie ustalonego minimum dla wysokości tego
kapitału, jak również dla wartości nominalnej akcji. ------------------------------------------------------------------------§ 10

Akcje są zbywalne oraz mogą być przedmiotem zastawu. -----------------------------------------------------------------------§ 11
1.

Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę. ----------------------------

2.

Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenie, która w szczególności określa podstawę prawną
umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, bądź uzasadnienie umorzenia bez
wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.--------------------------------------------------------------

3.

Sposób wypłaty za umorzone akcje ustala Zarząd spółki za zgodą Rady Nadzorczej.-------------------------------§ 12

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub
obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrybcyjne. -------------------------------------------------------Władze Spółki
§ 13
Władzami spółki są: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a)

Walne Zgromadzenie, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

b)

Rada Nadzorcza, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c)

Zarząd. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 14

1.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne. ---------------------------------------------------------

2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu
miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. -----------------------------------------------------------------------

3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek
Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 część kapitału
akcyjnego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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W przypadku gdy Zarząd spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w
ust.2., prawo do jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej. ----------------------------------------------------------

5.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki. ----------------------------------------------------------------------

6.

Akcjonariusze mają prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu według zasady, że akcja zwykła daje
prawo do jednego głosu. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych
akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. ----------------------------------------------------------------------------------------

7.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy
Kodeksu Spółek Handlowych lub statut nie stanowią inaczej. Uchwała w sprawie zmiany statutu, w tym
zmiany wysokości kapitału akcyjnego spółki oraz połączenia bądź rozwiązania spółki wymagają większości
¾ (trzy czwarte) głosów oddanych. ----------------------------------------------------------------------------------------------§ 15

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym z
osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. ----------------------------------------------------------§ 16
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
a)

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,-----------------------------------------------------------

b)

udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, ----------------------

c)

wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub
sprawowaniu zarządu albo nadzoru, --------------------------------------------------------------------------------------------

d)

wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ---------------------------------------------------------

e)

podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, -------------------------------------------------

f)

połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, -----------------------------------------------------------------------------

g)

rozwiązanie i likwidacja Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------------------

h)

podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----------------------------------------------------------------------

i)

emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,

j)

utworzenie w spółce kapitału docelowego lub warunkowego, ----------------------------------------------------------

k)

tworzenie i znoszenie funduszów celowych, ---------------------------------------------------------------------------------

l)

zmiana przedmiotu działalności Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------

m)

zmiana Statutu Spółki, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n)

zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, ----------------------------------------------------------------------------------

o)

uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, --------------------------------------------------------------------

p)

wybór likwidatorów, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

r)

rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy. ---------------------------

3.

Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 16 ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne
sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

4.

Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia powinny być
zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------§ 17

1.

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z
wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założyciela Spółki. -----------------------
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Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty członków Rady
Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
za ostatni pełny rok ich urzędowania.--------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Członkowie zarządu, likwidatorzy i pracownicy spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy
prawnego, kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi zarządu nie mogą być
równocześnie członkami Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------------------§ 18

1.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.-------------------------------------

2.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.---------------------------------------§ 19

1.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy tym posiedzeniom przewodniczący, a w razie jego
nieobecności zastępca przewodniczącego.------------------------------------------------------------------------------------

2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo
wybranej rady i przewodniczy mu do chwili wyborów nowego przewodniczącego.---------------------------------

3.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków
rady oraz obecność co najmniej ½ (jedna druga) liczby członków.------------------------------------------------------

4.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.---------------------------

5.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych.-------------------------------

6.

Rada Nadzorcza uchwala szczegółowy regulamin swego działania, który zatwierdza Walne Zgromadzenie.§ 20

1.

Rada Nadzorcza może wyrazić opinię we wszystkich sprawach spółki oraz występować do Zarządu z
wnioskami i inicjatywami.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub
inicjatywy rady, w terminie dwutygodniowym.---------------------------------------------------------------------------------

3.

Rada Nadzorcza kontroluje w sposób bezpośredni działania Zarządu oraz wykonuje stały nadzór nad
wszystkimi obszarami działalności spółki.--------------------------------------------------------------------------------------

4.

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków
Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty netto, a także składanie Walnemu
Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,-------------------------------------------------------------------------------c) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet operacyjny) i strategicznych planów gospodarczych
(biznesplan),-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,-------------------------------------------------------------------------e) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,--------------------------------------------------------f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów lub emisji obligacji,
jeżeli jednorazowa wartość zadłużenia z takiej pożyczki, kredytu lub emisji obligacji przekracza 500.000,00
zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),-------------------------------------------------------------------------------------------
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g) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z
tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki z
tych tytułów przekroczyłaby wartość kapitałów własnych Spółki,--------------------------------------------------h) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości,
prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie
nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie
użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa
rzeczowego,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i) wyrażanie zgody na kupno lub nabycie w innej formie przedsiębiorstwa, a także przystąpienie do innej
spółki lub nabycie przez Spółkę udziałów lub akcji o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie:
jeden milion złotych),------------------------------------------------------------------------------------------------------------j) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki lub innych obciążeń majątku Spółki o wartości
przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego
samego tytułu w ciągu roku obrotowego,----------------------------------------------------------------------------------k) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których jednorazowa wartość przekracza
1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki,
ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem
zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności,---------------------------------------------------------------l) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych) rocznie,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z członkiem Rady
Nadzorczej,

członkiem

Zarządu

Spółki,

prokurentem

lub

likwidatorem

albo

ze

znaczącym

Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (słownie: pięć procent) akcji lub głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,-----------------------------------------------------n) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,------------------o) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,--------------------------------------------------------------------p) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----------------------------------------------------------------------------------------r) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------------------§ 21
1.

Zarząd spółki składa się z jednego lub wielu członków, na czele z Prezesem Zarządu.---------------------------

2.

Prezesa Zarządu spółki powołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego Prezesa Zarządu, który został
powołany przez Założyciela Spółki.------------------------------------------------------------------------------------

3.

Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.---

4.

Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu
Spółki.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 22

1.

Zarząd spółki kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.----------------------------------------------------

2.

Szczegółowy tryb działania zarządu, a także wykaz spraw wymagających uchwały zarządu oraz spraw, które
mogą być załatwiane przez poszczególnych jego członków określi regulamin zarządu.--------------------------

3.

Regulamin ten uchwala Zarząd na wniosek prezesa zarządu, a zatwierdza Rada Nadzorcza spółki.---------
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§ 23
W przypadku, gdy Zarząd Spółki będzie wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki
wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W
przypadku powołania Zarządu jednoosobowego skuteczna reprezentacja Spółki wykonywana jest przez Prezesa
Zarządu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gospodarka Spółki
§ 24
1.

Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.----------------------------------------------------

2.

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.-----------------------------------------------------------------------------

3.

Pierwszy rok obrachunkowy spółki kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego
roku (31-12-2014r.)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 25

Zarząd spółki zobowiązany jest w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć
organom nadzorczym spółki bilans na ostatni dzień roku obrachunkowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły
oraz dokładne, pisemne sprawozdanie z działalności spółki w tym okresie.--------------------------------------------------§ 26
1.

2.

Czysty zysk spółki przeznacza się na :------------------------------------------------------------------------------------------a)

kapitał zapasowy spółki,

b)

dywidendę dla akcjonariuszy,

c)

inwestycje,

d)

kapitały rezerwowe tworzone w spółce,

e)

inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.

Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, a regulaminy ich
wykorzystania uchwala zarząd.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne
odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (słownie: osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy
kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (słownie: jedna trzecia) kapitału zakładowego.----

Postanowienia końcowe
§ 27
W sprawach nie uregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych
oraz inne obowiązujące przepisy prawa.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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Definicje i objaśnienia skrótów.

Akcje serii A

1.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta

Akcje serii C

60.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta

Autoryzowany Doradca

Spółka MINOS S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny

Niniejszy dokument przygotowany zgodnie z wymogami Załącznika nr 1 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Emitent

SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie

Giełda, GPW, Giełda
Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

GUS

Główny Urząd Statystyczny

KDPW, Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych

Kodeks spółek
handlowych, KSH

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekt jednolity: Dz.U. z 2014
r. poz. 121)
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r. poz. 1030)

Komisja, KNF, UKNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

NWZ, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Ordynacja podatkowa

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

Organizator ASO

GPW

PLN, zł., złoty

złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Giełdy

Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

Regulamin ASO, Regulamin
NewConnect

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

Kodeks Cywilny

Rynek NewConnect,
NewConnect,
Alternatywny System
Obrotu, ASO
Statut, Statut Emitenta,
Statut Spółki

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

Ustawa o KRS

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001
r. Nr 17 poz. 209, z późn. zm.)

Ustawa o obrocie, Ustawa
o obrocie instrumentami
finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst
jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.)
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Ustawa o ochronie
konkurencji
i konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)

Ustawa o ofercie, Ustawa o
ofercie publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1382 z późn. zm.)

Ustawa o podatku
dochodowym od osób
fizycznych
Ustawa o podatku
dochodowym od osób
prawnych
Ustawa o podatku od
czynności
cywilnoprawnych
Ustawa o podatku od
spadków i darowizn
Ustawa o rachunkowości

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.
U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.
U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2010
r. Nr 101, poz. 649)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2015
r. poz. 1333 ze zm.)

VAT

Podatek od towarów i usług

WZ, WZA, Walne
Zgromadzenie, Walne
Zgromadzenie Spółki,
Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie SAPpeers.com S.A.

Zarząd Giełdy

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd, Zarząd Spółki,
Zarząd Emitenta

Zarząd SAPpeers.com S.A.
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