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Nazwa (firma) i siedziba Emitenta
Firma:

LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona:

LS Tech-Homes S.A.

Adres siedziby:

43-300 Bielsko-Biała, ul. Karola Korna 7/4

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Numer telefonu:

+48 33 488 88 89

Numer faksu:

+48 33 488 88 90

Adres poczty elektronicznej:

sekretariat@lst-h.com

Adres strony internetowej:

www.lstech-homes.com

Nazwa (firma) oraz siedziba Autoryzowanego Doradcy
Firma:

Rubicon Partners Corporate Finance Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona:

Rubicon Partners Corporate Finance S.A.

Adres siedziby:

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Numer telefonu:

+48 22 208 99 00

Numer faksu:

+48 22 208 99 01

Adres poczty elektronicznej:

biuro@rubiconpartners.pl

Adres strona internetowej:

www.rubiconpartners.pl
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Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów
finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w celu wprowadzenia do alternatywnego
systemu obrotu na rynku NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.:

-

6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 6000000 o
wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, wyemitowanych przez Spółkę
LS Tech – Homes S.A.

-

6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od
0000001 do 6200000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
wyemitowanych przez Spółkę LS Tech – Homes S.A.

-

3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do
3500000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, wyemitowanych
przez Spółkę LS Tech – Homes S.A.

-

1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 1000000 o
wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, wyemitowanych przez Spółkę
LS Tech – Homes S.A.

Tabela 1. Kapitał zakładowy Emitenta przed emisją akcji serii D
Liczba akcji (szt.)

Udział w kapitale
zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów (%)

Seria A

6.000.000

38,22%

6.000.000

38,22%

Seria B

6.200.000

39,49%

6.200.000

39,49%

Seria C

3.500.000

22,29%

3.500.000

22,29%

Suma

15.700.000

100%

15.700.000

100%

Tabela 2. Kapitał zakładowy Emitenta po emisji akcji serii D
Liczba akcji (szt.)

Udział w kapitale
zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów (%)

Seria A

6.000.000

35,93%

6.000.000

35,93%

Seria B

6.200.000

37,13%

6.200.000

37,13%

Seria C

3.500.000

20,96%

3.500.000

20,96%

Seria D

1.000.000

5,99%

1.000.000

5,99%

Suma

16.700.000

100%

16.700.000

100%
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Informacja o trybie i sposobie, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w dokumencie
informacyjnym, w terminie jego ważności, będą podawane do publicznej wiadomości
Zmiany danych, zawartych w niniejszym dokumencie informacyjnym, w terminie jego ważności,
będą publikowane na stronach internetowych:



Emitenta (LS Tech - Homes S.A.)
Organizatora Rynku NewConnect

– www.lstech-homes.com
– www.newconnect.pl
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CZYNNIKI RYZYKA

Niniejszy rozdział zawiera informacje o czynnikach powodujących ryzyko dla nabywcy
instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym. Wiążą się one w szczególności z
sytuacją gospodarczą, majątkową, finansową i organizacyjną Emitenta.
Wymienione w niniejszym dokumencie rodzaje ryzyka nie mają charakteru zamkniętego. Obejmują
najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy
podejmowaniu decyzji inwestycyjnej.
Opisane rodzaje ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze
prawdopodobieństwo oraz złożoność działalności gospodarczej Emitenta nie zostały w niniejszym
dokumencie opisane, mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez
Inwestora celów inwestycyjnych lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału.
1.1.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

1.1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
Działalność Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe, w dużym stopniu uzależnione są
od panującej na rynkach sytuacji gospodarczej. Głównymi czynnikami kształtującymi jego sytuację
ekonomiczną są: tempo wzrostu gospodarczego, stopa bezrobocia, inflacja, wysokość stóp
procentowych, a także polityka fiskalna i monetarna. Największe znaczenie mają wzrost
gospodarczy, oraz tempo jego przebiegu. Dodatni wzrost powoduje poprawę sytuacji finansowo –
ekonomicznej Emitenta oraz zwiększa perspektywy jego rozwoju. Ujemny z kolei, może negatywnie
wpłynąć na działalność prowadzoną przez Emitenta. Powyższe uwarunkowania zależą w dużym
stopniu od tempa przebiegu poszczególnych zjawisk gospodarczych, oddziałując przy tym na tempo
rozwoju Spółki.
Wskazane czynniki, jak również kierunek ich zmian, mają wpływ na realizację założonej przez
Emitenta strategii. Istnieje ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian sytuacji makroekonomicznej,
które mogą negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, wyniki finansowe i perspektywy
rozwoju Emitenta.
1.1.2. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych
Rynek materiałów budowlanych na którym działa Spółka, podlega ciągłym wahaniom. Występująca
duża zmienność przepisów prawa na tym rynku oraz brak jednoznacznej ich interpretacji, a także
zmiany w dziedzinie prawa podatkowego, wynikające z procesów zachodzących na scenie
politycznej, związanych głównie z polaryzacją idei i koncepcją rozwoju kraju, mogą przyczynić się do
możliwości wejścia w życie regulacji niekorzystnych dla Emitenta lub jego produktów. W
konsekwencji czynniki te mogą przełożyć się na konieczność zmodyfikowania przez Emitenta
procesów zakupowych, wytwórczych bądź sprzedażowych, generując tym samym dodatkowe koszty.
Ponadto Polska przystępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do wprowadzenia odpowiednich
zmian w przepisach oraz nowych, zgodnych z prawem unijnym regulacji prawnych. Zaistnienie
opisanych czynników pojedynczo bądź łącznie, skutkować mogą ograniczeniem działań oraz
pogorszeniem się kondycji finansowej Emitenta.
1.1.3. Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych
Ryzyko z punktu widzenia działalności Spółki, funkcjonującej w oparciu o przepisy prawa polskiego,
wiąże się z częstotliwością zmian zachodzących w przepisach fiskalnych oraz ich niejednoznacznym
sformułowaniem. Może to prowadzić do odmiennego interpretowania odpowiednich kwestii
podatkowych w stosunku do organów podatkowych, co skutkować może nałożeniem na Spółkę
znacznych zobowiązań fiskalnych. Czynnikiem zwiększającym ryzyko jest także konieczność
dostosowywania polskiego prawa podatkowego do prawa Unii Europejskiej, co może przyczyniać się
do dokonywania częstych zmian w jego brzmieniu oraz interpretacji. Istnieje ryzyko, że sytuacja taka
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wpłynie negatywnie na wynik finansowy Spółki, narażając ją na niebezpieczeństwo związane z
płynnością.
1.1.4. Ryzyko związane z kursami walut
W związku z brakiem producentów płyt magnezowych na terenie Polski, Emitent dokonuje ich
zakupów w Chinach. Płatności regulowane są w dolarach amerykańskich (USD). Istnieje ryzyko, iż
negatywne dla Emitenta wahania kursów walut, mogą spowodować wzrost kosztów produkcji.
Dodatkowo Emitent zakłada, iż część wyrobów będzie trafiała na eksport, głównie do krajów Unii
Europejskiej, gdzie walutą płatniczą jest EURO. Niekorzystny przelicznik EURO wobec PLN może
spowodować wzrost cen sprzedaży produktów na tamtych rynkach, przez co staną się one mniej
konkurencyjne.
Zaistnienie tych czynników łącznie lub oddzielnie, w konsekwencji może spowodować zmniejszenie
atrakcyjności produktów Emitenta, ograniczenie zamówień, bądź konieczność obniżenia marży na
produkcji, co w konsekwencji może spowodować pogorszenie się wyników finansowych Emitenta.
1.2.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

1.2.1. Ryzyko związane z dostawcami
Działalności Emitenta w dużym stopniu uzależniona jest od dostaw materiałów służących do
wyrobów innowacyjnych produktów, tj. płyt kompozytowych w opracowanej przez niego
technologii. Do tej pory jedynym dostawcą płyt magnezowych było przedsiębiorstwo z Chin (więcej
informacji o produktach oraz dostawcy z Chin znajduje się w punkcie 4.12 dokumentu
informacyjnego).
Istnieje ryzyko, iż dostarczenie przez dostawcę partii wadliwych produktów, bądź niewywiązanie się
z terminu dostawy przez dostawcę płyt może spowodować konieczność przerwania działalności
produkcyjnej przez Emitenta, co w konsekwencji może mieć wpływ na terminowość realizacji
projektów oraz poniesienie dodatkowych, nieplanowanych kosztów związanych z prawidłowym
wykonaniem usługi. Dodatkowo w przypadku konieczności wymiany wadliwych produktów przez
dostawcę, należy wziąć pod uwagę tzw. aspekt czasu, czyli okres od momentu zamówienia bądź
reklamacji płyt do ich dostarczenia do zakładu produkcyjnego Emitenta (średnio około 2 miesiące).
Powyższe ryzyko minimalizowane jest przez fakt, iż w przypadku braku możliwości zakupu płyt
magnezowych od obecnego dostawcy Emitenta, może on zaopatrzyć się w produkty od innych
dostawców z Chin oraz z Ukrainy. Emitent zapewnia również odpowiednie stany magazynowe płyt,
w celu zagwarantowania sobie ciągłości produkcji. Dodatkowo Emitent w umowach na dostawy
stosuje klauzulę ponoszenia odpowiedzialności przez dostawcę za złą jakość płyt, co potencjalnie
może uchronić go przez ewentualnymi stratami finansowymi związanymi z zakupem niedostatecznej
jakości bądź wadliwych płyt.
Pozostałe materiały, tj. styropian czy kleje będące podstawowymi elementami do produkcji są
szeroko dostępne na rynku polskim bądź europejskim. Ryzyko związane z ich dostawami jest więc
minimalne.
1.2.2. Ryzyko związane z koniunkturą w branży, w której działa Emitent
Działalność Emitenta w istotnym stopniu uzależniona jest od bieżącej i przyszłej koniunktury w
branży budowlanej, w szczególności budownictwa mieszkaniowego, w tym socjalnego w Polsce.
Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz prognozy na najbliższe lata dla Polski,
wskazują na ponowne ożywienie zahamowanego w ostatnich dwóch latach rozwoju budownictwa
mieszkaniowego, a także zwiększenie rozmiarów inwestycji w budownictwo socjalne. Duże
znaczenie ma również rosnąca w Polsce popularność budowy obiektów w technologiach
alternatywnych, a przez to zwiększająca się liczba inwestorów w szczególności indywidualnych,
wykazujących zainteresowanie na wybudowanie obiektów w technologiach alternatywnych. Istnieje
ryzyko, iż w przypadku gwałtownego przebiegu okresu spowolnienia gospodarczego w Polsce, a
przez to i sytuacji w branży budowlanej, liczba inwestorów indywidualnych znacznie się obniży. W
konsekwencji może to wpłynąć na ograniczenie portfela zamówień Emitenta.
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Niniejsze ryzyko z punktu widzenia Zarządu Emitenta jest niewielkie, w związku z faktem, iż
produkty Emitenta obok zastosowań w budownictwie, mogą być wykorzystywane również w
przemyśle. Dodatkowo oferta Emitenta jest zróżnicowana pod względem rynków przeznaczenia jego
produktów, gdzie obok płyt kompozytowych stanowiących główny produkt, Emitent oferuje również
płyty magnezowe a także elementy kompozytowe wykonywane w technologii pultruzji z udziałem
włókien szklanych.
1.2.3. Ryzyko związane z dostawami energii oraz jej ceną
Wytwarzanie elementów kompozytowych w technologii pultruzji z wykorzystaniem żywic wymaga
zapewnienia ciągłości procesu produkcyjnego. Przerwa w dostawie energii może spowodować
krzepnięcie żywicy, która następnie nie będzie mogła już zostać wykorzystana w dalszym procesie
produkcji. Ewentualne przerwy w dostawie energii do zakładu produkcyjnego mogą zatem
skutkować zaburzeniami cykli produkcyjnych, wywołać przestoje, powodować opóźnienia w
realizacji zamówień na dostawę elementów kompozytowych.
Należy zaznaczyć, iż ryzyko to nie dotyczy produkcji płyt kompozytowych, których produkcja nie
wymaga ciągłości procesu.
Ryzyko niniejsze jest ograniczone poprzez zastosowanie własnych generatorów, które w przypadku
braku dostaw energii z sieci energetycznej mają zagwarantować ciągłość pracy zakładu
produkcyjnego.
Dodatkowo ewentualny znaczny wzrost kosztów energii elektrycznej może skutkować wzrostem
kosztów wytworzenia i obniżeniem rentowności produkcji Emitenta.
1.2.4. Ryzyko utraty kluczowych pracowników
Właściwe funkcjonowanie Emitenta zależy od wiedzy, doświadczenia i profesjonalizmu kadry
pracowniczej. Każdy pracownik zatrudniony w firmie, w szczególności pracownicy produkcyjni, ze
względu na wysoką innowacyjność wytwarzanych produktów, przed rozpoczęciem wykonywania
obowiązków zobowiązani są przejść szkolenia właściwe do zajmowanego stanowiska. Szkolenia
takie dla kluczowych pracowników Emitenta, do tej pory były przeprowadzane między innymi w
Stanach Zjednoczonych. W przypadku Emitenta, niniejszy aspekt jest bardzo istotny, gdyż stosowane
przez niego rozwiązania oraz produkty są innowacyjne na skalę światową. Istnieje zatem ryzyko, iż
w przypadku odejścia któregokolwiek z kluczowych pracowników, działalność Emitenta zostanie
zachwiana. Z tego też powodu mogą powstać opóźnienia w realizacji projektów bądź uchybienia
związane z prowadzoną działalnością.
Mając na uwadze niniejsze ryzyko, w Spółce realizowany jest optymalny system motywacyjny,
budujący pozytywne relacje z pracownikami. Działania te mają na celu ograniczenie fluktuacji kadry,
co ma przełożenie na utrzymanie wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie
doświadczenie w branży.
1.2.5. Ryzyko ze strony konkurencji
Emitent zamierza sprzedawać swoje produkty na rynku, który jest rynkiem niszowym w zakresie
oferowanych produktów i usług. Zgodnie informacjami pozyskanymi w toku prowadzonych
wewnętrznych analiz, w Polsce, nie ma firmy oferującej podobne produkty. Zaznaczyć należy, iż
jednocześnie rynek ten charakteryzuje się dynamicznym rozwojem, przejawiającym się wzrastającą
liczbą powstających obiektów w technologiach alternatywnych w stosunku do tradycyjnego sposobu
budowy obiektów. Wraz z faktem, iż w Polsce funkcjonuje na nim stosunkowo niewiele firm, daje to
możliwość efektywnego pozyskania klientów i rozszerzenia oferty, co bezpośrednio może przekładać
się na rozwój Spółki.
Pewną konkurencję dla Emitenta mogą stanowić podmioty działające na rynkach zagranicznych.
Pojawienie się licznych konkurentów, przy stosunkowo niskiej popularności oferowanych
produktów, łączy się z ryzykiem niedostatecznej liczby klientów, co potencjalnie może negatywnie
wpłynąć na osiągane przez Spółkę zyski oraz ograniczyć możliwości jej rozwoju.
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Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż technologia produkcji płyty kompozytowej, w formie
łączenia płyt magnezowych ze styropianem, opracowana przez Emitenta, jest innowacyjna, co
zapewnia Emitentowi znaczną przewagę konkurencyjną
1.2.6. Ryzyko związane z ochroną środowiska
Działalność produkcyjna Emitenta wiąże się z koniecznością posiadania stosownych pozwoleń na
korzystanie z zasobów środowiska naturalnego, w tym pozwoleń wodno - prawnych, pozwoleń na
emisję zanieczyszczeń powietrza oraz na wytwarzanie odpadów. Ewentualne naruszenie norm
związanych z ochroną środowiska może skutkować wezwaniem Emitenta do usunięcia tych zjawisk
przez właściwe podmioty, a w razie niedopełnienia tych zaleceń, w dalszej kolejności naliczeniem
stosownych kar finansowych. Istnieje ryzyko, iż w przypadku długotrwałego uchylania się od
usunięcia ewentualnych naruszeń, nastąpi konieczności ograniczenia produkcji w zakładzie
Emitenta, w którym one występowały.
Celem zabezpieczenia się przed możliwością utraty przedmiotowych pozwoleń oraz zapłaty kar,
Emitent systematycznie monitoruje realizację obowiązków wynikających z przedmiotowych
pozwoleń, a także przestrzega wszelkie uregulowania prawne z zakresu ochrony środowiska.
1.2.7. Ryzyko związane z projektami realizowanymi ze środków Unii Europejskiej
Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego, Emitent ma podpisane dwie umowy na realizację
projektów współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 20.278.770,00 zł
(dwadzieścia milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych
00/100), których celem było przeprowadzenie badań i prac rozwojowych nowej, zaproponowanej
przez Emitenta alternatywnej technologii budownictwa, z wykorzystaniem płyt kompozytowych.
Istnieje ryzyko, iż mimo dochowania należytej staranności zarówno w procesie przeprowadzania
każdego z projektów, jak i na etapie ich rozliczenia, wystąpić mogą zdarzenia nieprzewidziane
zależne lub niezależne od Emitenta, które skutkować mogą zmniejszeniem kwoty wsparcia, a nawet
w marginalnych sytuacjach odstąpieniem instytucji obsługującej dotacje od umowy, bądź też
zwrotem części lub całości wypłaconych środków.
Istnieje również ryzyko, iż w przypadku niewywiązania się z warunków umów na dofinansowanie
projektów, Emitent będzie zobowiązany do zwrotu już wypłaconych przez instytucję obsługującą
dotację i wykorzystanych przez niego środków finansowych.
Zaistnienie powyższych ryzyk, w konsekwencji powodować może konieczność sfinansowania
projektów w części lub w całości ze środków własnych, co skutkować może problemami
finansowymi Emitenta lub nawet z racji dużej wartości projektów, zaprzestaniem ich realizacji.
Niniejsze ryzyko ograniczane jest przydzieleniem do obsługi dotacji osób mających doświadczenie w
realizowaniu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, a także dochowaniem
wszelkiej staranności w wypełnianiu procedur realizacji i rozliczenia projektów.
Wspomniane wyżej ryzyko, odnosi się również do umowy na realizację projektu
współfinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, którego celem było sporządzenie dokumentacji niezbędnej do pozyskania inwestorów
zewnętrznych. Wartość dofinansowania na realizację tego projektu, wyniosła 72.750,00 zł.
1.2.8. Ryzyko związane z krótkim okresem działalności Spółki
LS Tech - Homes S.A. powstał na mocy uchwały Wspólników z dnia 21.01.2011 r. w przedmiocie
przekształcenia w spółkę akcyjną Spółki LS Tech - Homes Sp. z o.o. zarejestrowanej w rejestrze
przedsiębiorców KRS w maju 2009. Z uwagi na krótki okres działalności oraz fakt, iż dotychczasowa
działalność związana była z prowadzeniem prac badawczo – rozwojowych na potrzeby
wprowadzenia do oferty innowacyjnych produktów, nie jest możliwe zaprezentowanie danych
historycznych, odpowiadających właściwej działalności Emitenta. W związku z powyższym zakres
dostępnych, historycznych informacji finansowych o właściwej działalności operacyjnej Emitenta
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jest ograniczony i może okazać się niewystarczający do dokonania prawidłowej oceny perspektyw
jego rozwoju.
Istnieje ryzyko, że dotychczas opublikowane oraz zaprezentowane w niniejszym dokumencie
informacyjnym dane finansowe nie będą wystarczające dla dokonania pełnej oceny finansów Spółki,
wynikających z faktycznej działalności zarówno obecnej jak i w przyszłości, co może wpłynąć na
wycenę instrumentów finansowych Emitenta.
1.2.9. Ryzyko wpływu akcjonariuszy na działalność Spółki
Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego, 20,96% udziału w kapitale i głosach Spółki jest w
posiadaniu Pana Leszka Surowca, który jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Z kolei 14,97%
udziału w kapitale i głosach Emitenta jest w posiadaniu Pana Marka Sobieskiego, będącego
członkiem Rady Nadzorczej Emitenta. Znaczącym akcjonariuszem, posiadającym 35,93% udziału w
kapitale i głosach Emitenta jest spółka Mestivia Managment Limited. Łącznie akcjonariusze Ci
posiadają 71,86% udziału w kapitale i głosach Emitenta. Istnieje zatem ryzyko, iż wpływ
akcjonariuszy mniejszościowych na podejmowane decyzje będzie ograniczony.
Ryzyko to jest ograniczone poprzez fakt, iż żaden z akcjonariuszy nie dysponuje pakietem
większościowych, który dawałby możliwość jednostronnego podejmowania decyzji w sprawach
działalności Emitenta.
Dodatkowo zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu, tak długo jak Pan Leszek Surowiec lub jego małżonka, dzieci
albo siostra będą posiadali – bezpośrednio – co najmniej 1 (jedną) akcję Spółki, panu Leszkowi
Surowcowi, a w przypadku jego śmierci – jego siostrze, zaś w przypadku jej śmierci – Panu
Mirosławowi Pasieka pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przysługuje osobiste
uprawnienie do powoływania i odwoływania ½ (jednej drugiej) składu Zarządu – z zaokrągleniem w
górę do pełnej liczby, w tym Prezesa Zarządu. W związku z powyższym, zapisami § 17 ust. 3 Statutu
oraz faktem, iż zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Zarząd składa się z 2 – 3 członków, Pan Leszek Surowiec
posiada bezpośredni wpływ na decyzje związane z prowadzeniem działalności Spółki. Należy jednak
zaznaczyć, iż Pan Leszek Surowiec jest pomysłodawcą projektu, założycielem Spółki, twórcą
innowacyjnych rozwiązań oraz znaczącym akcjonariuszem.
1.2.10. Ryzyko związane z generowaną stratą
Od rozpoczęcia swojej działalności, Emitent z roku na rok powiększa stratę na wyniku finansowym
netto. Tym samym straty z lat poprzednich są zwiększane poprzez straty osiągnięte w latach
kolejnych. Tak też na koniec roku obrotowego 2011 strata netto wyniosła -2.030.257,80 zł, a na
koniec I kwartału roku 2012 Spółka zanotowała stratę w wysokości -1.034.101,94 zł. Generowanie
straty związane jest z faktem ponoszenia znacznych nakładów na działalność badawczo – rozwojową
produktów, które tworzyć będą główną grupę produktów Emitenta, przy braku prowadzenia
właściwej działalności związanej z ich sprzedażą.
Istnieje ryzyko, iż Emitent pomimo uruchomienia sprzedaży nie będzie mógł pokryć tej straty
osiąganymi zyskami w ciągu najbliższych lat. Może to w konsekwencji powodować problemy z
płynnością, lub niemożność przeprowadzania nowych inwestycji służących rozwojowi firmy i
produktów.
1.2.11. Ryzyko związane z utrzymaniem płynności
LS Tech – Homes powstała jako spółka, której celem jest wprowadzenie na rynek nowego
innowacyjnego produktu, przeznaczonego do zastosowania przede wszystkim w budownictwie i
przemyśle. Od momentu jej powstania, główne działania polegały na prowadzeniu prac badawczo –
rozwojowych oraz zakupie środków trwałych, tj. hali produkcyjno – magazynowej oraz specjalnych
maszyn i urządzeń. Czynności te były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Dodatkowo projekt jest finansowany kapitałem akcyjnym wyemitowanym w
drodze kolejnych podwyższeń.
W opinii Zarządu, największym ryzykiem związanym z działalnością Emitenta, jest zapewnienie
płynności finansowej. W chwili obecnej, Spółka nie prowadzi działalności sprzedażowej, tym samym
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nie generuje przychodów. Jednocześnie nieustannie prowadzi etap badawczo – rozwojowy. Bieżąca
działalność jest finansowana z pozyskanego kapitału, wpływami środków pieniężnych z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w postaci dotacji a także udzielanymi przez Pana
Leszka Surowca – Prezesa Zarządu, pożyczkami krótkoterminowymi. Pożyczki te udzielane są na
okres do 12 miesięcy. Oprocentowanie każdej pożyczki wynosi 5,5% w skali roku.
W dniu 30 maja 2012 roku Emitent podpisał również umowę z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu
Zdroju, której przedmiotem jest udzielenie kredytu na bieżącą działalność gospodarczą w wysokości
200 000,00 zł (więcej informacji o kredycie znajduje się w punkcie 4.19 dokumentu informacyjnego).
Dodatkowo należy zaznaczyć, iż od II kwartału 2012 roku, Spółka będzie ponosiła znaczące koszty
związane z uruchomieniem sprzedaży.
Istnieje ryzyko, iż w przypadku zaistnienia negatywnych dla Emitenta okoliczności, tj. opóźnień w
otrzymaniu środków finansowych w ramach dotacji z Unii Europejskiej czy opóźnień w
uruchomieniu sprzedaży, mogą wystąpić problemy z utrzymaniem płynności finansowej.
Pogłębiające się problemy mogą doprowadzić w konsekwencji do niewypłacalności Spółki.
Niniejsze ryzyko ograniczane jest faktem, iż Spółka prowadzi zaawansowane rozmowy z
potencjalnymi kontrahentami dotyczące sprzedaży oferowanych przez nią produktów. Dodatkowo w
przypadku ewentualnych problemów z płynnością finansową, Spółka będzie korzystała z dostępnych
instrumentów rynkowych w celu pozyskania środków finansowych.
1.2.12. Ryzyko związane z możliwością nieuzyskania odpowiednich patentów, atestów na
opracowane i wytwarzane produkty
Głównym produktem oferowanym przez LS Tech – Homes S.A. jest płyta kompozytowa wytworzona
w oparciu o technologię SIP (tj. panela strukturalnego). Emitent przy współpracy z Instytutem
Techniki Budowlanej oraz z Politechniką Gdańską i Politechniką Częstochowską opracował płytę
kompozytową, która uzyskała aprobatę techniczną jako kompozytowa płyta warstwowa. Produkt ten
jest innowacyjny, niespotykany dotąd nigdzie na świecie. Posiada odpowiednie certyfikaty związane
z bezpieczeństwem użytkowania oraz właściwościami fizycznymi, gwarantujące jego jakość oraz
umożliwiające sprzedaż. Może być stosowany do wznoszenia obiektów, ocieplenia ścian budynków,
jako warstwa akustyczna, płyty ścienne, podłogowe, dachowe czy nawet ogrodzenia. W chwili
obecnej, Emitent nie posiada patentów na innowacyjny produkt, chroniących jego własność
intelektualną. Istnieje zatem ryzyko, iż na rynku pojawi się podobny produkt, wzorowany na
osiągnięciach Emitenta. Sytuacja ta mogłaby doprowadzić do wzrostu konkurencji oraz mieć wpływ
na wynik finansowy Spółki.
Należy nadmienić, iż Spółka złożyła już odpowiednie wnioski o przyznanie patentów związanych z
procesem technologicznym, tj. następujące zgłoszenie patentowe:
1. Wniosek o udzielenie patentu na wynalazek: „Sposób łączenia płyty magnezowej lub płyty
OSB z płytą styropianową”, złożony 31 stycznia 2012 r.
2. Wniosek o udzielenie patentu na wynalazek: „Sposób łączenia ściennych elementów
panelowych”, złożony 20 grudnia 2011 r.
oraz zgłoszenie wzoru użytkowego:
1. Wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy: „Panel ścienny do konstrukcji
elementów nośnych”, złożony 26.10.2011 r.
W chwili obecnej oczekuje na wydanie decyzji przez właściwe instytucje. Jednocześnie należy
podkreślić, iż Spółka posiada atesty bezpieczeństwa na płytę kompozytową i płytę magnezową.
1.2.13. Ryzyko braku odbiorców produktów
Emitent w swojej ofercie ma trzy zasadnicze grupy produktów: płyty kompozytowe, profile
kompozytowe oraz płyty magnezowe.
Dwa ostatnie z nich oferowane są już przez inne podmioty na rynku krajowym i rynkach
zagranicznych. Natomiast produkt w postaci płyty kompozytowej, który stanowić ma podstawę
prowadzonej działalności jest innowacyjny, nieznany i niestosowany dotąd nigdzie na świecie.
Istnieje ryzyko, iż w związku z nieznajomością powyższej technologii w Polsce, mogą być trudności z
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wprowadzeniem tego produktu na rynek krajowy. W przypadku nieuzyskania odpowiedniej ilości
odbiorców, Emitent narażony wtedy może być na ryzyko związane z wynikiem finansowym.
Niniejsze ryzyko ograniczane jest poprzez fakt, iż Spółka zakłada sprzedaż swoich produktów (w tym
przede wszystkim płyty kompozytowej) również na rynki zagraniczne, gdzie produkty innowacyjne
są akceptowane oraz stosowane. Dodatkowo Emitent posiada również w swojej ofercie inne
produkty (profile kompozytowe oraz płyty magnezowe), które obecnie są stosowane na całym
świecie, oraz zyskują coraz większą popularność.
1.3.

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

1.3.1. Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect
Podejmujący się inwestycji w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect, musi liczyć się z
faktem, iż w związku ze stosunkowo krótkim okresem funkcjonowania, rynek ten jest w porównaniu
z innymi rynkami mało płynny. Wobec tego należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia trudności
ze zbyciem zakupionych przez inwestora papierów wartościowych. Ponieważ rynek ten
charakteryzuje się znaczącymi wahaniami cen instrumentów finansowych, decyzje dotyczące
inwestycji powinny być rozważane w perspektywie średnio- i długoterminowej. W porównaniu z
rynkiem podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych, ryzyko inwestycji na NewConnect jest
znacznie większe, co zarówno oznacza możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków ale również
dużych strat.
1.3.2. Ryzyko niedostatecznej płynności rynku, dużej podaży akcji i wahań cen akcji
W związku z faktem, iż akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym
lub w alternatywnym systemie obrotu, nie ma pewności, że papiery wartościowe Emitenta
wprowadzane do alternatywnego systemu, będą przedmiotem aktywnego obrotu.
Istnieje ryzyko, że na skutek szeregu czynników, cena akcji będzie niższa niż ich cena emisyjna. Na tą
sytuację mogą mieć wpływ w szczególności:
- pogorszenie sytuacji na rynku,
- zmiany wyników operacyjnych Emitenta,
- poziom inflacji,
- zmiany czynników ekonomicznych krajowych i międzynarodowych,
- sytuacja na światowych rynkach kapitałowych.
Alternatywny system obrotu, jest platformą przeznaczoną przede wszystkim dla młodych spółek o
wysokim potencjale wzrostu, oferujących innowacyjne produkty, usługi lub procesy biznesowe. Ze
względu na specyfikę rynku, a w szczególności stosunkowo niskie kapitalizacje notowanych spółek i
mniejszą niż w przypadku rynku regulowanego liczbę aktywnych inwestorów, istnieje ryzyko, że
akcje Emitenta będą się charakteryzowały niższą płynnością, niż by to miało miejsce na rynku
podstawowym.
Dodatkowo w dniach 14 maja 2012 roku oraz 16 maja 2012 roku, pięciu akcjonariuszy Emitenta
podpisało oświadczenia (lock-up), w których zobowiązali się przez okres 24 miesięcy począwszy od
daty debiutu Spółki w alternatywnym systemie obrotu oraz po cenie nie niższej niż 2,20 zł, do
niezbywania posiadanych przez siebie pakietów akcji, w łącznej liczbie 12.978.960 sztuk akcji, tj.
77,72% akcji Emitenta (więcej informacji w punkcie 3.1.3 dokumentu informacyjnego). Tym samym
w obrocie znajduje się 22,28% akcji Emitenta.
Inwestor przed podjęciem decyzji o nabyciu instrumentów finansowych Spółki, musi brać pod uwagę
ryzyko związane z trudnościami w sprzedaży dużej liczby akcji w krótkim okresie czasu, co może
powodować dodatkowo obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu.
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Ryzyko związane z zawieszeniem notowań lub wykluczeniem instrumentów finansowych
Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako Organizator Alternatywnego
Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3
miesiące:
- na wniosek emitenta,
- jeżeli uzna, że wymagają tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO.
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu
zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Zgodnie z § 12 Regulaminu ASO GPW 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 wymagają tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o
ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów
postępowania,
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
Zgodnie z § 12 Regulaminu ASO z alternatywnego systemu obrotu wykluczane są instrumenty
finansowe emitenta:
- w przypadkach określonych przepisami prawa,
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości
emitenta obejmującej likwidację jego majątku lub postanowienia o oddaleniu przez sąd
wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na
zaspokojenie kosztów postępowania.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu GPW może zawiesić
obrót tymi instrumentami finansowymi. W takiej sytuacji zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż
3 miesiące.
Zgodnie z § 16 Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie wykonuje obowiązków określonych w rozdziale V
Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może:
- upomnieć emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej,
- zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie obrotu,
- wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
Jeśli decyzja o zawieszeniu instrumentów finansowych emitenta jest wydawana jako sankcja za
niewykonywanie przez emitenta obowiązków określonych w Regulaminie ASO, okres zawieszenia
obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące.
Zgodnie z § 16 ust. 3 Regulaminu ASO, jeżeli informacje przekazane przez emitenta mogą mieć
istotny wpływ na notowanie jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, ich
przekazanie może stanowić podstawę czasowego zawieszenia przez Organizatora Alternatywnego
Systemu Obrotu tymi instrumentami w alternatywnym systemie obrotu.
Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy wymaga
tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes
inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu, 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.
Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót
określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na
możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub
bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia
interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu
zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
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Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji Giełda jako
organizator alternatywnego systemu, 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, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów.
1.3.4. Ryzyko dotyczące możliwości nakładania na Emitenta kar administracyjnych przez
Komisję Nadzoru Finansowego za niewykonanie obowiązków wynikających z przepisów
prawa
Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późń. zm.), Emitent ma obowiązek w ciągu 14 dni
licząc od dnia zakończenia subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych będących
przedmiotem oferty publicznej lub od dnia wprowadzenia papierów wartościowych do
alternatywnego systemu obrotu, przekazać do Komisji zawiadomienie związane ze spełnieniem się
niniejszych faktów.
Zgodnie z art. 96 ust. 1 tej ustawy, jeśli emitent nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 5
tej ustawy, będzie podlegał karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do wysokości 100.000 zł (sto
tysięcy złotych), nakładanej przez KNF.
Ponadto KNF może nałożyć na emitenta inne kary administracyjne za niewykonanie obowiązków
wynikających z powołanej powyżej Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
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2.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA
DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

2.1.

Emitent

Firma Spółki:
Siedziba, adres:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
Sąd Rejestrowy:
Nr KRS:
REGON:
NIP:

INFORMACJE

ZAWARTE

W

LS Tech-Homes Spółka Akcyjna
43-300 Bielsko-Biała, ul. Karola Korna 7/4
+48 33 488 88 89
+48 33 488 88 90
www.lstech-homes.com
sekretariat@lst-h.com
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego
0000378509
241140645
5472105335

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta:
Leszek Surowiec
Leszek Biernacki

– Prezes Zarządu
– Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta:
Działając w imieniu Emitenta, oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy
dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie
Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w Dokumencie
Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.
Jednocześnie oświadczamy, iż Emitent odpowiedzialny jest za wszystkie informacje zawarte w
Dokumencie Informacyjnym.
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Autoryzowany Doradca

Firma Spółki:
Adres siedziby:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:

Rubicon Partners Corporate Finance S.A.
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
+ 48 22 208 99 00
+ 48 22 208 99 01
www.rubiconpartners.pl
biuro@rubiconpartners.pl

Osoby działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy:
Grzegorz Golec
– Prezes Zarządu
Anna Adamczyk - Przybylska – Prokurent
Oświadczenie osób działających w imieniu Autoryzowanego Doradcy:
Oświadczamy, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami
określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego
Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1
marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami
i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie
Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że nie pominięto
w nim żadnych faktów, które mogłyby wpłynąć na jego znaczenie i wycenę akcji serii A, B, C i
D wprowadzonych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z
udziałem w obrocie danymi instrumentami.
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Doradca Finansowy

Firma Spółki:
Adres siedziby:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:

ABS Investment S.A.
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
+ 48 33 822 14 10
+ 48 33 822 14 10
www.absinvestment.pl
info@absinvestment.pl

Osoby działające w imieniu Doradcy Finansowego:
Sławomir Jarosz
Bogdan Pukowiec

– Prezes Zarządu
– Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie osób działających w imieniu Doradcy Finansowego:
Działając w imieniu Doradcy Finansowego, oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą
i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w
rozdziałach 1 – 4 Dokumentu Informacyjnego są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym oraz że w rozdziałach 1 – 4 Dokumentu Informacyjnego nie pominięto niczego, co
mogłoby wpływać na ich znaczenie.
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3.

DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO
ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

3.1.

Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych
z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do
przenoszenia praw instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń
dodatkowych

3.1.1. Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do alternatywnego systemu
obrotu na rynku NewConnect
Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego Emitent ubiega się o wprowadzenie do
alternatywnego systemu obrotu:
-

6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 6000000 o
wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

-

6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od
0000001 do 6200000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

-

3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do
3500000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

-

1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 1000000 o
wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego łączna wartość nominalna akcji serii
A, B, C i D wynosi 8.350.000,00 zł (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
3.1.2. Uprzywilejowanie oraz świadczenia
instrumentami finansowymi Emitenta

dodatkowe

i

zabezpieczenia

związane

z

Akcje Emitenta serii A, B, C i D wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu nie są akcjami
uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351–353 Kodeksu spółek handlowych. Instrumenty
finansowe Spółki nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń.
Akcje Emitenta na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego są akcjami zwykłymi na
okaziciela. Statut Emitenta w § 10 ust. 1 przewiduje jednak możliwość zamiany akcji na okaziciela na
akcje imienne, na wniosek akcjonariusza i za zgodą wyrażoną przez Radę Nadzorczą.
Zgodnie z § 10 ust. 8 i nast. Statutu Spółki, akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, przysługuje
prawo pierwokupu oferowanych przez Spółkę akcji w stosunku do ilości posiadanych przez nich
akcji imiennych.
Zgodnie z § 16 Statutu Spółki, tak długo jak pan Leszek Surowiec lub jego małżonka, dzieci albo
siostra będą posiadali – bezpośrednio – co najmniej 1 (jedną) akcję Spółki, panu Leszkowi
Surowcowi, a w przypadku jego śmierci – jego siostrze, zaś w przypadku jej śmierci – Mirosławowi
Pasieka, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania ½ (jednej drugiej) składu
Zarządu – z zaokrągleniem w górę do pełnej liczby, w tym Prezesa Zarządu. Pozostałych członków
Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3.1.3. Ograniczenia wynikające z treści statutu Spółki oraz zawartych umów cywilnych
Statut Spółki nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w zakresie zbywalności istniejących akcji na
okaziciela serii A, B, C i D.
Ograniczenia w zakresie możliwości przenoszenia praw z akcji Emitenta wynikają z obowiązujących
przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o obrocie, Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów.
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Akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela, Spółka nie ma akcji imiennych, ale zapisy Statutu
wskazują na procedury dotyczące akcji imiennych. Zbywalność akcji imiennych podlega procedurom
zapisanym w § 10 Statutu Spółki.
Zgodnie z § 10 Statutu Spółki, zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża w imieniu
Spółki Rada Nadzorcza w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia
akcji i wskazania osoby nabywcy. O zamiarze zbycia akcji Akcjonariusz zobowiązany jest powiadomić
Zarząd. Decyzja odmowna skutkuje koniecznością wskazania innego nabywcy w terminie dwóch
miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. Obowiązek ten spoczywa na Radzie
Nadzorczej reprezentującej Spółkę. Cena akcji zostaje ustalona według średniej ceny rynkowej
obowiązującej w okresie 30 dni poprzedzających datę wskazania nabywcy. Akcje muszą być
opłacone gotówką w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
W przypadku pozytywnej decyzji o zbyciu akcji imiennych prawo pierwokupu przysługuje
akcjonariuszom posiadającym akcje imienne. Pierwszeństwo w nabyciu akcji zależne jest od
dotychczas posiadanych przez nich akcji. W terminie jednego miesiąca Zarząd Spółki informuje
uprawnionych akcjonariuszy o zamiarze zbycia akcji imiennych. W ciągu dwóch miesięcy od dnia
zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji muszą oni podjąć decyzję o skorzystaniu z prawa
pierwokupu. Po tym terminie w ciągu dwóch tygodni akcjonariusze, którzy skorzystali z prawa
pierwokupu, mają prawo zgłosić zamiar objęcia akcji akcjonariuszy, którym przysługuje to prawo,
ale z niego nie skorzystali lub skorzystali częściowo. Akcje te obejmowane są proporcjonalnie w
stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji imiennych. O zaistniałej możliwości Zarząd Spółki
musi powiadomić akcjonariuszy, którym przysługuje prawo pierwokupu, w ciągu jednego tygodnia
od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. W przypadku, gdy nie wszystkie zbywane
akcje znalazły nabywcę, zbywca za zgodą Rady Nadzorczej może zaoferować je dowolnej wskazanej
przez siebie osobie.
Za zgodą Walnego Zgromadzenia, Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje oraz z
prawem pierwszeństwa objęcia akcji.
Jeśli jeden z Założycieli zgłosi zamiar zbycia akcji imiennych, na mocy § 11 Statutu Spółki prawo
pierwokupu przysługuje w pierwszej kolejności pozostałym Założycielom. W przypadku
nieskorzystania lub skorzystania częściowego z tego prawa przez pozostałych Założycieli prawo
pierwszeństwa objęcia akcji przysługuje pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne,
na równi z Założycielami.
Zgodnie z § 12 Statutu Spółki, w przypadku obejmowania akcji przez następców lub kontynuatorów
prawnych innych niż spadkobiercy Akcjonariuszy, bez względu na rodzaj lub tytuł prawny, z mocy
którego obejmują akcje, mogą objąć akcje imienne Spółki wyłącznie na podstawie pozytywnej opinii
wydanej przez Radę Nadzorczą. Negatywna decyzja skutkuje wszczęciem postępowania o umorzeniu
akcji.
Zgodnie z § 13 Statutu Spółki akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia, podjętej większością ¾ oddanych głosów. Procedura ta wymaga obniżenia kapitału
zakładowego, z wyjątkiem określonych przez prawo przypadków, w których wymóg ten nie musi być
spełniony. Umarzanie akcji Spółki może być przeprowadzone poprzez:
- umorzenie dobrowolne, gdzie umorzenie następuje za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia
akcji przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia,
- umorzenie przymusowe, gdzie umorzenie następuje bez zgody akcjonariusza, w przypadku
gdy jego działania szkodzą interesowi Spółki, a także w momencie ogłoszenia upadłości lub
likwidacji akcjonariusza.
Zastawienie akcji imiennych i ustanowienie na nich użytkowania oraz wykonywanie prawa głosu z
akcji na podstawie § 14 Statutu Spółki wymaga zgody Spółki, którą reprezentuje Rada Nadzorcza.
W dniu 14 maja 2012 roku, ABS Investment S.A. jako akcjonariusz Emitenta, podpisał oświadczenie
(lock-up), w którym zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez siebie 600.000 akcji serii B
przez okres 24 miesięcy począwszy od daty debiutu Spółki w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect. Ograniczenie to, nie ma zastosowania w przypadku zbywania akcji Spółki po
cenie wyższej niż 2,20 zł.
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W dniu 14 maja 2012 roku, Mestivia Managment Limited, jako akcjonariusz Emitenta, podpisał
oświadczenie (lock-up), w którym zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez siebie
3.800.000 akcji serii B oraz 2.200.000 akcji serii C przez okres 24 miesięcy począwszy od daty
debiutu Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Ograniczenie to, nie ma
zastosowania w przypadku zbywania akcji Spółki po cenie wyższej niż 2,20 zł.
W dniu 14 maja 2012 roku, Pan Marek Sobieski, jako akcjonariusz Emitenta, podpisał oświadczenie
(lock-up), w którym zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez siebie 1.200.000 akcji serii B
oraz 1.300.000 akcji serii C przez okres 24 miesięcy począwszy od daty debiutu Spółki w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Ograniczenie to, nie ma zastosowania w
przypadku zbywania akcji Spółki po cenie wyższej niż 2,20 zł.
W dniu 14 maja 2012 roku, Baumberg Holdings Limited, jako akcjonariusz Emitenta, podpisał
oświadczenie (lock-up), w którym zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez siebie 378.960
akcji serii B przez okres 24 miesięcy począwszy od daty debiutu Spółki w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect. Ograniczenie to, nie ma zastosowania w przypadku zbywania akcji
Spółki po cenie wyższej niż 2,20 zł.
W dniu 16 maja 2012 roku, Pan Leszek Surowiec. jako akcjonariusz i współzałożyciel Emitenta,
podpisał oświadczenie (lock-up), w którym zobowiązał się do niezbywania posiadanych przez siebie
3.500.000 akcji serii A przez okres 24 miesięcy począwszy od daty debiutu Spółki w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect. Ograniczenie to, nie ma zastosowania w przypadku zbywania
akcji Spółki po cenie wyższej niż 2,20 zł.
Łącznie zobowiązanie do niezbywania akcji Emitenta na określonych powyżej warunkach obejmuje
12.978.960 akcji, tj. 77,72% akcji Emitenta.
3.1.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej, podlega regulacjom przewidzianym dla
takich spółek w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.
Zgodnie z art. 154 tej ustawy 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:
1) Dana informacja jest określona w sposób precyzyjny, 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 wartości instrumentów finansowych lub na cenę
powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych.
2) Po przekazaniu do publicznej wiadomości dana informacja mogłaby w istotny sposób
wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi
pochodnych instrumentów finansowych, wtedy gdy mogłaby zostać wykorzystana przy
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora.
3) Dana informacja 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. 161a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz.1384 ze zmianami) opisane poniżej zakazy i wymogi, o
których mowa w art. 156–160 tejże ustawy, mają zastosowanie między innymi do instrumentów
finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (art. 39 ust. 4 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).
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Zgodnie z art. 156 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, osoby:
1) posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach Spółki,
posiadaniem w Spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z
racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku
prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności:
a) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub
wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z 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, 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) osoby posiadające informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo
3) osoby posiadające 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 mogą:
- ujawniać informacji poufnej,
- 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 (zakaz ujawniania informacji poufnej), 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. 4 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wykorzystywaniem
informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej,
instrumentów finansowych w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo
dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub
mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te są
wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego,
czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym
systemie obrotu.
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, które są
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o
dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której
przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku;
2) jednego lub kilku instrumentów finansowych, które są dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw
członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku,
niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest
dokonywana na tym rynku;
3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych, które są dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych
państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim
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rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest
dokonywana na tym rynku.
Art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w okresie zamkniętym (definicja poniżej)
mówi, że członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci, pełnomocnicy emitenta lub wystawcy,
jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z emitentem lub wystawcą w stosunku
zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą:
- nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi
powiązanych, albo dokonywać, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, innych
czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi podczas 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,
z zastrzeżeniem, iż powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych:
1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba objęta ww.
ograniczeniami z art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zleciła zarządzanie
portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w
podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, albo
2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych,
zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo
3) w wyniku złożenia przez osobę objętą ww. ograniczeniami z art. 159 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi 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 objętą ww. ograniczeniami z art. 159
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 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.
Okresem zamkniętym, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, jest:
- okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta
lub instrumentów finansowych spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, do momentu przekazania tej informacji do publicznej
wiadomości,
- w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że
osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został
sporządzony raport,
- w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego
raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze
wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na
podstawie których sporządzany jest dany raport,
- w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do
publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a
przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od
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pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych
finansowych, na podstawie których został sporządzony raport.
Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące
prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które
posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio emitenta
oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i
perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF
informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art.
160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia
lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów
finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu
obrotu.
Podstawę prawną obowiązywania w alternatywnym systemie obrotu przepisów dotyczących
okresów zamkniętych stanowi art. 161a w zw. z art. 39 ust. 4 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.
Zgodnie z art. 174 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Komisja Nadzoru
Finansowego może nałożyć karę pieniężną do wysokości 200 000 PLN (dwieście tysięcy złotych) na
członka Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenta, pełnomocnika emitenta, wystawcy, jego pracownika,
biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub
innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, który w czasie trwania okresu zamkniętego:
- nabywa lub zbywa, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcje emitenta, prawa pochodne
dotyczące akcji emitenta oraz inne instrumenty finansowe z nimi powiązane, albo dokonuje,
na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub
mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi,
- działając jako organ osoby prawnej, podejmuje 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 podejmuje czynności powodujące lub mogące
powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na
rachunek własny lub osoby trzeciej,
Nie dotyczy to czynności dokonywanych:
- przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu wyżej wskazana osoba zleciła
zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej
osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, albo
- 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
- w wyniku złożenia przez wyżej wskazaną osobę zapisu w odpowiedzi na ogłoszone
wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z przepisami Ustawy o
ofercie publicznej, albo
- w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez wyżej wskazaną osobę wezwania do zapisywania
się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo
- w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru,
albo
- 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.
Na podstawie art. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do instrumentów
finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez spółkę
prowadzącą giełdę, znajdują zastosowanie postanowienia art. 78 ust. 2–4 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi. Przepisy te określają sytuacje, w których ze względu na bezpieczeństwo
obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub interes inwestorów wprowadzenie lub rozpoczęcie
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obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu może zostać wstrzymane,
oraz wskazują przypadki, gdy obrót instrumentami finansowymi może zostać zawieszony lub
instrumenty finansowe mogą zostać wykluczone z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, gdy wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator
alternatywnego systemu wstrzymuje na żądanie KNF wprowadzenie instrumentów finansowych do
obrotu, w tym alternatywnym systemie obrotu, lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.
W przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w
okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym
systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów na żądanie KNF, Giełda jako organizator
alternatywnego systemu, na podstawie art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Na mocy art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przewiduje się wykluczenie z
obrotu, na żądanie KNF, instrumentów finansowych, jeśli 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.
3.1.5. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej też: Ustawa o ofercie
publicznej) każdy:
- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90% ogólnej
liczby głosów w spółce publicznej, albo
- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%,
15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90%, lub mniej ogólnej liczby głosów, albo
- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co
najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę, nie
później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej
liczbie głosów, lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, 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,
- 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
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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 Komisję Nadzoru Finansowego 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 zarządzanych portfeli papierów
wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu
zleceniodawców wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu,
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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
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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.
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,
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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 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.
3.1.6. Ograniczenia 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,
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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,
- 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
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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 – 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.
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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 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.
3.1.7. 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,
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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),
- 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.
-

3.1.8. Ograniczenia wynikające z Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu
Obrót akcjami emitenta podlega zasadom i ograniczeniom zawartym w Regulaminie Alternatywnego
Systemu Obrotu.
Do obrotu na ASO, zgodnie z § 3 Regulaminu ASO mogą być wprowadzone instrumenty finansowe
spełniające następujące wymogi:
- został dla nich sporządzony publiczny dokument informacyjny (zatwierdzony przez
właściwy organ nadzoru),
- zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona,
- w stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe lub
likwidacyjne,
- wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 0,10 zł. W przypadku wprowadzenia 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.
Jeżeli regulamin nie przewiduje konieczności sporządzania publicznego dokumentu informacyjnego
lub upłynął termin ważności takiego dokumentu sporządzonego w związku ofertą publiczną lub
ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym,
wprowadzenie instrumentów finansowych do ASO wymaga:
- sporządzenia przez emitenta właściwego dokumentu informacyjnego,
- przedstawienia przez emitenta oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, o którym jest mowa
w § 3 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
3.2.

Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych

Określenie wysokości kapitału zakładowego Spółki LS Tech - Homes S.A. nastąpiło na podstawie
uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LS Tech – Homes Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną
z dnia 21 stycznia 2011 r., uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki LS
Tech – Homes Spółka Akcyjna w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu
Spółki z dnia 17 lutego 2011 r., uchwały Zarządu spółki LS Tech – Homes Spółka Akcyjna z dnia 30
czerwca 2011 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki (zmieniona Uchwałą Zarządu
z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu z dnia 10 czerwca 2011 roku w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki) oraz uchwały Zarządu spółki LS Tech – Homes
Spółka Akcyjna z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
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3.2.1. Organ lub osoba uprawniona do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych Emitenta jest Walne
Zgromadzenie Emitenta, zgodnie z zapisami art. 431 K.s.h. i postanowieniami § 30 Statutu Spółki
oraz Zarząd w ramach kapitału docelowego, zgodnie z art. 444 K.s.h oraz § 9 Statutu Spółki.
3.2.2. Daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych z przytoczeniem jej
treści
Emisja akcji serii A
Przedmiotem wprowadzenia do obrotu jest 6.000.000 (sześć milion) akcji zwykłych na
okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Akcje serii A
wyemitowane zostały na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników LS Tech – Homes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku
– Białej w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną z dnia 21 stycznia 2011 r. Akcje
zostały w całości opłacone kapitałem Spółki przekształconej.
Akcje te zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu
16 lutego 2011 roku.
Akcje te stanowią 35,93% kapitału akcyjnego Emitenta oraz uprawniają do wykonywania z
nich 35,93% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Treść uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki LS Tech – Homes Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną z dnia 21
stycznia 2011 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„LS Tech-Homes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
z siedzibą w Bielsku-Białej
- w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „LS Tech-Homes Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” z siedzibą w Bielsku-Białej – działając na podstawie art. 551 i
następnych kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku /Dz. U. z 2000
roku, Nr 94, poz. 1037 z późń. Zm./ wyraża zgodę na przekształcenie „LS Tech-Homes
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (spółka przekształcana) w spółkę akcyjną,
działającą pod firmą: LS Tech-Homes Spółka Akcyjna (spółka przekształcona), przy
czym:
a) Kapitał zakładowy spółki przekształconej wynosił będzie 3.000.000,00 zł (trzy
miliony złotych) i dzielił się będzie na 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii
A o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda, przy czy
zostanie on pokryty w całości kapitałem zakładowym spółki przekształcanej w wysokości
3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych),
b) Wspólnikom nieuczestniczącym w spółce przekształconej nie zostaną przeznaczone
żadne wpłaty,
c) Wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej nie zostaną przyznane żadne
osobiste prawa ani przywileje,
d) W skład Zarządu spółki przekształconej wejdą dwaj członkowie powołani na
pięcioletnią kadencję, tj. :
Leszek Surowiec – Prezes Zarządu,
Leszek Biernacki – Wiceprezes Zarządu,
e) W skład Rady Nadzorczej spółki przekształconej wejdzie pięciu członków
powołanych na pięcioletnią kadencję:
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Mirosław Pasieka,
Artur Mrzygłód,
Jerzy Gaździński,
Sławomir Jarosz,
Franciszek Robert Zięba,
f) Wspólnicy spółki przekształcanej wyrażają zgodę na brzmienie statutu spółki
akcyjnej (spółki przekształconej), o treści stanowiącej załącznik numer 2 do niniejszego
protokołu.
Fragment Załącznika nr 2 do protokołu z dnia 21 stycznia 2011 r. odnoszący się do wskazania wysokości
kapitału Spółki oraz liczby i rodzaju akcji

Fragment Statutu LS Tech - Homes Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej
(przyjęty przez Założycieli 21 stycznia 2011 r.)
(…)
III. KAPITAŁ SPÓŁKI
1.
2.

3.

1.
2.
1)
2)
3)
4)

§ 7.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych 00/100) i
został pokryty w całości kapitałem zakładowym spółki przekształcanej w wysokości
3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).
W Spółce tworzy się również kapitał zapasowy, dodatkowy kapitał rezerwowy i
fundusz inwestycyjny. Przeznaczanie środków na kapitały i fundusze, o których
mowa
w niniejszym ustępie, należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, a o sposobie
ich wykorzystania decyduje Zarząd, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia inaczej
nie stanowi. Nie dotyczy to kapitału zapasowego, do którego stosuje się reguły
przewidziane w art. 396 kodeksu spółek handlowych.
Spółka, na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, może tworzyć
inne niż określone w ust. 2 kapitały i fundusze, decydując jednocześnie o sposobie ich
zasilania i zasadach wydatkowania zgromadzonych na nich środków.
§ 8.
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6 000 000 (sześć milionów) akcji na
okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 6000000, o wartości nominalnej 0,50
zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
Wszystkie akcje wymienione w ust. 1 lit. a) obejmują osoby wymienione w § 3 ust. 1
Statutu (Założyciele), w następujący sposób:
Andrzej Jaczewski obejmuje 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii A o numerach od
5680001 do 5720000,
Eligiusz Koniarek obejmuje 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii A o numerach od
5960001 do 6000000,
Wacław Sewastianowicz obejmuje 240 000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji serii
A o numerach od 5720001 do 5960000,
Leszek Surowiec obejmuje 5 680 000 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy)
akcji serii A o numerach od 0000001 do 5680000.
(…)

Zgodnie z treścią § 8 ust. 2 Statutu Spółki, wszystkie akcje serii A zostały objęte przez
Założycieli Spółki Akcyjnej, proporcjonalnie do ilości udziałów posiadanych przez nich w
kapitale zakładowym Spółki przekształcanej i zostały pokryte w całości majątkiem
przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii A zostały objęte przez
cztery podmioty, z czego cztery osoby fizyczne.
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W wyniki przeprowadzonych transakcji o których mowa w pkt. 4.21 dokumentu
informacyjnego, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu akcje serii A znajdują się w
posiadaniu dziesięciu podmiotów, z czego ośmiu osób fizycznych oraz dwóch podmiotów
prawnych.
Emisja akcji serii B
Przedmiotem wprowadzenia do obrotu jest 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)
każda. Akcje serii B wyemitowane zostały na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki LS Tech – Homes Spółka Akcyjna w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki z dnia 17 lutego 2011 r. Akcje
zostały w całości opłacone gotówką.
Akcje te zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu
19 lipca 2011 roku.
Akcje te stanowią 37,13% kapitału akcyjnego Emitenta oraz uprawniają do wykonywania z
nich 37,13% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Treść uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki LS Tech – Homes Spółka
Akcyjna w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki z dnia 17 lutego 2011 r.

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki LS Tech-Homes Spółka Akcyjna
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

1.

2.
3.
4.

5.

„Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7, art. 432 § 1 i § 2 oraz art.
433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 30 ust. 2 pkt 1) i pkt 7) Statutu Spółki,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki LS Tech-Homes Spółka
Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej postanawia co następuje:-----------------------------§ 1.
Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony
złotych) do kwoty 6.100.000,00 zł (sześć milionów sto tysięcy złotych), to jest o
kwotę 3.100.000,00 zł (trzy miliony sto tysięcy złotych), poprzez emisję
6200000(sześciu milionów dwustu tysięcy) akcji nieuprzywilejowanych, na
okaziciela, serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja –
oznaczonych numerami od 0000001 (jeden) do 6200000 (sześć milionów dwieście
tysięcy). -------------------------------------------------------------------------------------------------Cena emisyjna jednej akcji serii B zostaje ustalona na 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za
1 (jedną) akcję. ----------------------------------------------------------------------------------------Akcje serii B będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. ----Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok
obrotowy 2011 (dwa tysiące jedenasty), rozpoczynający się dnia pierwszego
stycznia dwa tysiące jedenastego roku (01-01-2011 r.) i kończący się dnia
trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31-12-2011 r.),
jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie. W przypadku
zarejestrowania akcji po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku
za rok obrotowy, w którym doszło do zarejestrowania akcji. ------------------------------Akcje serii B wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, z uwagi na ważny interes Spółki,
gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do
kontynuowania realizowanych przez Spółkę planów inwestycyjnych. --------------------
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Oferta nabycia akcji serii B w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do
osób fizycznych i osób prawnych, wskazanych w uchwale Zarządu – w łącznej liczbie
nie przekraczającej 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów. --------------------------Terminem otwarcia subskrypcji jest dzień dzisiejszy (17 lutego 2011 roku). -----------Terminem zamknięcia subskrypcji, do którego winno nastąpić pisemne przyjęcie
oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji
prywatnej jest dzień trzydziestego kwietnia dwa tysiące jedenastego roku (30-042011 r.). ---------------------------------------------------------------------------------------Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w
ramach subskrypcji prywatnej. --------------------------------------------------------------------Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia wszystkich
6200000 (sześciu milionów dwustu tysięcy) nowych akcji serii B. ------------------------§ 2.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany
Statutu Spółki w ten sposób, że: --------------------------------------------------------------------

- § 7 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie: ----------------------------------------------„§ 7
1.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.100.000,00 (sześć milionów sto tysięcy złotych).”- § 8 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie: ----------------------------------------------1.
a)
b)

„§ 8.
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
6000000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do
6000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja oraz ------6200000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od
0000001 do 6200000.”-------------------------------------------------------------------------

- w § 8 ust. 2 zwrot „Wszystkie akcje wymienione w ust. 1” zmienia się na „Wszystkie akcje
wymienione w ust. 1 lit. a)”.-------------------------------------------------------------------------§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”--------------------------------------------------------W drodze subskrypcji prywatnej, akcje serii B zostały objęte przez cztery podmioty, z czego
jednej osoby fizycznej oraz trzech podmiotów prawnych.
Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego, akcje serii B znajdują się w posiadaniu
czterech podmiotów, z czego jednej osoby fizycznej oraz trzech podmiotów prawnych.
Emisja akcji serii C
Przedmiotem wprowadzenia do obrotu jest 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
Akcje serii C wyemitowane zostały na podstawie uchwały Zarządu spółki LS Tech – Homes
Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu z dnia 10
czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Akcje zostały w
całości opłacone gotówką.
Akcje te zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu
23 listopada 2011 roku.
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Akcje te stanowią 20,96% kapitału akcyjnego Emitenta oraz uprawniają do wykonywania z
nich 20,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Treść uchwały Zarządu spółki LS Tech – Homes Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały Zarządu z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki

Uchwała Zarządu spółki
LS TECH-HOMES SPÓLKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Zarządu z dnia 10 czerwca 2011 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki
Zważywszy. że: -------------------------------------------------------------------------------------------------w dniu, 17 lutego 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło przed
notariuszem Tomaszem Janikiem z Kancelarii Notarialnej w Bielsku-Białej przy ul.
Cieszyńskiej 8 Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty
3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych) do kwoty 6.100.000,00 PLN (sześć milionów
sto tysięcy złotych) to jest o kwotę 3.100.000,00 PLN (trzy miliony sto tysięcy
złotych) poprzez emisję 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji na
okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda akcja
(Rep. A nr 1364/2011), ------------------------------------------------------------------------------podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z powyższą Uchwałą nie zostało do
dnia dzisiejszego zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, w związku z
czym kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 3.000.000,00 zł (trzy miliony
złotych), ----------------------------------------------------na mocy § 9 Statutu Spółki Zarząd Spółki jest uprawniony w okresie 3 lat od daty
zarejestrowania Spółki, do podwyższenia, na zasadach określonych w art. 444 i nast.
Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą nit 3/4
kapitału zakładowego, to jest o kwotę nie wyższą nit 2.250.000,0 zł. --------------------Uchwałą podjętą w trybie pisemnym z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany
Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 09 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia
zgody na sposób podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego przez
Zarząd - Rada Nadzorcza Spółki - działając na podstawie § 9.5 Statutu Spółki,
wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd uchwały w poniższym brzmieniu: -----------„I. Działając na podstawie art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych oraz § 9
Statutu Spółki Zarząd Spółki postanawia zmienić swoją Uchwałę z dnia 10
czerwca 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, objętą aktem
notarialnym Rep. A nr 5562/2011 tutejszej Kancelarii, niezgłoszoną dotąd do
zarejestrowania, w ten sposób, że:------------------------------------------------------1)
pkt l Uchwały otrzymuje brzmienie: ---------------------------------------------------------1.
Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.100.000,00 zł (sześć milionów sto
tysięcy złotych) do kwoty 7.850.000,00 zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt
tysięcy złotych) to jest o kwotę 1.750.000,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt
tysięcy złotych) poprzez emisję 3.500.000 (trzech milionów pięciuset tysięcy) akcji
nieuprzywilejowanych, na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł
(pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 3500000.
2)
pkt 2 Uchwały otrzymuje brzmienie: --------------------------------------------------------3.
Ustalić cenę emisyjną jednej akcji serii C na 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) zgodnie z
art. 433 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych. Opinia uzasadniająca powody
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, zostaje przyjęta
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. ------------------------------------------3)
pkt 6 Uchwały otrzymuje brzmienie: --------------------------------------------------------6.
Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego
opłacenia wszystkich 3.500.000 (trzech milionów pięciuset tysięcy) akcji serii C. -----4)
pkt 8 Uchwały otrzymuje brzmienie: ---------------------------------------------------------
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8.

Terminem otwarcia subskrypcji jest dzień podjęcia niniejszej Uchwały, tj. 30
czerwca 2011 r.
II. W związku ze zmianami w/w Uchwały Zarządu Spółki zawartymi powyżej w pkt I
- Zarząd Spółki ustała tekst jednolity powyższej Uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w następującym brzmieniu: ------Uchwała Zarządu spółki
LS TECH-HOMES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki
(zmieniona Uchwałą Zarządu z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Zarządu z dnia 10 czerwca 2011 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki)
Zważywszy, że: -------------------------------------------------------------------------------------------------w dniu 17 lutego 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło przed
notariuszem Tomaszem Janikiem w Kancelarii Notarialnej w Bielsku-Białej przy ul.
Cieszyńskiej 8 Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty
3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych) do kwoty 6.100.000,00 PLN (sześć milionów
sto tysięcy złotych) to jest o kwotę 3.100.000.00 PLN (trzy miliony sto tysięcy
złotych) poprzez emisję 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji na
okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda akcja
(Rep. A nr 1364/2011), ------------------------------------------------------------------------------podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z powyższą Uchwałą nie zostało do
dnia dzisiejszego zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w związku z
czym kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych.
na mocy § 9 Statutu Spółki Zarząd Spółki jest uprawniony w okresie 3 lat od daty
zarejestrowania Spółki, do podwyższenia, na zasadach określonych w art. 444 i nast.
Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3/4
kapitału zakładowego, to jest o kwotę nie wyższą niż 2.250.000,0 zł. --------------------Uchwałę podjętą w trybie pisemnym z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany
Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 09 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia
zgody na sposób podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego przez
Zarząd - Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 9.5 Statutu Spółki,
wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd uchwały w poniższym brzmieniu: -----------1.
Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.100.000,00 zł (sześć milionów sto
tysięcy złotych) do kwoty 7.850.000,00 zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt
tysięcy złotych) to jest o kwotę 1.750.000,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt
tysięcy złotych) poprzez emisję 3.500.000 (trzech milionów pięciuset tysięcy) akcji
nieuprzywilejowanych, na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł
(pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 3500000.
2.
Akcje serii C wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes spółki,
gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do
kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych. -------------------3.
Ustalić cenę emisyjną jednej akcji serii C na 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) zgodnie z
art. 433 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych. Opinia uzasadniająca powody
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, zostaje przyjęta
zgodnie z Załącznikiem nr do niniejszej Uchwały.---------------------------------------------4.
Akcje serii C będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. ----5.
Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok
obrotowy 2011 rozpoczynający się 01 stycznia 2011r. i kończący się 31 grudnia
2011 r. jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie. W przypadku
zarejestrowania akcji po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku
za rok obrotowy, w którym doszło do zarejestrowania akcji. -------------------------------
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Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego
opłacenia wszystkich 3.500.000 (trzech milionów pięciuset tysięcy) akcji serii C. -----Oferty objęcia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej zostaną skierowane do
podmiotów ustalonych na mocy odrębnej uchwały Zarządu, w liczbie nie większej
niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów. ------------------------------------------------Terminem otwarcia subskrypcji jest dzień podjęcia niniejszej Uchwały, tj. 30
czerwca 2011 r. ---Terminem zamknięcia subskrypcji, do którego powinno nastąpić pisemne przyjęcie
oferty o objęciu akcji oraz podpisanie Umowy objęcia akcji w ramach subskrypcji
prywatnej, jest dzień 30 września 2011r. -------------------------------------------------------Termin dokonania wpłaty na akcje ustała się na dzień 30 września 2011r. ------------Niniejsza Uchwała podejmowana jest pod warunkiem zarejestrowania
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na mocy UCHWAŁY Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki LS Tech-Homes
Spółka Akcyjna, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu
Spółki z dnia 17 lutego 2011 r. (Rep. A nr 1364/2011 Kancelarii Notarialnej Spółki
Cywilnej: Dariusza Wojciecha Rzadkowskiego, Jarosława Stejskala i Tomasza Janika
- notariuszy w Bielsku-Białej) oraz pod warunkiem objęcia wszystkich 6.200.000
nowych akcji serii B, stosownie do pkt 10) § 1 wymienionej ostatnio UCHWAŁY nr 1.”

W drodze subskrypcji prywatnej, akcje serii C zostały objęte przez dwa podmioty, z czego
jedną osobę fizyczną oraz jeden podmiot prawny.
Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego, akcje serii C znajdują się w posiadaniu
dwóch podmiotów, z czego jednej osoby fizycznej oraz jednego podmiotu prawnego.
Emisja akcji serii D
Przedmiotem wprowadzenia do obrotu jest 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na
okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Akcje serii D
wyemitowane zostały na podstawie uchwały Zarządu spółki LS Tech – Homes Spółka
Akcyjna z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Akcje
zostały w całości opłacone gotówką.
Akcje te zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu
14 grudnia 2011 roku.
Akcje te stanowią 5,99% kapitału akcyjnego Emitenta oraz uprawniają do wykonywania z
nich 5,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Treść uchwały Zarządu spółki LS Tech – Homes Spółka Akcyjna z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego spółki

Uchwała Zarządu spółki
LS TECH-HOMES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki
Zważywszy. że: -------------------------------------------------------------------------------------------------w dniu, 17 lutego 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło przed
notariuszem Tomaszem Janikiem z Kancelarii Notarialnej w Bielsku-Białej przy ul.
Cieszyńskiej 8 Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty
3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych) do kwoty 6.100.000,00 PLN (sześć milionów
sto tysięcy złotych) to jest o kwotę 3.100.000,00 PLN (trzy miliony sto tysięcy
złotych) poprzez emisję 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji na
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okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) każda akcja
(Rep. A nr 1364/2011), ------------------------------------------------------------------------------podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z powyższą Uchwałą zostało
zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców KRS cyt. Postanowieniem Sądu
Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 19 lipca 2011 r. o sygnaturze BB.VIII NSREJ.KRS/003733/11/090, w związku z czym kapitał zakładany Spółki wynosi
obecnie 6.100.000,00 zł (sześć milionów sto tysięcy złotych), ---------------------------na mocy § 9 Statutu Spółki Zarząd Spółki jest uprawniony, w okresie 3 lat od daty
zarejestrowania Spółki, do podwyższenia, na zasadach określonych w art. 444 i nast.
Kodeksu Spółek handlowych, kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3/4
kapitału zakładowego, to jest o kwotę nie wyższą niż 2.250.000,0 zł., a dotychczas
Zarząd Uchwałą z dnia 10 czerwca 2011 roku, w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki objętą aktem notarialnym Rep. A Nr 5562/2011 Kancelarii
Notarialnej Spółki Cywilnej: Dariusza Wojciecha Rzadkowskiego, Jarosława
Stejskala i Tomasza Janika - notariuszy w Bielsku-Białej, zmienioną następnie
Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku, objętą aktem notarialnym
Rep. A Nr 6173/2011 ostatnio wymienionej Kancelarii, wykorzystał możliwość
podwyższenia w trybie § 9 Statutu Spółki wyłącznie o kwotę 1.750.000,00 zł, a ------Uchwałą nr 1/7/2011/RN/TO z dnia 23 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki,
działając na podstawie § 9.5 Statutu Spółki, wyraziła zgodę na podjęcie przez
Zarząd uchwały w poniższym brzmieniu: --------------------------------------------------------

„Działając na podstawie art. 444 i następne Kodeksu, Spółek handlowych oraz § 9 Statutu
Spółki Zarząd Spółki postanawia: ----------------------------------------------------------------1.
Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.850.000,00 zł (siedem milionów
osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 8.350.000,00 zł (osłem milionów
trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy
złotych) poprzez emisję 1000000 (jednego miliona) akcji nieuprzywilejowanych, na
okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
oznaczonych numerami od 0000001 do 1000000. ---------------------------------------2.
Akcje serii D wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes spółki,
gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do
kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych. -------------------3.
Ustalić cenę emisyjną jednej akcji serii D na 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć
groszy) zgodnie z art. 433 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych. Opinia uzasadniająca
powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, zostaje
przyjęta zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. ------------------------------4.
Akcje serii D będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. ----5.
Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok
obrotowy 2011 rozpoczynający się 01 stycznia 2011r. i kończący się 31 grudnia
2011 r. jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie. W przypadku
zarejestrowania akcji po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku
za rok obrotowy, w którym doszło do zarejestrowania akcji. ------------------------------6.
Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego
opłacenia wszystkich to jest 1.000.000 (jednego miliona akcji) akcji serii D. -----------7.
Oferty objęcia akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej zostaną skierowane do
podmiotów ustalonych na mocy odrębnej uchwały Zarządu, w liczbie nie większej
niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) podmiotów. ------------------------------------------------8.
Terminem otwarcia subskrypcji jest dzień podjęcia niniejszej Uchwały, tj. 28 lipca
2011 r. ----------------------------------------------------------------------------------------9.
Terminem zamknięcia subskrypcji, do którego powinno nastąpić pisemne przyjęcie
oferty o objęciu akcji oraz podpisanie Umowy objęcia akcji w ramach subskrypcji
prywatnej, jest dzień 14 października 2011r. --------------------------------------------------10. Termin dokonania wpłaty na akcje ustala się na dzień 14 października 2011r. --------
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Niniejsza Uchwała podejmowana jest pod warunkiem zarejestrowania
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na mocy Uchwały Zarządu spółki LS
TECH-HOMES SPOŁKA AKCYJNA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego spółki objętej aktem notarialnym Rep. A Nr 6173/2011
Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej: Dariusza Wojciecha Rzadkowskiego,
Jarosława Stejskala i Tomasza Janika - notariuszy w Bielsku-Białej, która zmieniła
Uchwałę Zarządu z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego spółki, objętą aktem notarialnym Rep. A Nr 5562/2011 ostatnio
wymienionej Kancelarii Notarialnej oraz pod warunkiem objęcia wszystkich
3500000 nowych akcji serii C, stosownie do pkt 6 wymienionej ostatnio Uchwały.” ---

W drodze subskrypcji prywatnej, akcje serii D zostały objęte przez dwadzieścia cztery
podmioty, z czego osiemnaście osób fizycznych oraz sześć podmiotów prawnych.
Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego, akcje serii D znajdują się w posiadaniu
dwudziestu czterech podmiotów, z czego osiemnastu osób fizycznych oraz sześciu
podmiotów prawnych.
3.2.3. Podmiot prowadzący rejestr akcji Emitenta
Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji akcji Emitenta będzie Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498
Warszawa. Od momentu rejestracji akcji Emitenta serii A, B, C i D w KDPW, akcje te nie będą miały
formy dokumentu. Akcje Emitenta będą podlegały dematerializacji z chwilą ich rejestracji w KDPW
na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
zawartej przez Emitenta z KDPW.
3.3.

Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii A, B, C i D są równe w prawach do dywidendy.
Zgodnie z § 36 Statutu Spółki, czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: kapitał
zapasowy, fundusz inwestycyjny, dodatkowy kapitał rezerwowy, dywidendy, inne cele określone
uchwałą Walnego Zgromadzenia. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza
Zarząd. Walne Zgromadzenie może ustalić inny niż data odbycia Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia dzień dywidendy, stosownie do postanowień kodeksu spółek handlowych.
Uczestnictwo w dywidendzie akcji serii A
Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie od momentu zawiązania Spółki. Dzień dywidendy
nie może być wyznaczony później niż w okresie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia
uchwały o podziale zysku. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uczestnictwo w dywidendzie akcji serii B
Zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki z dnia 17 lutego 2011
r., akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok
obrotowy 2011 (dwa tysiące jedenasty), rozpoczynający się dnia pierwszego stycznia dwa
tysiące jedenastego roku (01-01-2011 r.) i kończący się dnia trzydziestego pierwszego
grudnia dwa tysiące jedenastego roku (31-12-2011 r.), jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia
dywidendy włącznie. W przypadku zarejestrowania akcji po dniu dywidendy, będą one
uczestniczyły w podziale zysku za rok obrotowy, w którym doszło do zarejestrowania akcji.
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Uczestnictwo w dywidendzie akcji serii C
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
Zarządu z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki,
akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy
2011 rozpoczynający się 01 stycznia 2011r. i kończący się 31 grudnia 2011 r. jeżeli zostaną
zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie. W przypadku zarejestrowania akcji po dniu
dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku za rok obrotowy, w którym doszło do
zarejestrowania akcji.
Uczestnictwo w dywidendzie akcji serii D
Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki , akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat
zysku za rok obrotowy 2011 rozpoczynający się 01 stycznia 2011r. i kończący się 31 grudnia
2011 r. jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie. W przypadku
zarejestrowania akcji po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku za rok
obrotowy, w którym doszło do zarejestrowania akcji.
Przeznaczenie zysku/pokrycie straty za rok obrotowy 2010
Zgodnie z uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LS Tech-Homes S.A. w
sprawie pokrycia straty za 2010 rok z dnia 30 czerwca 2011 roku, strata netto wykazana w
sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości 846.521,83 zł (osiemset
czterdzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych 83/100) zostanie pokryta z
przyszłych zysków Spółki.
Przeznaczenie zysku/pokrycie straty za rok obrotowy 2011
Zgodnie z uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LS Tech-Homes S.A. w
sprawie pokrycia straty za 2011 rok z dnia 28 maja 2012 roku, strata za rok obrotowy 2011 w
wysokości 2.030.257,80 zł (dwa miliony trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem
złotych 80/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.
3.4.

Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji

Opisane poniżej uprawnienia wynikają z Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o ofercie publicznej,
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Statutu Spółki Emitenta.
3.4.1. Uprawnienia wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych
1. Uprawnienia o charakterze korporacyjnym
Akcjonariuszom spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w spółce:
Prawo do głosu
Na podstawie art. 411 § 1 K.s.h. akcjonariusz uprawniony jest do jednego głosu z akcji na
Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu występuje od dnia pełnego pokrycia akcji. Akcjonariusz
może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 4113).
Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu
Na podstawie art. 4061 K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej jest uprawniony do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu. Prawo to przysługuje tylko podmiotom będącym akcjonariuszami
spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (data rejestracji uczestnika w Walnym
Zgromadzeniu).
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Prawo do zwołania oraz prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 399–401 K.s.h. akcjonariusz ma prawo do zwołania oraz żądania zwołania
Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania spraw i projektów uchwał w porządku obrad.
Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało przyznane akcjonariuszom
reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. (art. 399
§ 3 K.s.h.).
Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje
akcjonariuszom posiadającym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego
spółki (art. 400 § 1 K.s.h.). We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać
sprawy wnoszone pod jego obrady.
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom posiadającym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą)
kapitału zakładowego spółki przysługuje prawo do złożenia wniosku o umieszczenie
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 1
K.s.h.). We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy zamieścić uzasadnienie lub
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać
złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 K.s.h.).
Prawo do zgłaszania projektów uchwał
Zgodnie z art. 401 § 4 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej, reprezentujący
co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego
Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad.
Art. 401 § 5 4 K.s.h upoważnia natomiast każdego akcjonariusza, bez względu na liczbę
posiadanych akcji do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Prawo do żądania wydania odpisu wniosków
Na podstawie art. 407 § 2 K.s.h. akcjonariusz ma prawo do żądania wydania odpisu
wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 7 dni przed Walnym
Zgromadzeniem.
Prawo do zaskarżania uchwał
W przypadku, gdy uchwała jest sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami, godzi w
interes spółki lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, zgodnie z art. 422 K.s.h. 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
niemych,
c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
d) akcjonariuszowi, który nie był obecny 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 K.s.h.).
Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce
powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z
ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia spółki
publicznej powinno być wniesione w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, nie później
jednak, niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 K.s.h.).
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Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami
Zgodnie z art. 385 § 3 K.s.h. na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/5
(jedną piątą) wysokości kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być
dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
W tej sytuacji każdej akcji, z wyjątkiem akcji niemych, przysługuje 1 głos.
Prawo do uzyskania informacji o spółce
Zgodnie z art. 428–429 K.s.h. 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.
Prawo do imiennego świadectwa depozytowego
Zgodnie z art. 328 § 6 K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje
zdematerializowane, ma prawo do otrzymania imiennego świadectwa depozytowego w
oparciu o przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 9 tej Ustawy,
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.
Świadectwo takie zawiera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa,
liczbę papierów wartościowych,
rodzaj i kod papieru wartościowego,
firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta,
wartość nominalną papieru wartościowego,
imię i nazwisko lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów
wartościowych,
7. informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o
ustanowionych na nich obciążeniach,
8. datę i miejsce wystawienia świadectwa,
9. cel wystawienia świadectwa,
10.termin ważności świadectwa,
11.w przypadku, gdy poprzednio wystawione świadectwo dotyczące tych samych papierów
wartościowych było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem
terminu ważności – wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa,
12.podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa,
opatrzony pieczęcią wystawiającego.
Prawo do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Na podstawie art. 328 § 6 K.s.h. oraz art. 4063 § 2–4 K.s.h. na żądanie uprawnionego ze
zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej, zgłoszone nie wcześniej niż po
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zaświadczenie to zawiera:
1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
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2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10.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.
Prawo do wydania odpisów sprawozdań
Na podstawie art. 395 § 4 K.s.h. akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów
sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem
sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni przed
Walnym Zgromadzeniem.
Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy
Na podstawie art. 407 § 1 K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej ma prawo przeglądać listę
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu
oraz żądać odpisu listy za zwrotem jego sporządzenia bądź przesłania mu listy akcjonariuszy
nieodpłatnie pocztą elektroniczną.
Lista powinna zawierać:
1.
2.
3.
4.

nazwiska i imiona albo nazwy firm uprawnionych,
miejsce zamieszkania bądź siedzibę firmy,
liczbę, rodzaj i numery akcji,
liczbę przysługujących im głosów.

Lista powinna być dostępna w lokalu Zarządu na 3 dni powszednie przed Walnym
Zgromadzeniem.
Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności
Zgodnie z art. 410 § 2 K.s.h. akcjonariusze posiadający 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału
zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu mają prawo złożyć wniosek o
sprawdzenie listy obecności na tym Walnym Zgromadzeniu przez wybraną komisję złożoną
co najmniej z trzech osób, gdzie wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru jednego
członka komisji.
Prawo do przeglądania księgi protokołów
Na podstawie art. 421 § 3 K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej ma prawo do przeglądania
księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z
pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów..
W protokole należy:
 stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia
uchwał,
 wymienić powzięte uchwały,
 wskazać liczbę głosów oddanych na każdą uchwałę,
 zamieścić zgłoszone sprzeciwy.
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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
Na podstawie art. 486 i 487 K.s.h. akcjonariusz lub inna osoba, której służy inny tytuł
uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, ma prawo wnieść pozew o naprawienie
szkody wyrządzonej spółce, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie
wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. W
przypadku wytoczenia powództwa oraz w razie upadłości spółki, osoby obowiązane do
naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą
im absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie.
Prawo do przeglądania dokumentów oraz udostępnienia odpisów dokumentów
Akcjonariusz lub inne osoby, którym przysługują jakiekolwiek tytuły uczestnictwa w zyskach
lub majątku spółki, mają prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia
bezpłatnie w lokalu spółki odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 K.s.h. (w
przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 K.s.h. (w przypadku podziału spółki) oraz w art.
561 § 1 K.s.h. (w przypadku przekształcenia spółki).
Prawo do przeglądania księgi akcyjnej
Zgodnie z art. 341 § 1, 7–8 K.s.h. każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać księgę akcyjną i
żądać odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Księga akcyjna może być prowadzona
w formie zapisu elektronicznego.
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 dominacji lub zależności
Zgodnie z art. 6 § 4 i 6 K.s.h. akcjonariusz może żądać, aby spółka handlowa, której jest
akcjonariuszem, udzieliła informacji, czy pozostaje w stosunku dominacji lub zależności
wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta, albo
czy taki sam stosunek dominacji lub zależności ustał. Podmiot ten ma również prawo do
żądania 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.
Prawo do umorzenia akcji
Zgodnie z art. 359 § 1 K.s.h. w związku z § 13 Statutu Spółki akcje Spółki mogą być umarzane.
Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę
za wynagrodzeniem, a na wniosek Akcjonariusza także bez wynagrodzenia (umorzenie
dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzech czwartych)
oddanych głosów oraz obniżenia kapitału zakładowego, chyba że prawo nie wymaga w
danym przypadku obniżenia kapitału zakładowego.
Umorzenie przymusowe następuje w przypadku:
1) działania Akcjonariusza na szkodę Spółki, co stwierdza Walne Zgromadzenie
w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia
dotyczy,
2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Akcjonariusza, o czym Walne Zgromadzenie może
zdecydować w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka
umorzenia dotyczy.
Zarząd może postanowić o przyznaniu Akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umorzeniu,
świadectw użytkowych bez określania ich wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą
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być imienne lub na okaziciela. Do zbywania imiennych świadectw użytkowych stosuje się
odpowiednio przepisy o zbywaniu akcji imiennych.
W sprawach związanych z ogłoszeniem upadłości lub likwidacji Akcjonariusza, nie jest
wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia, stosownie do art. 359 §6 kodeksu spółek
handlowych. Wynagrodzenie za akcje umorzone ustala wówczas Rada Nadzorcza.
2. Uprawnienia o charakterze majątkowym
Prawo do udział w zyskach spółki
Zgodnie z art. 347–348 K.s.h. każdy akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku w stosunku
do liczby posiadanych przez niego akcji bądź – w przypadku, gdy akcje nie są opłacone w
całości – w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Dzień wypłaty dywidendy ustala Walne
Zgromadzenie na podstawie stosownej uchwały, a jeżeli uchwała takiego dnia nie określa – w
dniu wyznaczonym przez Radę Nadzorczą.
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym,
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie
do wypłaty akcjonariuszom.
Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo
poboru)
Zgodnie z art. 433 K.s.h. akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w
stosunku do liczby posiadanych akcji. Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy
prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga
większości co najmniej 4/5 (czterech piątych głosów). Pozbawienie akcjonariuszy prawa
poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię
uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji
bądź sposób jej ustalenia.
Większość 4/5 (czterech piątych) głosów nie jest wymagana w przypadku, gdy:
- uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości
przez instytucję finansową (subemitenta) z obowiązkiem oferowania ich następnie
akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach
określonych w uchwale,
- uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich
oferowanych im akcji.
Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu
wierzycieli w przypadku likwidacji Emitenta
Na podstawie art. 474 K.s.h. 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 K.s.h. akcje Emitenta są zbywalne.
Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach
Według art. 340 § 3 K.s.h. w okresie gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono
zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym
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przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.
3. Uprawnienia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi i Statutu Spółki
Prawo do zbadania zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub
prowadzeniem jej spraw
Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz ma prawo złożyć projekt
uchwały dotyczącej zbadania przez biegłego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki
publicznej lub prowadzeniem jej spraw. 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.
Prawo żądania przymusowego wykupu akcji
Zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej 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, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje
prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich
akcji.
Prawo żądania wykupu posiadanych akcji
Zgodnie z art. 83 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariuszowi spółki publicznej przysługuje
prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który
osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. 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
Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki akcje imienne podlegają zamianie na akcje na
okaziciela wyłącznie na wniosek akcjonariusza i za zgodą wyrażoną przez Radę Nadzorczą.
Akcje na okaziciela podlegają zamianie na akcje imienne wyłącznie na wniosek akcjonariusza i
za zgodą Rady Nadzorczej. Wydanie akcji imiennych w zamian za akcje na okaziciela, jak też
akcji na okaziciela w zamian za akcje imienne następuje za pośrednictwem depozytu, którym
może być bank, biuro maklerskie lub inna instytucja posiadająca uprawnienia do prowadzenia
depozytu zdematerializowanych papierów wartościowych.
3.5.

Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości

Zgodnie z polityką Spółki odnośnie dywidendy, realizowanie wypłat odbywa się stosownie do
wielkości wypracowanego zysku i jej możliwości. Zgłaszanie propozycji dotyczących możliwości
wypłaty dywidendy jest podporządkowanie konieczności zapewnienia Spółce płynności finansowej
oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. Zgodnie z § 36 Statutu Spółki, czysty zysk Spółki
może być przeznaczony w szczególności na: kapitał zapasowy, fundusz inwestycyjny, dodatkowy
kapitał rezerwowy, dywidendy, inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Termin
wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd. Walne Zgromadzenie może ustalić
inny niż data odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dzień dywidendy, stosownie do
postanowień kodeksu spółek handlowych.
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Zgodnie z § 20 Statutu Spółki, Zarząd upoważniony jest, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty
Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki
wystarczające na wypłatę, w trybie i na zasadach określonych w art. 349 kodeksu spółek
handlowych.
Zgodnie z art. 347 K.s.h., akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu
finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje
nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Zgodnie z
art. 348 § 1 K.s.h., kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać
zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty
przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być
przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne
oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok
obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
Na podstawie § 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych, 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.).
Zgodnie z § 15 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Uchwała Nr 147/2007 Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm.) emitenci
instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie zobowiązani są
informować niezwłocznie Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych z
emitowaniem instrumentów finansowych, o których wprowadzenie do obrotu zamierzają się
ubiegać, lub o planach związanych z wykonywaniem praw z instrumentów już notowanych, jak
również o podjętych w tym zakresie decyzjach, oraz uzgadniać z Organizatorem Alternatywnego
Systemu te decyzje w zakresie, w których mogą mieć wpływ na organizację i sposób dokonywania
obrotu w alternatywnym systemie.
Zapisy określające udział poszczególnych serii akcji Emitenta w dywidendzie oraz sposób pokrycia
straty za lata 2010 – 2011 zawarto w punkcie 3.3 dokumentu informacyjnego.
3.6.

Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem
instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie
płatnika podatku

3.6.1. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
Zgodnie z art. 30b ust. 1 i 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów
uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i z realizacji wynikających z nich praw, a
także z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia
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udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, podatek dochodowy wynosi 19%
uzyskanego dochodu.
Dochodem, o którym mowa powyżej, 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 z dnia 29 lipca 2005 r. o 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 lub 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.
Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz
realizacja wynikających z nich praw następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (art. 30b
ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Opisane powyżej zasady opodatkowania stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku
wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku
zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych
miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
Zgodnie z art. 30b ust. 6 po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu
podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku
podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których
mowa w art. 24 ust. 14 oraz 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, i obliczyć należny podatek dochodowy.
Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do 30
kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom
skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku
podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w
art. 30b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3.6.2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu dywidendy
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy
odbywa się według następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zmianami):
-

Podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy.
Przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach
określonych w art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
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Podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych).
Płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z
przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu
skarbowego.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 4 lipca 2007 r. (znak
DD3-066-60/RM/07/MB7-1274) skierowanym do KDPW, potwierdzającym stanowisko wyrażone w
piśmie z dnia 5 lutego 2002 r. (znak PB5/RB-033-34-189/02) oraz w piśmie z dnia 22 stycznia 2004
r. (znak PB5/RM-068-16-57/04) płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek
papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda.
3.6.3. Opodatkowanie dochodów osób prawnych
Dochodem ze sprzedaży akcji podlegającym opodatkowaniu jest nadwyżka sumy przychodów nad
kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, przy czym przychodem jest kwota
otrzymana ze sprzedaży akcji, natomiast kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na
nabycie tych akcji. Dochód ze sprzedaży akcji jest opodatkowany na zasadach ogólnych i łączy się z
dochodami z innych źródeł. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani
bez wezwania składać deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty)
osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki
miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku
roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.
Podatnicy mogą również deklarować dochód lub stratę w sposób uproszczony, na zasadach
określonych w art. 25 ust. 5–6 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania albo niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod
warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od
podatnika certyfikatem rezydencji.
3.6.4. Opodatkowanie dochodów osób prawnych z tytułu dywidendy
Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy od
dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach, w tym także:
- dochodu z umorzenia akcji,
- dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji,
- wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,
- dochodu przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego,
- dochodu stanowiącego równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów
osoby prawnej
podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
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:
- 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.
- Uzyskującym dochody (przychody) jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej, 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.
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Spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w
kapitale emitenta.
Odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w
zyskach osób prawnych jest spółka, o której mowa w pkt 2, albo położony poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z tytułu
udziału w zysku osoby prawnej posiada akcje w spółce wypłacającej te należności (nie mniej niż
10%) nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie, jeśli okres
dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji upływa po dniu uzyskania tych dochodów, a także w
przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości
określonej w ust. 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 akcji (w
wysokości 10% akcji w kapitale zakładowym) nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka
uzyskująca dochody (przychody) będzie zobowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za
zwłokę, w wysokości 19% przychodów w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym osoba prawna utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu,
w którym osoba prawna po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.
Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółki, które dokonują
wypłat należności z tytułu przychodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w
zyskach osób prawnych, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty
zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku
wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku
zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika
dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. W razie przeznaczenia
dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego spółka pobiera podatek w terminie 14 dni od dnia
uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału
zakładowego.
Spółka przekazuje kwotę podatku, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu
Skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników niemających siedziby
lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – na rachunek Urzędu Skarbowego, którym
kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Płatnicy są obowiązani przesłać Urzędowi Skarbowemu deklarację o pobranym podatku,
sporządzoną według ustalonego wzoru.
3.6.5. Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych
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 są wypłacane 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),
- 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

S t r o n a | 52

dokument informacyjny

LSTechHomes
spółka akcyjna

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.
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.
Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia 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 Rzeczpospolitej Polskiej, 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. Odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w
zyskach osób prawnych jest:
- spółka, o której mowa w pkt 2, albo
- zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.
Zwolnienie to 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 w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów
(akcji), w wysokości określonej w 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 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat,
spółka, o której mowa w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od
dochodów (przychodów) określonych powyżej 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 spółka po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.
Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, jeśli zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na
rzecz inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce.
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3.6.6. Podatek od spadków i darowizn
Prawa i obowiązki majątkowe akcjonariuszy spółki akcyjnej podlegają dziedziczeniu na zasadach
ogólnych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zmianami) o
podatku od spadków i darowizn 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 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; 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. Ponadto, zgodnie z art. 4a tej samej
ustawy, małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha są zwolnieni od
przedmiotowego podatku. Zwolnienie to jest jednak obwarowane określonymi przepisami
obowiązkami informacyjnymi.
Jednocześnie, 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.
3.6.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalania się od podatku
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,
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego.
Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego zawartą w art. 3 pkt 9 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi przez obrót zorganizowany rozumie się obrót papierami wartościowymi lub innymi
instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku
regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu. W świetle tej definicji obrót instrumentami
finansowymi emitenta jest zwolniony z podatku od czynności cywilnoprawnych.
W innych przypadkach zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem
od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów
wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej
sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupujący
zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.
3.6.8. Odpowiedzialność płatnika podatku
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity Dz. U. z 2005 r. 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 niewpłacony. Płatnik
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odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli
płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy
odrębne przepisy stanowią inaczej albo podatek nie został pobrany z winy podatnika.
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4.

DANE O EMITENCIE

4.1.

Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami
telekomunikacyjnymi, identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz
numer według właściwej identyfikacji podatkowej
Firma:
Nazwa skrócona:
Kraj siedziby:
Adres siedziby:
Forma prawna:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Adres poczty elektronicznej:
Adres strony internetowej:
Sąd Rejonowy:
Data rejestracji:
Numer KRS:
REGON:
NIP:

4.2.

LS Tech - Homes Spółka Akcyjna
LS Tech - Homes S.A.
Rzeczpospolita Polska
43-300 Bielsko – Biała, ul. Karola Korna 7/4
Spółka Akcyjna
+48 33 488 88 89
+48 33 488 88 90
sekretariat@lst-h.com
www.lstech-homes.com
Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej,
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
16.02.2011 r.
0000378509
241140645
5472105335

Wskazanie czasu trwania Emitenta
Zgodnie z § 5 Statutu Spółki, Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.

4.3.

Przepisy prawa, na których podstawie został utworzony Emitent
Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień
Statutu Spółki i innych właściwych przepisów.
Spółka powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551-570 i 577-580 Kodeksu spółek
handlowych, ze spółki „LS Tech-Homes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

4.4.

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w
przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania
zezwolenia – podmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał
Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z dnia 16.02.2011 r., Emitent
został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000378509 (sygnatura akt sprawy BB.VIII NSREJ.KRS/3733/11/90).

4.5.

Zarys historii działalności Emitenta
Data
18 marzec 2009
20 lipiec 2010

28 kwiecień 2010

Wydarzenie
Podjęcie uchwały o zawiązaniu LS Tech – Homes Sp. z o.o.
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pt.
„Przeprowadzenie prac rozwojowych celem wprowadzenia na
rynek innowacyjnego systemu lekkich paneli samonośnych do
konstrukcji domów oraz zastosowania jako ekrany akustyczne”
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie
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12 sierpień 2010
4 październik 2010
6 październik 2010
21 styczeń 2011
16 luty 2011
17 luty 2011
10 czerwiec 2011
19 lipca 2011
28 lipiec 2011
28 październik 2011
23 listopad 2011
14 grudzień 2011
28 maj 2012

4.6.
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innowacyjnych systemów paneli ściennych do konstrukcji
elementów nośnych POIG.04.02.00-24-008/09”
Zakup linii technologicznej do produkcji kształtowników i złącz
Zakup linii do produkcji paneli (SIP)
Podpisanie umowy na zakup hali, stanowiącej podstawę
działalności produkcyjnej Emitenta
Podjęcie uchwały o przekształceniu LS Tech - Homes Sp. z o.o. w
LS Tech – Homes S.A.
Zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców KRS uchwały o
przekształceniu LS Tech - Homes Sp. z o.o. w LS Tech – Homes
S.A.
Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii B
Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii C
Zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców KRS uchwały o
podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii B
Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii D
Podpisanie umowy na realizację projektu „Usługi doradcze
związane z pozyskaniem inwestorów zewnętrznych”, w ramach
działania 3.3.2
Zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców KRS uchwały o
podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii C
Zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców KRS uchwały o
podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii D
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w kwestii
kapitału docelowego (treść uchwały znajduje się w punkcie 6.3
dokumentu informacyjnego)

Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich
tworzenia
Na kapitał własny Emitenta składają się:
- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy,
- kapitał rezerwowy,
- inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 31.03.2012 r. wynosi 5.079.318,04 zł i dzieli się
w następujący sposób:
1.

Kapitał podstawowy:
1) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 0,50 zł
(pięćdziesiąt groszy) każda,
2) 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych serii B o wartości
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
3) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
4) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej
0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
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2.

Kapitał zapasowy:
1) 745.044,00 zł (siedemset czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści cztery złote 00/100),

3.

Zysk (strata) z lat ubiegłych
1) – 2.981.624,02 zł (minus dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset
dwadzieścia cztery złote 02/100),

4.

Zysk (strata) netto:
1) – 1.034.101,94 zł (minus jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto jeden złotych
94/100).

Ad 1. Kapitał podstawowy wykazywany jest według wartości nominalnej akcji, w wysokości
zgodnej ze Statutem Spółki oraz wpisem w rejestrze sądowym,
Ad 2. Kapitał zapasowy, tworzony jest z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich
wartości nominalnej,
Ad 3. Zysk/strata z lat ubiegłych w wysokości – 2.981.624,02 zł,
Ad 4. Zysk/strata netto w wysokości – 1.034.101,94 zł.
Ponadto kapitał własny Emitenta mogą współtworzyć:
- kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w którym ujmowane są różnice kapitałowe
powstałe w wyniku zbycia lub nabycia składników majątku trwałego,
- pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, gromadzące specjalne środki, najczęściej
przeznaczone z zysku na inwestycje bądź inne cele ustalone przez Walne Zgromadzenie
Spółki,
- zysk (strata) z lat ubiegłych, obejmujący wysokość niepokrytych strat bądź wysokość
niepodzielonego zysku z lat poprzednich
- zysk (strata) netto, czyli wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy.
Spółka może tworzyć kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy oraz inne kapitały i fundusze
celowe. Organem decyzyjnym w sprawie przeznaczania środków na fundusze i kapitały jest
Walne Zgromadzenie, natomiast sposób wykorzystania środków należy do kompetencji
Zarządu, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Niniejszy zapis nie
dotyczy kapitału zapasowego, do którego stosuje się reguły przewidziane w art. 396 Kodeksu
spółek handlowych.
Spółka ma prawo, na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, do utworzenia
innych niż wyżej wymienione kapitałów i funduszy, a jednocześnie może decydować o
sposobie ich zasilania i zasadach wydatkowania zgromadzonych na nich środków.
Tabela 3. Kapitał własny Emitenta (stan na dzień 31.03.2012 r.).
lp. Wyszczególnienie
Kapitał (Fundusz) własny
1
Kapitał (Fundusz) podstawowy
2
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)
3
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
4
Kapitał (Fundusz) zapasowy
5
Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny
6
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
7
Zysk (strata) z lat ubiegłych
8
Zysk (strata) netto
9
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)

Wartość w zł
5.079.318,04
8.350.000,00
0,00
0,00
745.044,00
0,00
0,00
- 2.981.624,02
- 1.034.101,94
0,00

Źródło: Emitent
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Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy został opłacony w całości.
Wszystkie akcje Emitenta serii A zostały w całości pokryte majątkiem Spółki przekształcanej
LS Tech - Homes Sp. z o.o.
Akcje serii B, C i D zostały opłacone wkładami pieniężnymi obejmujących ich akcjonariuszy.

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, ze wskazaniem wartości warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do
nabycia tych akcji
Spółka nie emitowała obligacji, w tym obligacji zamiennych lub obligacji dających
pierwszeństwo do objęcia akcji nowych emisji.
Zgodnie z § 10 ust. 11 Statutu, Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z
prawem pierwszeństwa objęcia akcji wyłącznie na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia.

4.9.

Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu
przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w
granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również
liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności dokumentu
informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie
Zgodnie z § 9 Statutu Spółki, Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia
zarejestrowania Spółki do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu
spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż ¾ kapitału
zakładowego (kapitał docelowy), to jest o kwotę 2.250.000,00 zł (dwa miliony dwieście
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze
jednego lub kilku podwyższeń.
W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela,
zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne, a także warranty subskrypcyjne.
W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki
pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Na każdorazowe
podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego
przeprowadzenia Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.
W dniach 30 czerwca 2011 r. oraz 28 lipca 2011 r., Zarząd Emitenta podjął uchwały, o
podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji
odpowiednio akcji serii C oraz D. Kapitał zakładowy został tym samym podniesiony o kwotę
2.250.000,00 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), wykorzystując tym
samym limit kwoty określający maksymalną wartość podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego.
Akcje serii C zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego w dniu 23 listopada 2011 roku, natomiast akcje serii D w dniu 14 grudnia 2011
roku.
W dniu 28 maja 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech – Homes S.A.
podjęło uchwałę nr 15, na mocy której upoważniło Zarząd w terminie do trzech lat od dnia
zarejestrowania niniejszego postanowienia, do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 6.150.000,00 zł.
Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego, uchwała ta nie została zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców KRS.
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4.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane
instrumenty finansowe Emitenta, lub wystawiane w związku z nimi kwoty depozytowe
Instrumenty finansowe Emitenta, jak również wystawiane w związku z nimi kwity
depozytowe, nie są ani nie były dotychczas notowane na żadnych rynkach instrumentów
finansowych.
4.11. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta,
mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego
grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy),
formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności oraz udziału Emitenta w kapitale
zakładowym i ogólnej liczbie głosów
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego Spółka Emitenta nie jest
jednostką dominującą, zależną ani znaczącym inwestorem w rozumieniu przepisów K.s.h.,
Ustawy o rachunkowości i Ustawy o ofercie.
Pan Leszek Surowiec, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, jest w posiadaniu 3.500.000
akcji dających mu 20,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz prawo do wykonywania
z nich 3.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu (20,96%).
Pan Leszek Surowiec udzielił Spółce pożyczek, których łączna wysokość na dzień sporządzenia
dokumentu informacyjnego wynosi 377.108,48 zł. Każda z pożyczek udzielana jest na okres do
12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Ostateczna data spłaty zobowiązań zgodnie z umowami
pożyczek została określona na dzień 30 kwietnia 2013 roku. Umowy pożyczek nie są w żaden
sposób zabezpieczone. Oprocentowanie każdej z udzielonych pożyczek wynosi 5,5% w skali
roku. Pożyczki te udzielane są przez Pana Leszka Surowca w zależności od potrzeb Spółki, w
celu zapewnienia płynności Spółce.
Pan Marek Sobieski, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, jest w posiadaniu
2.500.000 akcji, dających mu 14,97% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz prawo do
wykonywania 2.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (14,97%).
Pan Sławomir Jarosz, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, jest w posiadaniu
15.200 akcji, dających mu 0,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz prawo do
wykonywania 15.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (0,09%).
Pan Sławomir Jarosz jest jednocześnie Prezesem Zarządu oraz akcjonariuszem (nie posiada
większości udziału w kapitale oraz głosach) w Spółce ABS Investment S.A., która posiada
1.482.240 akcji, tj. 8,88% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz dysponuje 1.482.240
głosami na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (8,88%). ABS Investment S.A. jest Doradcą
Finansowym Emitenta.
Pan Sławomir Jarosz jest również Wiceprezesem Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro
Consultingowe S.A., którego akcjonariuszem posiadającym 100% udziału w kapitale
zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu jest Spółka ABS Investment S.A.
Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. jest akcjonariuszem Emitenta, posiadającym 303.200
akcji, tj. 1,82% udziału w kapitale zakładowym oraz dysponującym 303.200 głosami na
Walnym Zgromadzeniu (1,82%).
Pan Sławomir Jarosz łącznie z podmiotami powiązanymi dysponuje 1.800.640 akcjami
Emitenta, tj. 10,78% udziału w kapitale zakładowym, oraz 1.800.640 głosami na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta (10,78%).
Dodatkowo ABS Investment S.A. w dniu 24 października 2011 roku, podpisał umowę z
Emitentem, której przedmiotem jest udzielenie Emitentowi pożyczki w wysokości 50.000,00
zł. Pożyczka ma charakter krótkoterminowy. Emitent zobowiązany jest zwrócić pożyczkę do
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dnia 30.06.2012 roku. Odsetki od pożyczki w kwocie WIBOR + 3% płatne będą w dniu spłaty
pożyczki. Pożyczka nie jest w żaden sposób zabezpieczona.
Pan Artur Mrzygłód, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, nie posiada osobiście
akcji Emitenta. Pan Artur Mrzygłód dysponuje pośrednio akcjami Emitenta, za sprawą
pełnienia funkcji Dyrektora Zarządzającego w spółce Baumberg Holdings Limited oraz faktu, iż
jego żona jest beneficjentem rzeczywistym 100% udziałów w tej spółce, tj. właścicielem
ekonomicznym posiadającym pełne prawo własności udziałów, przy czym przysługujące żonie
Pana Artura Mrzygłód udziały, w jej imieniu i na jej rzecz objęte są przez zarejestrowanego
udziałowca nominowanego, spółkę Mittelmeer Nominees Limited. Baumberg Holdings Limited
jest akcjonariuszem Emitenta posiadając 378.960 akcji (2,27% udziału w kapitale) oraz
dysponuje 378.960 głosami na Walnym Zgromadzeniu (2,27%).
Pan Mirosław Pasieka, będący przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, pełni funkcję
Dyrektora Zarządzającego oraz jest udziałowcem (nie posiada większości udziałów) w Spółce
Integra Operations LLC., będącej akcjonariuszem Emitenta, posiadającej 678.800 akcji (4,06%)
oraz dysponującej 678.800 głosami na Walnym Zgromadzeniu (4,06%).
Pani Ewa Matla będąca akcjonariuszem Emitenta, posiadającym 0,24% udziału w kapitale
Spółki oraz dysponująca 0,24% głosów na Walnym Zgromadzeniu, jest pracownikiem
Emitenta oraz pełni funkcję Prokurenta. Pani Ewa Matla prywatnie jest siostrą Pana Leszka
Surowca – Prezesa Zarządu.
Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna, posiadający 0,48%
udziału w kapitale Emitenta oraz 0,48% głosów na Walnym Zgromadzeniu, jest podmiotem
dominującym (posiadającym 100% udziału w głosach oraz kapitale Spółki) wobec
Autoryzowanego Doradcy dla Emitenta, tj. Spółki Rubicon Partners Corporate Finance S.A.
Poza wymienionymi powyżej powiązaniami, Zarządowi oraz Autoryzowanemu Doradcy nie są
znane inne powiązania o charakterze organizacyjnym, kapitałowym lub finansowym.
4.12. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem
wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i
usług, albo jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w
przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na
segmenty działalności
4.12.1. Zarys działalności
Pomysłodawcą projektu LS Tech – Homes był Pan Leszek Surowiec, który obecnie zasiada na
stanowisku Prezesa Zarządu oraz jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta. Swoje doświadczenie w
branży budowlanej zdobywał przez około 20 lat, głównie na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej, gdzie promował m.in. budownictwo ekologiczne. Za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju
sektora budownictwa mieszkaniowego otrzymał szereg nagród w tym nagrodę burmistrza Chicago.
Dzięki inicjatywie Pana Leszka Surowca, jego doświadczeniu zdobytemu w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej, a także doświadczeniu i wiedzy współtwórców projektu, powstał pomysł na
zagospodarowanie nisz rynkowych, w których zastosowanie mogą mieć produkty kompozytowe.
W dniu 18 marca 2009 roku, podjęta została uchwała o zawiązaniu LS Tech – Homes Sp. z o.o. Od
momentu powstania przedsiębiorstwa, podstawowa jego działalność skupiała się na prowadzeniu
badań nad zastosowaniem oraz wdrożeniem innowacyjnych produktów kompozytowych, oraz
jednocześnie budową infrastruktury niezbędnej do ich zaoferowania. W chwili obecnej Spółka
posiada dwie hale produkcyjno – montażowe zlokalizowane w Czechowicach - Dziedzicach, o łącznej
powierzchni 3.500 metrów kwadratowych, z zapleczem socjalnym i biurowym, gdzie zainstalowane
są linie produkcyjne do wytwarzania płyt kompozytowych (paneli kompozytowych) i
kształtowników z żywic zbrojonych włóknem szklanym wytwarzanych w technologii pultruzji.
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Infrastruktura magazynowa i maszynowa została sfinansowana przy wsparciu środków z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zgodnie z realizowaną od momentu zawiązania Firmy strategią, obecnie prowadzone są działania
przygotowujące Emitenta do właściwej działalności produkcyjno – sprzedażowej. Podjęte zostały
również działania związane z rozwojem Firmy, których efektem ma być powstanie dwóch kolejnych
hal, w których uruchomiona zostanie produkcja. Obiekty te będą zlokalizowane na terenie Polski
północnej (w obrębie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Tczew” – finalizowana jest
transakcja zakupu hali) oraz w Częstochowie (została wybrana konkretna lokalizacja, nie zostały
rozpoczęte działania związane z nabyciem wybranej hali). Zlokalizowanie produkcji na południu i
północy, docelowo pozwoli na zaspokojenie popytu krajowego i zapewni odpowiednio sprawną i
szybką logistykę w sprzedaży, oraz płynne dostarczanie produktów odbiorcom na miejsce
zamówienia.
4.12.2. Oferta produktowa
Celem działalności Emitenta jest wprowadzenie na rynek szerokiej gamy produktów
kompozytowych do stosowania w budownictwie, drogownictwie, górnictwie i w tych obszarach
gdzie rozwiązania kompozytowe mogą mieć zastosowanie z racji ich właściwości mechanicznych,
energooszczędności i odporności na szereg czynników zewnętrznych w tym atmosferycznych.
Emitent w 2011 uruchomił wstępną produkcję płyt kompozytowych i kształtowników z żywic
zbrojonych włóknem szklanym w technologii pultruzji. Produkcja zlokalizowana jest w obiektach
przemysłowych w Czechowicach - Dziedzicach. W przygotowaniu jest realizacja podobnych
obiektów w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Tczew” oraz w Częstochowie.
Emitent od blisko 2 lat współpracuje z Katedrą Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej
Politechniki Gdańskiej nad doskonaleniem właściwości płyt kompozytowych i rozwojem oferty
rynkowej o nowe produkty. W ramach współpracy opracowano modele numeryczne do
optymalizacji wielu rozwiązań technicznych. Realizowany jest również program badawczy dotyczący
żywic wzmacnianych włóknem szklanym przy współpracy z Politechniką Częstochowską.
Emitent prowadzi również współpracę w obszarze akustyki kompozytów z częstochowską firmą
Apama Acoustic Project. Współpracuje także z kilkoma zespołami architektonicznymi w zakresie
tworzenia tanich, szybko montowanych obiektów z płyt kompozytowych w różnych technologiach.
W swojej ofercie Emitent posiada produkty, nad którymi zostały zakończone badania, przeznaczone
do produkcji i sprzedaży, tj.:






MGO GREEN – płyty magnezowe z aprobatą techniczną ITB (grubości od 6 do 22 mm)
wymiary 1 m lub 1.22 na 2.4 - 3 m,
Panele MGO GREEN – płyty kompozytowe warstwowe z rdzeniem styropianowym i
okładzinami z płyt magnezowych lub OSB do montażu domów w technologii SIP (tj. panela
strukturalnego) lub zastosowań jako płyty osłonowe, dachowe, działowe (bardzo dobre
parametry termiczne i wytrzymałościowe), posiadają aprobatę techniczną ITB,
Obiekty MGO GREEN – kompletne prefabrykowane obiekty takie jak domy jednorodzinne,
budynki gospodarcze, garaże, altanki do szybkiego montażu (w tym domy socjalne
wielorodzinne),
Kształtowniki z żywic zbrojonych włóknem szklanym wykonywane w technologii pultruzji.

W chwili obecnej, w fazie opracowywania są panele akustyczne o podwyższonej izolacyjności
akustycznej do zastosowań wewnątrz hal i zakładów przemysłowych, bazujące na perforowanej
płycie magnezowej i dobrych właściwościach tłumienia hałasu
Pełna oferta produktowa Emitenta, składa się z trzech zasadniczych grup:
 Płyty kompozytowe,
 Profile kompozytowe,
 Płyty magnezowe MgO.
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Płyty kompozytowe
Głównym produktem oferowanym przez LS Tech – Homes S.A. jest płyta kompozytowa wytworzona
w oparciu o technologię SIP (tj. panela strukturalnego). Emitent przy współpracy z Instytutem
Techniki Budowlanej oraz z Politechniką Gdańską i Politechniką Częstochowską opracował płytę
kompozytową, która uzyskała aprobatę techniczną jako kompozytowa płyta warstwowa.
Płyta kompozytowa, to konstrukcja warstwowa płyty, składająca się z dwóch warstw magnezowych
oraz styropianu, oferująca wysokie właściwości dźwiękochłonne, wytrzymałościowe, termiczne oraz
ognioodporności. Technologia ta zapewnia bardzo dobre warunki energetyczne, które gwarantują
nową jakość stanowiąc bazę do realizacji tzw. domów pasywnych, w których najistotniejsze
znaczenie mają dwa elementy - zapobieganie utracie ciepła oraz pozyskiwanie energii z
zewnętrznych źródeł odnawialnych, w tym przede wszystkim energii słonecznej.
W 2011 roku, Emitent zakończył realizację prac badawczych przy współpracy z Katedrą Podstaw
Budownictwa i Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki
Gdańskiej, związanych z:
 opracowaniem jednorodnej konstrukcji budynków z płyt kompozytowych,
 sposobem łączenia płyt magnezowych ze styropianem,
 sposobem łączenia płyt ściennych, stropowych i dachowych za pomocą kleju, śrub, sworzni,
obejm z ceowników z blach ocynkowanych i kształtowników z żywic syntetycznych
wzmacnianych włóknem szklanym w technologii pultruzji,
 systemem uszczelnień pod kątem przewodności cieplnej z uwzględnieniem mostków
termicznych,
 opracowaniem modelu montażu budynków pod kątem szczelnych połączeń.
Produkt cechuje nowoczesność i innowacyjność konstrukcji, dzięki wydrążonym w wypełnieniu
(styropianie) otworom stanowiącym szalunek tracony dla słupów, nadproży i wieńców konstrukcji,
wykonanych z betonu zbrojonego lub konstrukcji stalowych skręcanych lub spawanych. Ułożenie
elementów nośnych w styropianie umożliwia ich ocieplenie i zapewnia brak występowanie mostków
termicznych w skorupie budynku. Model połączeń płyty zwiększa z kolei ich sztywność i dodatkowo
wzmacnia konstrukcję.
Produkt może być z powodzeniem stosowany do budowy i ocieplania budynków mieszkalnych
(socjalnych i komunalnych), a także komercyjnych. Jego wysokość będzie równa wysokości
kondygnacji budynku. Spełnia on także wymagania w zakresie współczynnika przenikania ciepła dla
ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów i dachów. Ponadto płyta spełnia wymogi techniczne w
zakresie ryzyka kondensacji pary wodnej.
Emitent posiada linię technologiczną do produkcji płyt kompozytowych warstwowych z rdzeniem
styropianowym i okładzinami z płyt MgO GREEN lub OSB.
Podstawowe wymiary to 1000x3000 mm, grubość rdzenia 150-200 mm, grubość okładzin 11 mm w
przypadku MgO GREEN lub 12 mm w przypadku OSB. Możliwa jest produkcja płyt o innych
wymiarach.
Łączenie płyt kompozytowych odbywa się w sposób klinowy (ang. spline) ale możliwe jest też
łączenie przy pomocy dwuteowników, ceowników lub innych kształtowników. Firma posiada
możliwość przygotowania rzeźby rdzenia do dowolnych rozwiązań połączeń z racji zastosowania
profesjonalnych ploterów sterowanych numerycznie.
Poniżej przedstawiono podstawowe informacje o płytach kompozytowych:



Deklarowana nośność płyty swobodnie podpartej to 20 kN (8 kN/m2).
Z badań nośności płyt kompozytowych swobodnie podpartych oraz zamocowanych wynika,
że płyty przenoszą obciążenia rozłożone prostopadle do powierzchni większe od obciążenia
normowego wiatrem. Połączenia pionowe w postaci listew OSB zapewniają bardzo dobrą
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współpracę sąsiadujących płyt, co prowadzi do wyraźnego zwiększenia wytrzymałości
konstrukcji.
Deklarowana nośność płyty swobodnie podpartej o rozstawie podpór 2.2 m to 20 kN (8
kN/m2).
Deklarowana nośność płyty mocowanej zgodnie z warunkami montażu (rozstaw 2.5 m) to 12
kN (4.8 kN/m2).
Płyty kompozytowe mają bardzo dobrą odporność na uderzenia. Normowe badanie
uderzenia ciałem miękkim nie wywołało żadnych widocznych uszkodzeń powierzchni płyty,
zaś niewielkie wgniecenia, które powstały w wyniku uderzenia ciałem twardym nie miały
żadnego wpływu na przydatność płyty do dalszego użytkowania.
Ugięcie wywołane różnicą temperatur wynosi tylko 0.08% długości rozstawu między
punktami mocowania i jest niewidoczne gołym okiem. Zniszczenia przy obciążaniu
przedmiotami mocowanymi do płyty wystąpiły tylko w płycie magnezowej i miały charakter
lokalny.
Pod kątem wytrzymałościowym płyty prezentują się bardzo atrakcyjnie. Ze względu na ich
dobre parametry wytrzymałościowe rozważa się możliwość stosowania ich jako elementy
nośne konstrukcji, a nie tylko wypełnienia szkieletu nośnego. Płyta kompozytowa przenosi
obciążenie pionowe na ściskanie w wielkości do 150 kN.
Nośność płyty w układzie 3 paneli wynosi 46 kN. Wpływ współpracy sąsiednich paneli
spowodował 2-3 – krotny wzrost wytrzymałości przy połączeniu klinowym (ang. spline)
Współczynnik przenikalności cieplnej w granicach 0,2-0,24 (W/m2*K)
Izolacyjność akustyczna do 30 dB, możliwa poprawa komfortu akustycznego do 44 dB przez
zastosowanie dodatkowej warstwy akustycznej.
Aprobata techniczna aktualnie opracowywana przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie w oparciu o wymogi europejskie ETAG 016

Płyta kompozytowa wytwarzana w oparciu o technologię SIP, może być stosowana do wznoszenia
takich elementów budowlanych, jak:












budynki mieszkalne do 2 kondygnacji, gdzie płyta kompozytowa stanowi konstrukcję
budynku,
budynki w technologii szkieletu drewnianego – klasyczne zastosowanie płyt, gdzie łączenie
płyt za pomocą belek drewnianych tworzy szkielet budynku w postaci słupków i rygli,
płyty okładzinowe do budynków i hal przemysłowych,
samonośne ściany zewnętrzne,
ściany działowe,
płyty dachowe, sufitowe, podłogowe,
ekrany akustyczne,
lekkie stropy,
ogrodzenia,
system do budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego, komercyjnego,
garaże, altany, budynki gospodarcze.

Docelowo produkcja płyt kompozytowych będzie realizowana w nowych kompleksach w dwóch
regionach Polski, początkowo na południu w już istniejącym zakładzie produkcyjnym w
Czechowicach - Dziedzicach, a w kolejnych latach, także na północy kraju w obrębie Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Tczew”. Pozwoli to Firmie zwiększyć synergię finansową,
dostosować się do potrzeb klientów oraz zmniejszyć ryzyko operacyjne. Polityka rozwoju Emitenta,
polega na realizacji zamierzeń, zapewnieniu pełnej automatyzacji i maksymalizacji.
Realizacja założonego przez firmę modelu biznesowego jest możliwa poprzez stosowanie
najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie produkcji płyt kompozytowych z
elementów magnezowo – styropianowych.
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Profile kompozytowe
Jedną z gałęzi działalności LS Tech – Homes, będzie produkcja profili z żywic zbrojonych włóknem
szklanym, formowanych metodą przeciągania (pultruzji).
Pultruzja (ang. pultrusion) – jest procesem przebiegającym w sposób odwrotny do powszechnie
znanego procesu wytłaczania (wyciskania). Proces pultruzji został zastosowany do produkcji
półwyrobów (prętów, kształtowników) z żywic wzmocnionych włóknami szklanymi już w latach 50 tych. W wyniku produkcji z wykorzystaniem procesu polimeryzacji otrzymuje się całkowicie
neutralny, usieciowany produkt o właściwościach monolitycznego kompozytu. Profil nie zawiera
przy tym żadnych składników lotnych lub migrujących na powierzchnię, oraz zachowuje stabilność i
stałość składu aż do temperatury termicznego rozkładu (300 – 500 stopni C).
Kompozyty poliestrowo - szklane otrzymywane z wykorzystaniem tej technologii dają materiał
konstrukcyjny o unikalnych wartościach niemożliwych do osiągnięcia innymi znanymi metodami.
Profile kompozytowe opracowane przez Emitenta zawierają 70% szkła i 30% żywicy. Materiały te
posiadają właściwości mechaniczne przewyższające parametry stali, aluminium i drewna, całkowitą
odporność na korozję i czynniki chemiczne, co pozwala stosować je w najbardziej zagrożonych
środowiskach jak: przemysł okrętowy, wydobywczy, chemiczny, rafinerie, oczyszczanie ścieków
,elektrownie, przemysł papierniczy, platformy wiertnicze, budownictwo, rolnictwo – przetwórstwo
żywności, zakłady uzdatniania wody, przemysł energetyczny, przemysł lotniczy, kosmiczny itd.
Profile kompozytowe pamiętają swój kształt to oznacza, iż po odkształceniu wracają do stanu
pierwotnego, pracują doskonale w fazie odkształceń sprężystych.
Wyroby kompozytowe są 4-krotnie lżejsze od stali, przez co stanowią bardzo atrakcyjną oferta na
rynkach europejskich w tym na rynku polskim.
Możliwość stosowania różnych barwników (pigmentów w żywicy i przesyconych włóknach
szklanych) pozwala uzyskać jednakowy kolor w całym przekroju wyrobu. Zastosowane
modyfikatory zabezpieczają te wyroby przed promieniowaniem UV.
Produkty Emitenta mieszczą się w klasie E23 opisanej w normie PN-EN 13706-3 „Wzmocnione
kompozyty tworzywowe. Specyfikacja profili metodą przeciągania.”
Firma jest gotowa opracować dowolne formy do nadawania kształtu profilom i ich termicznego
utwardzania w celu uzyskania odpowiedniej twardości. Obecnie produkuje profile ceowe i dwuteowe
na potrzeby własne ale jest przygotowana do uruchomienia produkcji dowolnych kształtowników o
przekroju do 1m2 i długości 15 metrów.
Tabela 4 Charakterystyka profili kompozytowych

Parametr
Moduł sprężystości (zginanie)
Naprężenia zginające
Przewodność cieplna
Moduł sprężystości (rozciąganie)
Naprężenia rozciągające
Twardość w skali Barcola
Wytrzymałość na ściskanie
Gęstość

Wartość
27
410
0,2-0,5
25
300-350
>40
450
2

Jednostka
GPa
MPa
W/m*K
GPa
MPa
MPa
kg/dm3

Źródło: Emitent

Płyty magnezowe MgO
Magnez, który występując samodzielnie jest bardzo palnym metalem ziem alkalicznych, w połączeniu
z tlenem daje bardzo wytrzymały, ognioodporny związek, który ponad to odporny jest na wilgoć,
grzyby, pleśń i inne drobnoustroje i w zasadzie zachowuje się podobnie jak inne związki wiążące jak
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np. cement. Stopy magnezu z miedzią są wykorzystywane w przemyśle lotniczym i kosmicznym, tam
gdzie stopy tytanu i glinu są za ciężkie. Stopy magnezu z litem są stopami o jednej z najniższych
gęstości i lepszym niż dla innych stopów stosunku wytrzymałości mechanicznej do masy.
Płyty magnezowe MgO produkowane są głównie w Chinach w kilkuset fabrykach na potrzeby lokalne
oraz na eksport. Klasyczna płyta magnezowa to płyta warstwowa składająca się z rdzenia ze
sproszkowanego perlitu otoczonego po obu stronach siatką z włókna szklanego i warstwą
magnezową MgO lub magnezowo - cementową często zbrojoną (w sposób rozproszony) włóknem
celulozowym z dodatkiem innych pochodnych związków magnezowych takich jak np. MgC2
Obecnie na Tajwanie, w Singapurze, Dubaju płyty MgO wyparły praktycznie płyty gipsowo kartonowe. Produkt ten wdrażany jest również na rynku amerykańskim, zastępując płytę OSB, płytę
włókno - cementową i amerykański tzw. drywall (w Polsce znana jako płyta gipsowo - kartonowa), a
także w Niemczech i Wielkiej Brytanii, gdzie prowadzone są badania w celu uzyskania stosownych
aprobat. Firma LS Tech - Homes S.A. posiada aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej na
produkt MgO Green.
Płyta magnezowa stanowi nowoczesny materiał budowlany, który może być stosowany jako
zamiennik płyt kartonowo – gipsowych. Posiada doskonałe właściwości wytrzymałościowe, ogniowe,
cieplno – wilgotnościowe, które zdecydowanie przewyższają stosowane do tej pory płyty gipsowo –
kartonowe. Spółka Emitenta, ma wyłączność na sprzedaż płyt w Europie, które pochodzą od jednego
z czołowych producentów z Chin.
Podstawowe cechy większości płyt MgO są następujące:











niepalność,
odporność na wodę,
nieprzepuszczalność wody,
brak wydzielania związków niebezpiecznych dla człowieka,
środowisko wolne od rozwoju grzybów i pleśni,
dobre cechy wytrzymałościowe, umożliwiające bezpośredni montaż półek i szafek do ściany
płyty,
prosta bezpyłowa obróbka,
montaż podobny do płyt gipsowo - kartonowych,
możliwość wbijania gwoździ,
stosunkowo duża elastyczność.

Płyty MgO w zależności od producenta i zastosowania mogą być wykończone zarówno jak płyty
gipsowo - kartonowe (gładka powierzchnia) bądź posiadać szorstką powierzchnię do dalszej obróbki
elewacyjnej. Występuje kilka kategorii tych płyt, różniących się głównie stopniem nasiąkliwości i ich
zachowaniem w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (np. mrozoodporność). Produkcja płyt
jest przyjazna środowisku, gdyż emituje minimalne ilości CO2 co powoduje, iż często promowane są
jako tzw. „produkt zielony”. Najbardziej popularne metryczne wymiary to grubości od 3mm do 22
mm w arkuszach 1 metr na 3 metry. Wielu producentów dostosowuje się do wymogów klienta co do
wymiarów i grubości. Kolorystyka płyt MgO obejmuje wachlarz barw od bieli do beżu.
Na zlecenie Emitenta wykonano w Katedrze Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej
Politechniki Gdańskiej szereg badań płyt magnezowych i innych produktów bazujących na płycie
magnezowej. W toku badań, uzyskano następujące wyniki:




moduł Younga 0.43 GPa przy badaniach na ściskanie, 4.64 GPa przy badaniach na zginanie
(naprężenia 15.4 MPa),
w badaniach na wytrzymałość na obciążenia przedmiotami mocowanymi do płyty (siła
przykładana przez pojedynczy dybel montażowy Molly) uzyskano wartość 1.7 kN na
wyrwanie i 2.5 kN na ścinanie.
bardzo dobry współczynnik przewodzenia ciepła (λ) 0.152 (W/ m K),
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wysoki i bardzo korzystny współczynnik oporu dyfuzyjnego na poziomie 580 ( zapenia to
przy zastosowaniu płyt do przegród warstwowych, skuteczne odprowadzenie kondensatu
pary wodnej z wnętrza przegrody).

Płyty MgO można stosować jako wszelkiego rodzaju poszycia ścian wewnętrznych i zewnętrznych,
jako ścianki działowe, panele wielowarstwowe, panele akustyczne, a także przy ochronie obiektu
przed pożarem, pleśnią, gniciem i zagrzybieniem. W bardzo łatwy sposób można je tynkować, kleić,
kłaść płytki ceramiczne czy malować.
Zastosowania płyt magnezowych:














dekoracja fasad i systemy ocieplanie budynków,
pokrycia dachów i ścian zewnętrznych,
ściany wewnętrzne,
podłogi i sufity,
elementy łukowe, dekoracyjne,
wykończenie strychów i poddaszy,
pomieszczenia o podwyższonej wilgotności,
wykończenie piwnic, garaży,
obudowa kominków,
zabezpieczenia ognioodporne,
obudowy maszyn i urządzeń,
deskowanie,
produkcja tablic reklamowych.

W oparciu o płyty magnezowe, Emitent planuje również wdrożyć produkt w postaci ekranu do
tłumienia hałasu np. wewnątrz budynków (np. hali produkcyjnych). Ekrany takie zbudowane z
materiałów absorpcyjnych powodujących, że część fali dźwiękowej nie wraca do środowiska a jest
pochłonięta przez ekran, zwane są również ekranami dźwiękochłonno - izolacyjnymi, gdyż spełniają
funkcje akustyczne wszystkich typów ekranów.
4.12.3. Struktura przychodów
LS Tech – Homes S.A. jest spółką celową, powstałą w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnej
technologii budowy obiektów. W związku z faktem, iż działalność Emitenta do tej pory skupiała się
na pracach badawczo - rozwojowych nad produktami, Spółka nie uzyskiwała przychodów. Zgodnie z
założeniem Emitenta, oraz w związku z zakończeniem prac badawczych, sprzedaż produktów
zostanie uruchomiona w drugiej połowie 2012 roku.
Podstawowym źródłem przychodów ma być sprzedaż produktów opracowanych przez Emitenta, tj.
płyt kompozytowych oraz kształtowników z materiałów kompozytowych.
4.12.4. Dotacje
W roku 2009, Emitent złożył dwa wnioski na o dofinansowanie na realizację projektów badawczo rozwojowych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
W ramach tych projektów, Emitent wnioskował o dofinansowania w wysokości 20.278.770,00 PLN
(dwadzieścia milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych
00/100).
Projekt pt. „Wdrożenie innowacyjnych systemów paneli ściennych do konstrukcji
elementów nośnych”
Wniosek o dofinansowanie na realizację niniejszego projektu został złożony w ramach Działania 4.2
„Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego” osi
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priorytetowej 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007 – 2013.
Celem niniejszego projektu było wdrożenie nowego wzoru użytkowego i wprowadzenie na rynek
nowego produktu, tj. lekkiego panelu ściennego o nowoczesnych cechach konstrukcyjnych, gdzie
wydrążone w wypełnieniu (styropianie) otwory stanowić będą szalunek tracony dla słupów,
nadproży i wieńców konstrukcji, wykonanych z betonu zbrojonego. Projekt polegał na wdrożeniu
nowego i innowacyjnego produktu, tj. płyty kompozytowej z funkcjami użytkowymi dotychczas już
stosowanymi na rynku krajowym i zagranicznym.
Projekt zrealizowany został w okresie 01.07.2010 r. - 30.06.2011 r.
Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 28.04.2010 r.
Na realizację niniejszego projektu, Emitent poniósł nakłady netto w wysokości 8.416.074,00 zł, gdzie
4.785.445,04 zł stanowiło wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt pt. „Przeprowadzenie prac rozwojowych celem wprowadzenia na rynek
innowacyjnego systemu lekkich paneli samonośnych do konstrukcji domów oraz
zastosowania jako ekrany akustyczne”
Wniosek o dofinansowanie na realizację niniejszego projektu został złożony w ramach Działania 1.4
„Wsparcie projektów celowych” osi priorytetowej 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”
oraz działania 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” osi priorytetowej 4 „Inwestycje w
innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Celem niniejszego projektu jest zdywersyfikowanie produkcji poprzez zaoferowanie odbiorcom
nowych możliwości w systemie budowania i/lub ocieplania budynków. Projekt ten polega na
przeprowadzeniu prac rozwojowych mających na celu opracowanie sytemu lekkich paneli
kompozytowych (płyt kompozytowych) do konstrukcji elementów nośnych zwanych również
panelami samonośnymi. Wynikiem tych badań ma być opracowanie nowego produktu adresowanego
do sektora mieszkaniowego, budowlanego i drogownictwa. Ponadto płyty kompozytowe samonośne
będą miały również zastosowanie jako ekrany akustyczne.
Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 30.07.2010 r.
Realizacja projektu składa się z dwóch etapów: badań nad produktem oraz wdrożenia produktu do
produkcji.
Pierwszy etap realizowany był w okresie 01.07.2010 r. – 30.06.2011 r.
Realizacja drugiego etapu projektu przewidziana jest w okresie 01.01.2012 r. – 31.01.2013 r.
W ramach niniejszego projektu, Emitent wnioskował o udzielenie dofinansowania w maksymalnej
wysokości 15.431.310,00 (piętnaście milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziesięć
złotych 00/100).
Na realizację pierwszego etapu, Emitent poniósł nakłady netto w wysokości 6.579.898.00 zł, z czego
3.125.018,00 zł stanowiło wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Na realizację projektu dla etapu II, Emitent ma zagwarantowane 11.994.660,00 zł dotacji ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dodatkowo Emitent złożył wniosek na realizację działań związanych z pozyskaniem inwestora
zewnętrznego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Emitent wnioskował o dofinansowania w wysokości 72.750,00 PLN (siedemdziesiąt dwa tysiące
siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
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Projekt pt. „Usługi doradcze związane z pozyskaniem inwestorów zewnętrznych”
Wniosek o dofinansowanie na realizację niniejszego projektu został złożony w ramach Działania 3.3
„Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP” osi priorytetowej 3 „Kapitał dla innowacji”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Celem projektu było przygotowanie dokumentacji i analiz rynkowych niezbędnych w procesie
pozyskania inwestora zewnętrznego o charakterze udziałowym. Realizacja projektu zapewniła
Emitentowi możliwość kompleksowego zaprezentowania projektu wraz z wszelkimi istotnymi z
punktu widzenia potencjalnych inwestorów informacjami o projekcie oraz jego otoczeniu
biznesowym.
Projekt zrealizowany został w okresie 01.06.2011 r. – 31.10 2011 r..
Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 28.10.2011 r.
Na realizację niniejszego projektu, Emitent poniósł nakłady netto w wysokości 145.500,00 zł, z czego
72.750,00 zł stanowiło wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4.12.5. Zatrudnienie
W związku z wysoką innowacyjnością produktów, niezbędne jest zatrudnianie wykwalifikowanego
personelu, który został w ramach otrzymanego wsparcia z funduszy Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego odpowiednio wyszkolony do pełnienia powierzonych mu zadań. Spółka
dysponuje doświadczonym zespołem ludzi, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do
płynnego i efektywnego zrealizowania przedsięwzięcia.
W strukturze organizacyjnej Emitenta, wyróżnić można trzy zasadnicze piony:




pion odpowiedzialny za marketing i sprzedaż,
pion odpowiedzialny produkcję oraz rozwój produktów,
pion odpowiedzialny za prowadzenie firmy oraz jej rozwój.

Wg stanu na dzień 31 marca 2012r. aktywne pozostają umowy o pracę zawarte z 23 osobami. W tym:


3 osoby na stanowiskach dyrektorów (Dyr. Generalny, Dyr. Operacyjny, Dyr. ds. Rozwoju;
dwa pierwsze stanowiska piastowane obecnie przez osoby będące Członkami Zarządu
Spółki),



13 osób w obszarze produkcyjnym (produkcja płyt kompozytowych: kierownik + 6 osób;
produkcja kształtowników kompozytowych: kierownik + 4 osoby; utrzymanie ruchu: 1
osoba),

 ponadto: zespół projektantów (2), Badania i Rozwój (1), zaopatrzenie (1), sprzedaż (1),
administracja (2).
W spółce pracuje zespół ludzi o bardzo szerokim horyzoncie wiedzy z zakresu budownictwa. W
ramach inwestycji nowo zatrudnione osoby będą miały dobre warunki szybkiego przystosowania się
do pracy w spółce dzięki pomocy i wsparciu doświadczonych pracowników.
4.12.6. Odbiorcy produktów
Produkty spółki przeznaczone będą zarówno na rynek krajowy, jak i na rynki eksportowe, przy czym
Spółka będzie dążyć do maksymalizacji dywersyfikacji odbiorców krajowych i zagranicznych.
Swoją działalność sprzedażową Firma rozpocznie na rynku regionalnym obejmującym obszar
południowej Polski. Docelowo rynek odbiorców powiększy się o kolejne obszary i obejmie zasięgiem
cały kraj. Inwestycja będzie miała dwa stabilne punkty na południu i północy kraju, a realizacja
zamówień będzie prowadzona na cały obszar kraju zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.
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Wśród odbiorców krajowych, zakłada się, iż największymi odbiorcami produktów Emitenta stanowić
będą urzędy miast i gmin, które realizują budownictwo socjalne i komunalne. Kolejną liczną grupę
stanowić będą odbiorcy indywidualni.
Zgodnie z wewnętrznymi analizami Spółki, dotyczącymi zapotrzebowania na produkty Emitenta,
głównymi krajami eksportowymi będą:
 Niemcy,
 Francja,
 Ukraina,
 kraje skandynawskie.
Wyroby będą adresowane do następujących grup klientów:
 urzędy miast, gmin – przede wszystkim w kierunku budownictwa socjalnego i komunalnego.
 klienci indywidualni,
 firmy deweloperskie.
W zamierzeniach sprzedaż krajowa stanowić będzie około 80% przychodów, natomiast 20%
sprzedaży będzie w początkowym okresie przeznaczone na eksport.
Wśród odbiorców krajowych, zakłada się, iż największymi odbiorcami produktów Emitenta stanowić
będą urzędy miast i gmin, które realizują budownictwo socjalne i komunalne. Kolejną liczną grupę
stanowić będą odbiorcy indywidualni.
Spośród rynków eksportowych, zakłada się, iż największym odbiorcą będą podmioty działające na
rynku Niemieckim (ok. 30% eksportu).
4.12.7. Strategia
Strategia rynkowa stworzona została w oparciu o oceny popytu rynkowego na podstawie danych o
krajowym zapotrzebowaniu na rozwiązania z zakresu budownictwa mieszkaniowego w tym
zwłaszcza dla rynku budownictwa socjalnego.
Planuje się intensyfikację współpracy i pozyskanie odbiorców z zakresu branży budowlanej.
Dodatkowo firma chce rozpocząć aktywne działania mające na celu pozyskanie klientów
zagranicznych – przede wszystkim z Europy Zachodniej.
Sprzedaż produktów odbywać się będzie w oparciu o następujące działania:





utworzenie profesjonalnej strony internetowej,
pozyskanie wysoko wykwalifikowanych przedstawicieli handlowych,
udział w targach branżowe - kontynuacja podjętych działań.
współpracę z gminami i samorządami.

Ponadto Spółka zamierza sprzedawać produkty w siedzibie oraz poprzez sieć dystrybutorów, którzy
działają na rynku materiałów budowlanych.
Do metod marketingowych, wynikających ze strategii marketingowej należy zaliczyć:





bezpośrednie kontakty z klientami – wizyty handlowców przedstawiających nową ofertę
produktową firmy oraz nowoczesność użytej technologii,
rozsyłanie nowych wzorów płyt kompozytowych (wraz z informacjami o ich parametrach
technicznych oraz możliwościach ich zastosowaniu w budownictwie, wraz ze wskazaniem
korzyści z ich zastosowania),
prezentacje multimedialne,
inne dostępne formy reklamy bezpośredniej.
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Zgodnie z założeniami Emitenta, planowane jest uzyskanie wysokiej pozycji na rynku w branży
budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Osiągnięcie niniejszego celu, związane jest ze
zrealizowaniem następujących etapów:
1. Zwiększenie świadomości marki na rynku Polskim
Budowa marki nie jest łatwym i szybkim procesem. Świadomość klientów o danej marce
kształtowana jest na przestrzeni wielu lat. W związku z faktem, iż Spółka jest w chwili
obecnej w fazie rozwoju, kształtowanie świadomości swojej marki jest procesem tworzonym
od podstaw. Działania firmy LS Tech - Homes S.A. są nakierowane na kreowanie oraz
utrwalanie w świadomości klientów faktu istnienia Firmy oraz jej pozytywnego wizerunku.
2. Wzmocnienie pozycji firmy na rynku materiałów budowlanych
Emitent zakłada aktywne wzmocnienie swojej pozycji na rynku, poprzez stworzenie sieci
przedstawicielstw handlowych, odpowiedzialnych za poszukiwanie klientów oraz
bezpośrednie prezentacje oferty LS Tech - Homes S.A. potencjalnym klientom. Dodatkowo
firma będzie brała udział w targach branżowych na których będzie prezentować swoje
produkty. Pełna oferta dostępna będzie również na stronie internetowej.
3. Działania B + R (badania i rozwój)
Firma posiada strategicznego partnera w postaci Katedry Podstaw Budownictwa i Inżynierii
Materiałowej w Gdańsku, z którym współpracuje w zakresie stworzenia modelu
numerycznego systemu płyt kompozytowych oraz analiz pod kątem wytrzymałości, akustyki
i problemów cieplno - wilgotnościowych. W przyszłości Emitent zamierza pozyskać nowych
partnerów w postaci jednostek naukowo - badawczych w celu popularyzacji stosowanych
technologii oraz dalszych prac rozwojowych.
4. Ekspansja na rynki międzynarodowe
LS Tech - Homes S.A. zakłada generowanie około 20% przychodów poprzez sprzedaż swoich
produktów na rynkach zagranicznych, gdzie największy udział będzie przypadał do rynków
Niemiec i krajów Skandynawskich. Ma to związek z faktem, iż w tamtejszym budownictwie
technologia SIP, w oparciu o którą wytwarzane są płyty kompozytowe, jest powszechnie
znana i wykorzystywana. Firma planuje również przygotować swoją ofertę na rynek Francji.
5. Pozyskanie partnerów strategicznych
Spółka będzie poszukiwała partnerów do wspólnych przedsięwzięć w jednostkach
samorządu terytorialnego (urząd gminy, powiatu, miast). Współpraca ma przede wszystkim
przyczyniać się do budowy osiedli mieszkalnictwa socjalnego w technologii opracowanej
przez Emitenta.
6. Faza stabilnego wzrostu
W fazie stabilnego wzrostu, zakłada się umacnianie pozycji Emitenta na rynku lokalnym i
międzynarodowym, a także zwiększanie oferty asortymentowej.
4.12.8. Charakterystyka rynku na którym funkcjonuje Emitent
Głównym rynkiem zbytu produktów Emitenta jest rynek materiałów budowlanych. Produkty te, z
racji swoich właściwości, mają zastosowanie nie tylko w sektorze budowlanym, ale również w
przemyśle. Dzięki temu Spółka jest odporna na trendy występujące na danym rynku. Poniżej
przedstawiono charakterystyki rynków, w których produkty Emitenta mogą mieć zastosowanie.
Rynek materiałów budowlanych w Polsce
W 2009 roku po trzech latach ożywienia gospodarczego, przedsiębiorstwa z sektora budowlanego
odczuły spowolnienie gospodarcze, które zapoczątkowało się już II połowie 2008 roku. Produkcja
budowlano-montażowa, według publikacji GUS Biuletyn Statystyczny nr 1/2010, wyrażona w cenach
bieżących wzrosła w 2009 roku o 3,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (wzrost
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o 3,7% w cenach stałych). W latach poprzednich wzrost produkcji montażowo-budowlanej był
wyższy niż w 2009 roku. Największy wzrost odnotowano w sprzedaży robót o charakterze
remontowym (wzrost o 8,6% w stosunku do 2008 roku), wolniejszy natomiast w segmencie
dotyczącym robót o charakterze inwestycyjnym (wzrost o 1,7% w stosunku do 2008 roku). W obu
tych segmentach jednak wzrost był niższy niż w roku 2008. Dodatkowo udział robót inwestycyjnych
w produkcji budowlano-montażowej zmniejszył się o 1,4 pp. do 68,9%, w porównaniu do roku
poprzedniego. W 2009 roku odnotowano zwiększenie sprzedaży w ujęciu rocznym w firmach
zajmujących się robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej oraz wodnej (o 16,9%),
przy jednoczesnym spadku sprzedaży w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie robotami
budowlanymi specjalistycznymi (o 5,3%) oraz wznoszeniem budynków (o 1,1%).
Zmiany cen materiałów budowlanych w IV kwartale 2010 roku były bardzo niejednolite.
Zaobserwować można było jednak tendencje cenowe charakterystyczne dla określonych rodzajów
grup materiałów, które znalazły odzwierciedlenie w rocznym przedziale czasowym. Wyraźne spadki
cen zaobserwowano w grupie materiałów wykorzystywanych przy realizacji surowych stanów
obiektów. Największy spadek cen dotyczył m.in. cegieł ceramicznych (spadek cen w ostatnim
kwartale nawet o 16%), bloczków z betonu komórkowego (spadek cen o 12%), pustaków
ceramicznych typu SZ i Max (spadek cen o 7%), płyt styropianowych EPS (spadek cen o ok. 5%), płyt
poliuretanowych (spadek o ok. 6%).
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9,67

9,35
8,25

8
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10,07

5,62
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IV 2006 r.
IV 2007 r.
IV 2008 r.
IV 2009 r.
III 2010 r.
IV 2010 r.
Wykres 1 Charakterystyka zmienności cen. Bloczek z betonu komórkowego odmiany M500-700,
wym. 59x24x24 cm [PLN/szt.]
Źródło: GUS

Ceny cementów hutniczych spadły w niewielkim stopniu (ok. 2%), betonów klas od B7,5 do B35
(spadek od 0,8 do 1,8%), stolarki z tworzyw sztucznych (średnio od 0,5 do 2,5%).
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Wykres 2 Charakterystyka zmienności cen. Cement portlandzki zwykły bez dodatków, CEM I 42,5
luzem [PLN/t]
Źródło: GUS

Odmienna tendencja miała miejsce w przypadku cen większości materiałów przeznaczonych do
montażu instalacji sanitarnych i elektrycznych w obiektach kubaturowych oraz wykorzystywanych
w budownictwie energetycznym oraz telekomunikacyjnym. Ceny przewodów aluminiowych
wielodrutowych typu AL wzrosły (o ok. 11%), stalowo-aluminiowych AFL (o ok. 11%), miedzianych
DY (o ok. 10%), YDY (o ok. 9%), kabli elektroenergetycznych YAKY (o ok. 10%), YKY (o ok. 14%),
kabli sygnalizacyjnych YKSY (o ok. 14%), przewodów telekomunikacyjnych TDY, TLY (o ok. 13%).
Wzrost cen miał miejsce również w przypadku innych materiałów budowlanych, takich jak: rury
stalowe ze szwem czarne i ocynkowane (od 5 do 9%), rury miedziane (od 1,7 do 5,3%), rury PVC
ciśnieniowe kielichowe (ok. 2,2%), rury PE do wody i gazu (od 2 do 2,5%).
Branża materiałów budowlanych w Polsce, w okresie ostatnich dwóch dekad, stała się jednym z
najnowocześniejszych przemysłów w Europie. W tym czasie jej potencjał wzrósł kilkakrotnie, a w
ofercie znalazły się materiały, które z jednej strony wymagają w produkcji mniejszych nakładów, z
drugiej, zmniejszają robociznę na placu budowy oraz posiadają lepsze parametry techniczne.
Przemysł materiałów budowlanych charakteryzuje się różnorodnością branż o zróżnicowanej
dynamice rozwoju.
Rynek mieszkaniowy w Polsce
Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Polsce ma specyficzny wymiar, nieporównywalny z innymi
krajami europejskimi. Na polskim rynku brakuje ponad 1 mln mieszkań. Przeciętne wynagrodzenie
brutto w Polsce pozwala na zakup zaledwie ok. 0,8m2 powierzchni mieszkania. W krajach Europy
zachodniej współczynnik ten jest na poziomie ok. 2-3 m2 mieszkania.
Według danych GUS, w 2011 r. do użytkowania oddano 131 721 mieszkań czyli o 3,0% mniej niż w
2010 r. oraz o 17,7% mniej niż w 2009 r. Ilość pozwoleń na budowę w 2011 r. zwiększyła się o 5,2%
w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. Dodatkowo zwiększyła się również liczba mieszkań,
których rozpoczęto budowę.
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Wykres 3 Udział poszczególnych grup inwestorów w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych
w 2011 r.
Źródło: GUS

W 2011 r. inwestorzy indywidualni wybudowali o 3,7% więcej mieszkań niż w 2010 r., deweloperzy
o 6,2% mniej, a spółdzielnie mieszkaniowe o 24,1% mniej.
W podziale na konkretne województwa w 2011 r. największy wzrost liczby mieszkań oddanych do
użytkowania odnotowany został w województwie świętokrzyskim (o 30,8%), podkarpackim (o
15,2%) oraz lubelskim (o 12,3%). Natomiast największy spadek miał miejsce w województwie
opolskim (o 19,6%), dolnośląskim (o 17,5%) oraz łódzkim (o 13,1%).
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Wykres 4 Mieszkania oddane do użytkowania w poszczególnych województwach (2010-2011r.)
Zmiany do okresu I-XII 2010 (w%)
Źródło: GUS

W 2010 roku odnotowano spadek liczby oddawanych mieszkań do użytkowania na 1000
mieszkańców. Jedynym wyjątkiem są województwa podlaskie, gdzie odnotowano minimalny wzrost
(z 3,55 na 3,64), świętokrzyskie (z 1,49 na 1,8) oraz opolskie (z 1,71 na 2,09). Największy spadek
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miał miejsce w województwie mazowieckim (z 5,48 na 4,13). W skali kraju w 2010 roku, wskaźnik
ten wynosił 2,56 i był niższy o 0,45 w stosunku do roku poprzedniego. Zarówno w roku 2009 jak i
2010 najwyższy wskaźnik utrzymywał się w województwie pomorskim (odpowiednio 6,45 i 5,27).
Natomiast najniższy wskaźnik utrzymywał się w województwie świętokrzyskim (1,49 i 1,80).
Tabela 5 Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 mieszkańców w poszczególnych
województwach w latach 2009, 2010

Województwo
pomorskie
mazowieckie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
podlaskie
zachodniopomorskie
warmińsko-mazurskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
podkarpackie
łódzkie
świętokrzyskie
śląskie
opolskie
Polska

Na 1000 mieszkańców
6,45
5,48
4,19
5,69
4,92
3,55
4,57
3,40
3,24
2,82
3,69
2,60
1,84
1,49
2,29
1,71
3,01

2009 r.

5,27
4,13
3,95
3,71
4,43
3,64
3,62
3,33
2,81
2,63
3,28
2,36
1,83
1,80
2,20
2,09
2,56

2010 r.

Źródło: GUS

Rok 2011 był najgorszym rokiem na przestrzeni ostatnich pięciu lat pod względem ilości oddanych
mieszkań do użytku. Ilość mieszkań oddanych przez deweloperów była niższa o 6,2% w stosunku do
roku 2010. Pozytywnym aspektem jest jednak wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę.
Rynek budynków mieszkalnych
W 2011 roku przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania wynosiła
107,2 m2 i tym samym była większa o 1,1m2 w stosunku do roku 2010. Przeciętna powierzchnia w
budownictwie indywidualnym wynosiła 142,8m2, w budownictwie spółdzielczym 57,9 m2.
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Wykres 5 Udział poszczególnych form budownictwa w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do
użytkowania w 2010 roku
Źródło: GUS
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Wykres 6 Udział poszczególnych form budownictwa w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do
użytkowania w 2011 roku
Źródło: GUS

W porównaniu z rokiem 2010 odnotowano wzrost budownictwa indywidualnego o 3,8%. Zmniejszył
się udział budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem o 1,6% oraz społecznego
czynszowego o 0,9% jak również spółdzielczego o 0,7% i komunalnego o 0,6%.
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Wykres 7 Ilość nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytku w 2011 r. w podziale na
jednomieszkaniowe, dwumieszkaniowe oraz o trzech i więcej ilości mieszkań
Źródło: GUS

W roku 2011 do użytkowania przekazanych zostało 68508 nowych budynków mieszkalnych, których
łączna kubatura wynosiła 62670,6 dam3. Największy udział stanowiły budynki jednomieszkaniowe
(64789 budynków). Liczba budynków dwumieszkaniowych była na poziomie 1839, a trzech oraz o
większej ilości mieszkań na poziomie 1880.
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Wykres 8 Wydane pozwolenia na budowę nowych budynków mieszkalnych w 2011 r.
Źródło: GUS

W 2011 roku wydano 85270 pozwoleń na budowę, umożliwiających powstanie 184146 mieszkań.
Spośród tych mieszkań 175110 będzie w 92772 nowych budynkach mieszkalnych. Inwestorzy
indywidualni uzyskali 81645 pozwoleń na budowę 89060 mieszkań z czego 84242 w nowych
budynkach mieszkalnych.
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Rynek budownictwa magazynowego
W 2011 roku popyt na powierzchnie magazynowe był na poziomie 1,9 mln m.kw., co oznacza wzrost
o 34% w porównaniu z rokiem poprzednim. W Europie Środkowej największy udział, bo blisko 60%
powierzchni wynajętej, odnotowano w Polsce. W 2012 roku spodziewany jest wzrost popytu na
powierzchnie produkcyjne w związku z powiązaniami z niemiecką gospodarką z branży
motoryzacyjnej. W 2011 roku podaż powierzchni magazynowych w Polsce powiększyła się do 371
tys. m kw. i był to wzrost o blisko 100 tys. m. kw.
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Wykres 9 Wielkość podaży powierzchni magazynowych w latach 2005-2011 [m2]
Źródło: warehousefinder.pl

W ujęciu regionalnym najwięcej magazynów powstało: na Górnym Śląsku (95 tys. m2), i okolicach
Warszawy (52 tys. m2). Dużo nowych powierzchni magazynowych powstało również w Krakowie
(49 tys. m2) oraz Poznaniu (45 tys. m2). W wolumenie powierzchni znajdujących się w budowie
przodowała Polska Centralna (71 tys. m2).
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Wykres 10 Magazyny oddane do użytkowania w 2011 r. według lokalizacji [m2]
Źródło: warehousefinder.pl

Najważniejszymi najemcami powierzchni magazynowych w Polsce w 2011 roku byli operatorzy
logistyczni (468 tys. m2). Istotną rolę odegrali również najemcy z branży artykułów elektronicznych
(271 tys. m2). Duże zapotrzebowanie zgłaszają również firmy w branży spożywczej (176 tys. m2)
oraz sieci handlowe (169 tys. m2). Wysoki wskaźnik popytu w 2011 roku pozwala prognozować
dalszy intensywny rozwój polskiego rynku magazynowego.

Kosmetyki 3%
Lekka produkcja 4%

Budowlane 2%

Art. chemiczne 1% Farmaceutyki 1%
Archiwa 1%

Operator logistyczny
28%

Papier i książki 6%
Motoryzacyjne 8%

inne 10%

Sieć sklepów 10%

Art. elektroniczne
16%

Art. spożywcze 10%
Wykres 11 Popyt brutto na powierzchnie magazynowe wg sektorów w Polsce w 2011 roku
Źródło: warehousefinder.pl

W 2011 roku zaobserwowany został powrót dobrej koniunktury i rosnąca aktywność najemców,
która powinna przełożyć się pozytywnie na rynek również w 2012 roku. W ubiegłym roku na etapie
budowy znajdowały się magazyny o łącznej powierzchni 354 tys. m2, czyli prawie tyle co
wybudowano w całym 2011 roku. Cały czas pojawiają się informacje na temat podpisywania
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kolejnych umów dotyczących budowy powierzchni magazynowych w 2012 roku. Na rynku widoczne
jest zainteresowanie najemców. Przy dalszej odporności Polski na wahania związane z kryzysem,
popyt na powierzchnie magazynowe będzie w trendzie wzrostowym.
Tabela 6 Zestawienie informacji dotyczących popytu i podaży powierzchni magazynowych w
Polsce w 2011 roku
Podaż
[m2]
Nowa
podaż
w 2011
r. [m2]
Popyt
netto w
2011 r.
[m2]
Popyt
brutto
w 2011
r. [m2]
Wskaźn
ik
pustost
anów

Warszawa
Miasto
515 500

Warszawa
Okolice
1 916 500

Poznań

52 500

Górny
Śląsk
1 264
400
95 500

Wrocław

Trójmiasto

Szczecin

Kraków

941 600

Polska
Centralna
937 200

614 800

128 200

41 700

117 200

22 400

45 100

25 100

39 900

8 700

0

49 600

60 900

268 200

223 900

111 200

70 800

129 600

35 800

9 300

54 700

117 600

508 300

307 800

202 000

173 700

191 500

62 900

9 300

60 600

11,5%

16,9%

8,3%

6,3%

11,2%

9,7%

11,4%

52,0%

5,2%

Źródło: warehousefinder.pl

Rynek kompozytów
Włókna szklane mają zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Największe zapotrzebowanie w
Europie na kompozyty zgłasza branża konstrukcji. Bardzo duży udział mają również branże
związane z infrastrukturą, motoryzacją oraz branżą konsumencką.

Elektronika; 7%
Konsumenci; 15%

Inne; 1%
Konstrukcje; 32%

Marynarka; 6%

Lotnictwo; 1%

Transport; 8%
Motoryzacja; 15%

Infrastruktura; 15%

Wykres 12 Podział na europejskim rynku kompozytów tworzywo- włókno szklane w 2007 r.
Źródło: tworzywa.com.pl

Po recesji w 2009 roku rynek kompozytów szybko wzrasta za sprawą polepszenia kondycji
światowego przemysłu motoryzacyjnego oraz zwiększeniu zużyciu nowych materiałów
termoplastycznych.
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4.13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji
kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym
W dniu 12 sierpnia 2010 roku, Emitent nabył za kwotę 935.589,25 zł linię technologiczną do
produkcji kształtowników oraz złącz w technologii pultruzji.
W dniu 4 października 2010 roku, Emitent nabył za kwotę 1.713.709,40 zł linię produkcyjną do
produkcji tzw. paneli strukturalnych.
W dniu 6 października 2010 roku, Emitent nabył za kwotę 3.754.590,00 zł halę, która stanowi
podstawę działalności produkcyjnej Spółki, oraz za kwotę 581.877,36 zł działkę pod wyżej wskazaną
halę.
W dniach 11 kwiecień 2011 roku oraz 19 grudnia 2011 roku, Emitent nabył trzy działki o łącznej
powierzchni 0,3667 ha za łączna kwotę 529.993,60 zł, na których został usytuowany dom modelowy
wykonany w innowacyjnej technologii płyt kompozytowych, opracowanej przez Emitenta.
Poza wymienionymi powyżej, Emitent nie dokonywał znaczących inwestycji, tj. inwestycji o wartości
powyżej 300.000,00 zł w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w
dokumencie informacyjnym.
Należy podkreślić, iż w związku z prowadzeniem działań, których celem jest wprowadzenie nowego
produktu na rynek, Emitent dokonywał inwestycji w maszyny i urządzenia, środki transportu oraz
wartości niematerialne i prawne w wysokości 7.721.416,24 zł. Łączne inwestycje Emitenta, zgodnie z
wartościami przyjęcia środków trwałych do Ewidencji środków trwałych wyniosły 12.587.877,40 zł.
4.14. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym
lub likwidacyjnym
Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie upadłościowe, układowe lub
likwidacyjne.
Według najlepszej wiedzy na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego nie istnieją
okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowań upadłościowych,
układowych lub likwidacyjnych.
4.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub
egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla
działalności Emitenta
Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne.
Według najlepszej wiedzy na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego, nie istnieją
okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowań ugodowych,
arbitrażowych lub egzekucyjnych.
4.16. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi,
postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku,
za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które według wiedzy
Emitenta mogą wystąpić, a które to postępowania mogły mieć, miały w niedawnej
przeszłości lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo
zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań
Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne inne postępowanie przed organami rządowymi,
postępowanie sądowe lub arbitrażowe. W imieniu Emitenta nie są prowadzone również żadne
postępowania sądowe.
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Według najlepszej wiedzy na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego, nie istnieją
okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowań przed organami
rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych.
4.17. 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
Emitent nie ma zobowiązań z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 2
ust. 1 Ustawy o obrocie. Do dnia sporządzenie niniejszego dokumentu informacyjnego Spółka nie
emitowała innych instrumentów finansowych niż akcje, w szczególności nie emitowała żadnych
instrumentów dłużnych.
4.18. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z
działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie
Informacyjnym.
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym dokumencie
informacyjnym nie wystąpiły okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności
gospodarczej Emitenta.
4.19. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej
Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które
powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w § 11 Załącznika nr 1 do
Regulaminu ASO
W dniu 30 maja 2012 roku Emitent zawarł umowę z Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju,
której przedmiotem jest udzieleniem Spółce kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku
kredytowym w kwocie 200 000,00 zł na okres od dnia 30 maja 2012 roku do dnia 29 maja 2013
roku. Kredyt został udzielony w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej. Od kwoty
wykorzystania kredytu, Bank nalicza odsetki według zmiennej stopy procentowej ustalanej na bazie
stawki WIBOR 3M z 25-go dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego aktualizację stopy
procentowej powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości 4,06 p.p., przy czym oprocentowanie to
nie może być niższe w całym okresie obowiązywania umowy niż 6,50%. W dniu zawarcia umowy,
oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie aktualnie obowiązującej stawki WIBOR 3M z
dnia 25 kwietnia 2012 r.:
a) WIBOR 3M wynosi 4,94% w stosunku rocznym,
b) oprocentowanie kredytu wynosi 9,00% w stosunku rocznym.
Aktualizacja oprocentowania następować będzie jeden raz w miesiącu w pierwszym dniu każdego
miesiąca kalendarzowego, według powyższych założeń. Kredyt zostanie spłacony jednorazowo do
dnia 29 maja 2013 roku. Kredyt został zabezpieczony m. in.: wekslem in blanco wraz z deklaracją
wekslową z wystawienia Emitenta, poręczeniem cywilnym Pana Leszka Surowca oraz poręczeniem
cywilnym Spółki ABS Investment S.A.
Oprócz powyższego zdarzenia, nie nastąpiły inne istotne zmiany mające wpływ na sytuację
gospodarczą, majątkową czy finansową Emitenta.
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4.20. Dane osób zarządzających i nadzorujących Emitenta: imię, nazwisko, zajmowane
stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostali powołani
4.20.1. Zarząd
Zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się od dwóch do trzech
członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, chyba, że uchwała o powołaniu członków Zarządu skróci
ten okres. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków
Zarządu działających łącznie lub jeden z członków Zarządu działający łącznie z prokurentem.
Zgodnie z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, tak długo jak pan Leszek Surowiec lub jego małżonka, dzieci albo
siostra będą posiadali – bezpośrednio – co najmniej 1 (jedną) akcję Spółki, panu Leszkowi
Surowcowi, a w przypadku jego śmierci – jego siostrze, zaś w przypadku jej śmierci – Mirosławowi
Pasieka, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania ½ (jednej drugiej) składu
Zarządu – z zaokrągleniem w górę do pełnej liczby, w tym Prezesa Zarządu. Pozostałych członków
Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
W skład Zarządu Emitenta, powołanego na pierwszą kadencję wchodzą:
-

Leszek Surowiec
Leszek Biernacki

– na stanowisko Prezesa Zarządu
– na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

Leszek Surowiec – Prezes Zarządu
PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ
1996 - 2006 

2004 


2002 

2001 

2000 




Pod patronatem Konsulatu Generalnego w Chicago i jego
Wydziału Handlowego, Pan Leszek Surowiec brał udział w
organizacji oraz prowadzeniu szkoleń i seminariów z zakresu
budownictwa dla kilkudziesięciu misji gospodarczych przybyłych
do USA z Polski
Pełnienie funkcji na stanowisku President PACBA EXPO 2004
Organizacja ekspozycji budowlanej w Chicago wspólnie z
Konsulatem Handlowym Rzeczpospolitej Polskiej
Sprowadzenie wielu firm z Polski do USA na tzw. misje
gospodarcze
W drodze do konkursu i eliminacji, Firma Brickyard
Development and Construction Corp. z siedzibą w Chicago, pod
zarządem Pana Leszka Surowca wygrała ekskluzywne prawa do
budowy pierwszych pięciu pilotowych domów na terenie miasta
Chicago w tzw. Green technology. Każdy dom był unikalnie
zaprojektowany przez różne firmy architektoniczno –
projektowe na terenie USA
Organizacja ekspozycji budowlanej wspólnie z Polskim
Stowarzyszeniem Budowniczych Domów w Warszawie
Prowadzenie warsztatów budowlanych
Organizacja i pełnienie funkcji na stanowisku Prezydent EXPO
2000 w Stanowicach k. Oławy.
Organizacja Wystawy Amerykańskich i Polskich materiałów i
technologii budowlanych.
Prowadzenie praktycznych lekcji nauki budowy domów w
różnych technologiach
Organizacja wizyty oraz zaproszenie honorowego gościa w celu
promocji i zbierania pieniędzy dla ofiar powodzi w Polsce
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Charytatywne wybudowanie i oddanie dla ofiar powodzi w
Stanowicach w Gminie Oława, trzech domów w amerykańskim
systemie budowlanym.
Prowadzenie dla osób bezrobotnych praktycznej nauki zawodu:
konstrukcje szkieletowe, pokrycia dachowe dachówką
bitumiczną, instalacja sidingu, centralne instalacje ogrzewowo –
nawiewowe powietrzem
Współzałożyciel Polsko Amerykańskiego Stowarzyszenia
Budowniczych Domów PACBA w Chicago. Praca w Zarządzie
Stowarzyszenia, dwukrotne pełnienie funkcji Prezesa Zarządu

Leszek Biernacki – Wiceprezes Zarządu
PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ
2011 – nadal
2005 – 2010
2004 - 2004
2002 - 2003






1991 - 2002
2000 - 2001
1994 - 1996
1992 - 1994






1987 - 1991 
1982 - 1987 
1979 - 1982 
1977 - 1979 

Wiceprezes Zarządu LS TECH-HOMES S.A.
Prezes Zarządu GTL Service Sp. z o.o. w Pyrzowicach
Prezes Zarządu IFA S.A. w Warszawie
Dyrektor ds. Rozwoju Sieci w Hestia Financial Services S.A. w
Sopocie, miejsce pracy Tychy
Dyrektor Członek Zarządu Patria Investment S.A.
Dyrektor Generalny- Członek Zarządu Konzeption S.A. w Tychach
KONZEPTION II Sp. z o.o. w Tychach - Prezes Zarządu
Towarzystwo Ubezpieczeniowe TUK S.A. w Warszawie Dyrektor członek Zarządu
INTER GLOBAL Sp. z o.o. w Świętochłowicach Dyrektor a
następnie właściciel
Spółdzielnia Inwalidów „Praca Niewidomych” w Chorzowie,
Główny Technolog
RZSI Katowice Oddział w Czeladzi - St. Projektant.
Huta im. M. Buczka w Sosnowcu - Mistrz hali lejniczej

NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA
2006 
2002 

2000 
2000 

1998 

1993 

Wprowadzenie do spółki GTL Service Sp. z o.o. inwestora
strategicznego, Emerson Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie
Trybunalskim.
Koordynacja połączenia spółki akcyjnej KONZEPTION S.A. ze
spółką z ograniczoną odpowiedzialnością LIFE INVEST
MANAGEMENT. Proces zakończony rejestracją w dniu
24.12.2002 r.
Wprowadzenie do Grupy Patria Investment S.A. inwestora
strategicznego, Grupę Ergo Hestia z Sopotu
Przeprowadzenie procesu przekształcenie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną poprzez podwyższenie
kapitału w spółce akcyjnej w drodze wniesienia aportu w postaci
przedsiębiorstwa spółki z o.o.
Współtworzenie pakietu produktów ubezpieczeniowych dla STU
Hestia Insurance S.A. w Sopocie, pod nazwą Hestia 7. Pakiet
otrzymał główną nagrodę (Złota Donatywa) na Ogólnopolskich
Targach Finansowych, a także Godło Promocyjne Teraz Polska
Pomysł i realizacja stworzenia wspólnych przedsięwzięć
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pomiędzy dużymi podmiotami gospodarczymi a podmiotem
działającym na rynku ubezpieczeniowym. Powstała Carbo
Asecura S.A. ( połączenie Patrii Investment z Nadwiślańską
Spółką Węglową) oraz Exbud Broker sp. z o.o. ( połączenie Patrii
Investment z Exbud S.A. )
Doprowadzenie do przejęcia przez grupę Patria Investment S.A.
100% akcji w TU TUK S.A. (obecnie PTU S.A.)

Kadencja osób wchodzących w skład Zarządu rozpoczyna się z chwilą ich powołania, tj. w dniu
21.01.2011 r. Kadencja członków Zarządu, zgodnie z art. 369 § 4. K.s.h. oraz § 16. ust. 1 Statutu
Spółki, upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy 2015.
4.20.2. Rada Nadzorcza
Zgodnie z § 21 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub siedmiu członków. Kadencja
Rady Nadzorczej trwa pięć lat, chyba że uchwała o ich powołaniu skróci ten okres, przy czym
kadencja poszczególnych członków organu nie musi być równa. Członków Rady Nadzorczej powołuje
i odwołuje a także liczbę członków i czas trwania ich kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków, na
pierwszym posiedzeniu po dokonaniu jej wyboru.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej
wyrażą zgodę na taki tryb podejmowania uchwał. Dla ważności uchwał wymagane jest zaproszenie
wszystkich członków doręczone co najmniej na trzy dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli na
posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali
zaproszeni. W razie równości głosów decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
W posiedzeniach organu mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu z głosem doradczym.
W przypadku głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych,
jeżeli
wszyscy
Członkowie
Rady
Nadzorczej
zostali
pisemnie
powiadomieni
o treści projektu uchwały. W razie równości głosów decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
W skład Rady Nadzorczej Emitenta, powołanej na pierwszą kadencję wchodzą:
-

Mirosław Pasieka – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sławomir Jarosz
Marek Sobieski
Franciszek Zięba
Artur Mrzygłód

Mirosław Pasieka – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Mirosław Pasieka jest absolwentem Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Essen –
Duisburg. W latach 1987 – 1990 pracował na stanowisku Dyrektora do spraw sprzedaży w
firmie JK GmbH Erfstadt. Następnie w latach 1990 – 1992 był Prezesem Zarządu Konzeption
II Sp. z o.o. W latach 1992 – 2002 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Patria Investment
S.A. Od 2002 roku do chwili obecnej zasiada na stanowiskach Dyrektora do spraw sprzedaży
w Hestia Financial Services S.A. oraz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w
firmie Konzeption S.A. Pan Mirosław Pasieka jest założycielem oraz Wiceprezesem Zarządu
Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.
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Sławomir Jarosz – Członek Rady Nadzorczej
Pan Sławomir Jarosz jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w
Krakowie, kierunku Finanse i Bankowość. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe Master of
Business Administration przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pracę
zawodową rozpoczął w 1994 r. jako Specjalista ds. kredytów w ING Bank Śląski Oddział
Regionalny w Bielsku-Białej, następnie został Kierownikiem Zespołu Doradców Klienta i
członkiem Komitetu Kredytowego oraz Zastępcą Dyrektora CBK. W latach 1996–2004
prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie inwestycji i doradztwa finansowego.
W latach 2001–2003 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora, a później Dyrektora Oddziału Banku
Gospodarki Żywnościowej S.A. w Bielsku-Białej. W latach 2003–2004 był Prezesem Zarządu
firmy windykacyjnej FOR-NET S.A. z Krakowa. Od 2004 r. zajmuje stanowisko Wiceprezesa
Zarządu Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. Zasiada w wielu Radach Nadzorczych m.in.
w ECA Auxilium S.A., Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., Liberty Group S.A, SFK
Polkap S.A., Prymus S.A, Orion Investment S.A., Softelnet S.A. Jest specjalistą w dziedzinie
finansowania inwestycji oraz rynku kapitałowego.
Marek Sobieski – Członek Rady Nadzorczej
Pan Marek Sobieski jest absolwentem Wydziału Mechaniczno – Energetycznego Politechniki
Śląskiej. Ukończył również studia podyplomowe o specjalności Handel zagraniczny w
Katowickiej Szkole Menedżerów. W 2011 roku ukończył studia Master of Business
Administration in International Budiness na Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
prowadzone we współpracy z University of Bristol oraz Ecole Nationale des Ponts et
Chaussess w Paryżu. Prace zawodową rozpoczął jako w 1977 roku starszy asystent w
Ośrodku Badawczo Rozwojowym Gospodarki Energetycznej w Katowicach. Następnie
zasiadał na stanowisku Specjalisty w Dziale Kontroli Jakości w przedsiębiorstwie
Modernizacji Urządzeń Energetycznych Remak oraz prowadził własną działalność. W latach
1990 – 2001 zasiadał na stanowiskach Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Spółki Mister Sp. z
o.o. Od roku 2001 pełni funkcje Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Spółki NAVO Polska Grupa
Dystrybucyjna Sp. z o.o. Pan Marek Sobieski posiada niespełna 30 – letnie doświadczenie w
budowaniu biznesów od podstaw oraz zarządzania przedsiębiorstwem.
Franciszek Zięba – Członek Rady Nadzorczej
Pan Franciszek Zięba jest absolwentem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako pracownik
naukowo – badawczy w Zakładzie Nauk Ekonomicznych Instytutu PAN w Opolu. W latach
1987 – 1988 pełnił funkcję Kierownika Projektu w Amerykańskiej Firmie Budowlanej w
Chicago. W latach 1988 – 1991 był Dyrektorem Wrocławskiej Szkoły Zarządzania we
Wrocławiu, której był również założycielem. W czasie swojej kariery zawodowej pełnił
funkcje kierownicze oraz zarządcze w podmiotach związanych z sektorem finansowym,
ubezpieczeniowym, bankowym. Obecnie zasiada na stanowiskach: od 2005 roku Dyrektora
Europejskiej Akademii Planowania Finansowego oraz od 2008 roku Prezesa Zarządu
Europejskiej Federacji Doradców Finansowych Polska. Pan Franciszek Zięba jest również
autorem wielu publikacji i wystąpień w zakresie finansów i przedsiębiorczości, a w
szczególności dotyczących praktycznych aspektów organizacji i zarządzania firmami.
Artur Mrzygłód – Członek Rady Nadzorczej
Pan Artur Mrzygłód jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Od początku kariery zawodowej związany jest z rynkiem finansowym a
przede wszystkim z branżą ubezpieczeniową. W 1991 roku uzyskał zezwolenie
Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń na wykonywanie czynności agenta
ubezpieczeniowego. W tym okresie współpracował przede wszystkim z AGF Ubezpieczenia
S.A., gdzie przeszedł szereg szkoleń z zakresu pośrednictwa i prawa ubezpieczeniowego, a w
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tym kurs Nowoczesnego Zarządzania ukończony w 1994 roku w Instytucie Francuskim w
Warszawie. W latach 1995 - 2009 pełnił funkcje kierownicze i był udziałowcem firm
pośrednictwa ubezpieczeniowego, gdzie np. w Zakładzie Usług Ubezpieczeniowych INTER TUR Sp. z o.o. najpierw zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego, a następnie Prezesa
Zarządu. W roku 2000 powołał do życia własne firmy Progres Services Sp. z o.o. i Dom
Brokerski PROGRES S.A. gdzie posiadał 50% udziałów. W latach 2000 - 2009 zarządzał tymi
firmami odpowiednio jako Prezes Zarządu Progres Services Sp. z o.o., a także do 2005 jako
Wiceprezes Zarządu Domu Brokerskiego Progres S.A., gdzie następnie do roku 2009 pełnił
funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W roku 2000 uzyskał licencję brokera
ubezpieczeniowego wydaną przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeniowego.
Kadencja osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej rozpoczyna się z chwilą ich powołania, tj. w
dniu 21.01.2011 r. Kadencja członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 386 § 2. K.s.h oraz § 21. ust. 1
Statutu Spółki upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za rok obrotowy 2015.
Zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LS Tech – Homes S.A. w sprawie
powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Sobieskiego z dnia 30 czerwca 2011 r., kadencja
wskazanej osoby rozpoczyna się w chwili podjęcia uchwały o powołaniu jej na członka organu.
4.21. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień
sporządzenia dokumentu informacyjnego.
Tabela 7 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji

lp.

Dane akcjonariusza

1.

Mestivia Management
Limited
Leszek Surowiec
Marek Sobieski
ABS Investment S.A.
Pozostali

2.
3.
4.
5.

suma

Seria

Liczba
akcji

Liczba
głosów
6 000 000

Udział w
kapitale
zakładowym
35,93%

Udział w
liczbie
głosów
35,93%

B, C

6 000 000

A
B, C
A, B
A, B, D

3 500 000
2 500 000
1 482 240
3 217 760

3 500 000
2 500 000
1 482 240
3 217 760

20,96%
14,97%
8,88%
19,27%

20,96%
14,97%
8,88%
19,27%

A, B, C, D

16 700 000

16 700 000

100%

100%

Źródło: Emitent

Dom Maklerski BDM S.A. pełniący funkcję Animatora rynku dla akcji Emitenta, jest w posiadaniu
20.000 sztuk akcji serii D, stanowiących 0,12% udziału w kapitale i głosach Spółki. Akcje posiadane
przez Animatora zostały uwzględnione w powyższej tabeli w pozycji nr 5. „Pozostali”.
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Pozostali
19,27%

Leszek Surowiec
20,96%

ABS Investment S.A.
8,88%

Marek Sobieski
14,97%

Mestivia
Management
Limited
35,93%

Wykres 13 Struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
ogólnej liczby akcji
Źródło: Emitent

Transakcje prywatne na akcjach Emitenta po rejestracji podwyższeń kapitału zakładowego
Transakcje na akcjach serii A
W dniu 15 sierpnia 2011 roku, miała miejsce transakcja sprzedaży akcji, w ramach której
dotychczasowy akcjonariusz LS Tech – Homes S.A. sprzedał nowemu inwestorowi 200.000
(dwieście tysięcy) sztuk akcji serii A za cenę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), tj. 0,50 zł
(pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.
W dniu 15 sierpnia 2011 roku, miała miejsce transakcja sprzedaży akcji, w ramach której
dotychczasowy akcjonariusz LS Tech – Homes S.A. sprzedał nowemu inwestorowi 200.000
(dwieście tysięcy) sztuk akcji serii A za cenę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), tj. 0,50 zł
(pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.
W dniu 28 października 2011 roku, miała miejsce transakcja sprzedaży akcji, w ramach której
dotychczasowy akcjonariusz LS Tech – Homes S.A. sprzedał nowemu inwestorowi 300.000
(trzysta tysięcy) sztuk akcji serii A za cenę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), tj. 1,00 zł
(jeden złoty) za każdą akcję.
W dniu 22 lutego 2012 roku, miała miejsce transakcja sprzedaży akcji, w ramach której
dotychczasowy akcjonariusz LS Tech – Homes S.A. sprzedał nowemu inwestorowi 40.000
(czterdzieści tysięcy) sztuk akcji serii A za cenę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), tj.
0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.
W dniu 23 lutego 2012 roku, miała miejsce transakcja sprzedaży akcji, w ramach której
dotychczasowy akcjonariusz LS Tech – Homes S.A. sprzedał nowemu inwestorowi 1.040.000
(jeden milion czterdzieści tysięcy) sztuk akcji serii A za cenę 520.000,00 zł (pięćset
dwadzieścia tysięcy złotych), tj. 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.
W dniu 23 lutego 2012 roku, miała miejsce transakcja sprzedaży akcji, w ramach której
dotychczasowy akcjonariusz LS Tech – Homes S.A. sprzedał nowemu inwestorowi 400.000
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(czterysta tysięcy) sztuk akcji serii A za cenę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), tj. 0,50
zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.
W dniu 23 marca 2012 roku, miała miejsce transakcja sprzedaży akcji, w ramach której
dotychczasowy akcjonariusz LS Tech – Homes S.A. sprzedał innemu akcjonariuszowi Emitenta
361.200 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) sztuk akcji serii A za cenę 361.200,00 zł
(trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych), tj. 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.
W dniu 23 marca 2012 roku, miała miejsce transakcja sprzedaży akcji, w ramach której
dotychczasowy akcjonariusz LS Tech – Homes S.A. sprzedał innemu akcjonariuszowi Emitenta
300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji serii A za cenę 375.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć
tysięcy złotych), tj. 1,25 zł (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) za każdą akcję.
Transakcje na akcjach serii B
W dniu 10 kwietnia 2012 roku, miała miejsce transakcja sprzedaży akcji, w ramach której
dotychczasowy akcjonariusz LS Tech – Homes S.A. sprzedał nowemu inwestorowi 221.040
(dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści) sztuk akcji serii B za cenę 139.255,20 zł (sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 20/100), tj. 0,63 zł
(sześćdziesiąt trzy grosze) za każdą akcję.
W dniu 10 kwietnia 2012 roku, miała miejsce transakcja sprzedaży akcji, w ramach której
dotychczasowy akcjonariusz LS Tech – Homes S.A. sprzedał innemu akcjonariuszowi Emitenta
221.040 (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści) sztuk akcji serii B za cenę
221.040,00 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści złotych), tj. 1,00 zł (jeden złoty)
za każdą akcję.
Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego, akcje Emitenta są w posiadaniu 37
podmiotów.
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5.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

5.1.

Sprawozdania finansowe emitenta za ostatni rok obrotowy wraz z danymi
porównawczymi, sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub
standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz zbadane zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi
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Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2012
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Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta

TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI
LS Tech-Homes S.A.
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

Spółka działa pod firmą: LS Tech-Homes Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu
firmy LS Tech-Homes SA. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.
Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała.

§ 3.
1. Założycielami spółki są:
1) Andrzej Jaczewski,
2) Eligiusz Koniarek,
3) Wacław Sewastianowicz,
4) Leszek Surowiec.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551-570 i 577-580 kodeksu spółek
handlowych, ze spółki „LS Tech-Homes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
3. W związku z treścią ust. 2 i stosownie do art. 553 kodeksu spółek handlowych, z dniem wpisu do
odpowiedniego
rejestru
Spółka
staje
się
podmiotem
wszelkich
praw
i obowiązków spółki przekształcanej.

§ 4.
1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, jak
również tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego i cywilnego.

§ 5.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:
22.21.Z: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
23.65.Z: Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
23.69.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
23.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
25.11.Z: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
25.12.Z: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
32.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
41.10.Z: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
41.20.Z: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
42.21.Z: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
42.22.Z: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
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42.91.Z: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
42.99.Z: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
43.39.Z: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
43.91.Z: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
43.99.Z: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
46.73.Z: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
49.41.Z: Transport drogowy towarów,
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
52.10.B: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
68.10.Z: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
74.10.Z: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.32.Z: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
77.39.Z: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane,
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
96.01.Z: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.
2. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona
będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu.

III.

KAPITAŁ SPÓŁKI
§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.350.000,00 zł (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy
złotych).
2. W Spółce tworzy się również kapitał zapasowy, dodatkowy kapitał rezerwowy i fundusz
inwestycyjny. Przeznaczanie środków na kapitały i fundusze, o których mowa
w niniejszym ustępie, należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, a o sposobie ich
wykorzystania decyduje Zarząd, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia inaczej nie stanowi. Nie
dotyczy to kapitału zapasowego, do którego stosuje się reguły przewidziane w art. 396 kodeksu
spółek handlowych.
3. Spółka, na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, może tworzyć inne niż
określone w ust. 2 kapitały i fundusze, decydując jednocześnie o sposobie ich zasilania
i zasadach wydatkowania zgromadzonych na nich środków.

§ 8.
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
a) 6000000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do
6000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
b) 6200000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001
do 6200000,
c) 3500000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej
0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 3500000,
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d) 1000000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D, o numerach 0000001 do 1000000, o
wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Wszystkie akcje wymienione w ust. 1 lit. a) obejmują osoby wymienione w § 3 ust. 1 Statutu
(Założyciele), w następujący sposób:
1) Andrzej Jaczewski obejmuje 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii A o numerach od
5680001 do 5720000,
2) Eligiusz Koniarek obejmuje 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii A o numerach od
5960001 do 6000000,
3) Wacław Sewastianowicz obejmuje 240 000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji serii A o
numerach od 5720001 do 5960000,
4) Leszek Surowiec obejmuje 5 680 000 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji
serii A o numerach od 0000001 do 5680000.

§ 9.
1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania Spółki do
podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych,
kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż ¾ kapitału zakładowego (kapitał
docelowy), to jest o kwotę 2 250 000,00 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych
00/100). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku
podwyższeń.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno
za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki
pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób
jego przeprowadzenia Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 10.
1. Wszystkie akcje Spółki serii A, w dniu podpisania Statutu, są akcjami na okaziciela. Akcje na
okaziciela podlegają zamianie na akcje imienne wyłącznie na wniosek Akcjonariusza
i za zgodą wyrażoną przez Radę Nadzorczą. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na
okaziciela wyłącznie na wniosek Akcjonariusza i za zgodą Rady Nadzorczej. Wydanie akcji
imiennych w zamian za akcje na okaziciela, jak też akcji na okaziciela w zamian za akcje imienne
następuje za pośrednictwem depozytu, o którym mowa w ust. 2.
2. W celu wydania akcji na okaziciela, bez względu na podstawę prawną ich wydania, Spółka złoży
je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji
posiadającej uprawnienia do prowadzenia depozytu zdematerializowanych papierów
wartościowych, oraz spowoduje wydanie Akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub
instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego.
3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w ust. 2, po ich uprzedniej zamianie
na akcje imienne.
4. Akcjonariusz, o którym mowa w ust. 3 może ponownie złożyć akcje do depozytu,
o którym mowa w ust. 2, po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.
5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w terminie jednego
miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji i wskazania osoby nabywcy. O
zamiarze zbycia akcji Akcjonariusz zobowiązany jest poinformować Zarząd.
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6. W przypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w ust. 5, Spółka, działająca przez Radę
Nadzorczą, w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji ma
obowiązek wskazać innego nabywcę.
7. W przypadku wskazanym w ust. 6, cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej
obowiązującej w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy.
8. Z uwzględnieniem postanowień ust. 5 i ust. 6, w razie zbywania akcji imiennych, pozostałym
Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługuje prawo pierwokupu oferowanych akcji
w stosunku do ilości dotychczas posiadanych przez nich akcji imiennych. Zarząd informuje
uprawnionych Akcjonariuszy o zamiarze zbycia akcji imiennych w terminie, o którym mowa w
ust. 5. Uprawnieni Akcjonariusze wyrażają zamiar skorzystania z prawa pierwokupu w terminie,
o którym mowa w ust. 6.
9. Jeżeli nie wszyscy Akcjonariusze uprawnieni do prawa pierwokupu z niego skorzystają lub
skorzystają z niego tylko w części, pozostałe akcje imienne mogą nabyć Akcjonariusze, którzy w
pełni skorzystali z tego prawa, proporcjonalnie do posiadanych akcji imiennych. W tym celu
powinni oni zgłosić swój zamiar w terminie dwóch tygodni po upływie terminu, o którym mowa
w
ust.
6,
a
Zarząd
jest
ich
zobowiązany
zawiadomić
o takiej możliwości w terminie jednego tygodnia od upływu terminu, o którym mowa
w ust. 6.
10. Akcje imienne, które nie znalazły nabywcy z uwzględnieniem ust. 6, ust. 8 i ust. 9, zbywający je
Akcjonariusz
może
zaoferować
osobie
wskazanej
przez
niego
zgodnie
z ust. 5.
11. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z prawem pierwszeństwa objęcia akcji
wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 11.
Jeżeli akcje imienne zamierza zbyć jeden z Założycieli, prawo pierwokupu, opisane w §10 ust. 8
przysługuje w pierwszej kolejności pozostałym Założycielom. Dopiero w razie nieskorzystania przez
Założycieli z prawa pierwokupu lub skorzystania przez nich z tego prawa tylko w części, prawo
pierwokupu pozostałej części akcji przysługuje pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje
imienne, na równi z Założycielami, na zasadach przewidzianych w §10 ust. 9.

§ 12.
1. Spadkobiercy Akcjonariuszy – osób fizycznych dziedziczą posiadane przez nich akcje Spółki bez
ograniczeń, zgodnie z obowiązującym ich porządkiem dziedziczenia.
2. Następcy lub kontynuatorzy prawni innych niż wymienieni w ust. 1 Akcjonariuszy Spółki, bez
względu na rodzaj lub tytuł prawny następstwa lub kontynuacji, mogą objąć akcje imienne Spółki
wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej.
3. W przypadku gdy Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 2, w zakresie
wyliczenia należnego następcom prawnym lub kontynuatorom wynagrodzenia stosuje się
odpowiednio postanowienia Statutu o umorzeniu akcji.

§ 13.
1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za
wynagrodzeniem, a na wniosek Akcjonariusza także bez wynagrodzenia (umorzenie
dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji wymaga
uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością ¾ oddanych głosów oraz
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obniżenia kapitału zakładowego, chyba że prawo nie wymaga w danym przypadku obniżenia
kapitału zakładowego.
2. Umorzenie przymusowe następuje w przypadku:
1) działania Akcjonariusza na szkodę Spółki, co stwierdza Walne Zgromadzenie
w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka umorzenia dotyczy,
2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Akcjonariusza, o czym Walne Zgromadzenie może
zdecydować w uchwale podjętej z wyłączeniem Akcjonariusza, którego przesłanka
umorzenia dotyczy.
3. Zarząd może postanowić o przyznaniu Akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umorzeniu,
świadectw użytkowych bez określania ich wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być
imienne lub na okaziciela. Do zbywania imiennych świadectw użytkowych stosuje się
odpowiednio przepisy o zbywaniu akcji imiennych.
4. W sprawach opisanych w ust. 2 pkt 2, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia,
stosownie do art. 359 §6 kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie za akcje umorzone ustala
wówczas Rada Nadzorcza.

§ 14.
1. Zastawienie akcji imiennych i ustanowienie na nich użytkowania wymaga zgody Spółki. Zgodę
wyraża Rada Nadzorcza.
2. Zastawnik i użytkownik akcji mogą wykonywać prawo głosu z akcji wyłącznie za zgodą Rady
Nadzorczej, która w każdej chwili może zostać odwołana bez podania przyczyny.

IV.

ORGANY SPÓŁKI
§ 15.

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

ZARZĄD
§ 16.
1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się od dwóch do trzech Członków. Kadencja Zarządu
trwa pięć lat, chyba że uchwała o powołaniu Członków Zarządu skróci ten okres.
2. Tak długo jak pan Leszek Surowiec posiadający numer PESEL (…) lub jego małżonka, dzieci albo
siostra będą posiadali – bezpośrednio – co najmniej 1 (jedną) akcję Spółki, panu Leszkowi
Surowcowi, a w przypadku jego śmierci – jego siostrze, zaś w przypadku jej śmierci –
Mirosławowi Pasieka, posiadającemu numer PESEL: (…), przysługuje osobiste uprawnienie do
powoływania i odwoływania ½ (jednej drugiej) składu Zarządu – z zaokrągleniem w górę do
pełnej liczby, w tym Prezesa Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada
Nadzorcza.
3. (skreślony)

§ 17.
1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień
zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych władz Spółki.
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2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego
Członkom określa szczegółowo Regulamin Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równości
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 18.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu
działających łącznie lub jeden z Członków Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 19.
1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu, ustala ich
wynagrodzenie i reprezentuje Spółkę wobec Członków Zarządu. Rada Nadzorcza może
upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej ze swych Członków do dokonania takich
czynności prawnych.
2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników
Spółki wykonuje każdy z Członków Zarządu lub inna wskazana przez Zarząd osoba.

§ 20.
Zarząd upoważniony jest, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę,
w trybie i na zasadach określonych w art. 349 kodeksu spółek handlowych.

RADA NADZORCZA
§ 21.
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub siedmiu Członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej
trwa pięć lat, chyba że uchwała o ich powołaniu skróci ten okres. Kadencja poszczególnych
Członków Rady Nadzorczej nie musi być równa.
2. Liczbę Członków Rady Nadzorczej i czas trwania ich kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Przewodniczącego Rady
Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich Członków, na pierwszym posiedzeniu po
dokonaniu jej wyboru.
4. (skreślony)

§ 22.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W razie braku
Przewodniczącego posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu. Posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej
zwołuje Prezes Zarządu, w terminie tygodnia od dnia zarejestrowania Spółki, na dzień przypadający
nie później niż na miesiąc od zarejestrowania Spółki.

§ 23.
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek
Zarządu
lub Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być
zwołane
w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed
upływem trzech tygodni od dnia złożenia wniosku.
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§ 24.
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków
doręczone co najmniej na trzy dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Zaproszenie wysłane
może być na piśmie lub za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Rady
Nadzorczej wyrażą zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli na
posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali
zaproszeni. W razie równości głosów decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu z głosem doradczym.
5. W przypadku głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych,
jeżeli
wszyscy
Członkowie
Rady
Nadzorczej
zostali
pisemnie
powiadomieni
o treści projektu uchwały. W razie równości głosów decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin określający jej szczegółowy tryb działania. Regulamin
zatwierdza Walne Zgromadzenie.
7. Honorarium dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 25.
1. Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania
poszczególnych czynności nadzorczych.
2. W przypadku zawieszenia lub odwołania Członka lub Członków Zarządu, Rada może delegować
jednego lub kilku swoich Członków do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
3. Jeśli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami,
Członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego Członka do stałego
indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 26.
1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w kodeksie spółek handlowych, oraz spraw wskazanych
w innych postanowieniach Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji
Rady Nadzorczej należy:
1) Zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki i programów jej działania oraz planów
finansowych i planów gospodarczych,
2) Ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki,
3) Wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki,
4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności,
o których mowa w pkt 1 i pkt 2,
5) Wyrażanie opinii i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad przygotowanych przez
Zarząd, a dotyczących podziału zysku, w tym określania kwoty przeznaczonej na wpłaty na
poszczególne fundusze, kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend,
lub zasad pokrycia strat,
6) Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem §16.2,
7) Ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu,

S t r o n a | 160

dokument informacyjny

LSTechHomes
spółka akcyjna

8) Delegowanie czasowe Członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w
razie zawieszenia lub odwołania całego lub części Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów
nie może działać, w tym także w przypadku złożenia rezygnacji przez Członka lub Członków
Zarządu,
9) Wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności prawnej przekraczającej wartość
kapitału zakładowego Spółki.
3. Dodatkowo do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) Udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie pożyczek i kredytów przez Spółkę, lub
zaciąganie innych zobowiązań pieniężnych przekraczających 500 000 zł (pięćset tysięcy
złotych) w jednej lub kilku powiązanych transakcji lub równowartość tej kwoty w innych
walutach, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych
Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
2) Udzielenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości przez Spółkę, a także udziału w
nieruchomości i użytkowania wieczystego bez względu na wartość nabywanego lub
zbywanego prawa, które nie zostało przewidziane w planach finansowych i planach
gospodarczych
Spółki
zatwierdzonych
zgodnie
z postanowieniami Statutu,
3) Udzielenie zgody na wydatki, w tym wydatki inwestycyjne, Spółki i zaciąganie zobowiązań
przekraczających 1 000 000 zł (jeden milion złotych) w jednej lub kilku powiązanych ze sobą
transakcji lub równowartość tej kwoty w innych walutach, nieprzewidzianych w planach
finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami
Statutu,
4) Udzielanie jakichkolwiek gwarancji, poręczeń i zaciąganie innych zobowiązań
pozabilansowych przez Spółkę lub przejmowanie obowiązku naprawienia szkody nie
przewidzianych w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki zatwierdzonych
zgodnie z postanowieniami Statutu,
5) Udzielenie zgody na zastaw, zastaw rejestrowy, hipotekę oraz inne obciążenie lub
przeniesienie jakiejkolwiek części majątku Spółki nie przewidziane w planach finansowych i
planach
gospodarczych
Spółki
zatwierdzonych
zgodnie
z postanowieniami Statutu,
6) Udzielenie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach
handlowych oraz na przystąpienie Spółki do spółdzielni, spółek osobowych lub spółek
cywilnych,
7) Wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% wartości
księgowej netto środków trwałych podmiotu zbywającego aktywa ustalonej na podstawie
ostatniego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta, które nie
zostało przewidziane w planach finansowych i planach gospodarczych Spółki
zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami Statutu,
8) Wyrażanie zgody na dysponowanie przez Spółkę środkami pomocowymi Unii Europejskiej, o
wartości
przewyższającej
500 000,00 zł
(pięćset
tysięcy
złotych)
w jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach lub równowartość tej kwoty
w innych walutach.
4. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub
wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego
Zgromadzenia.
5. Członkowie Zarządu obowiązani są wziąć udział w posiedzeniach Rady i składać stosowne
wyjaśnienia, ilekroć Rada lub jej Przewodniczący podejmie taką decyzję.
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WALNE ZGROMADZENIE
§ 27.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego
roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza,
o ile Zarząd nie zrobi tego w przewidzianym prawem terminie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek
Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczącego, a także na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie zwołać może również Rada Nadzorcza, ilekroć uzna to za wskazane, a także
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitały zakładowego lub
dysponujący
co
najmniej
połową
głosów
w
Spółce.
W tym ostatnim przypadku Akcjonariusz lub Akcjonariusze zwołujący Walne Zgromadzenie
wyznaczają jego przewodniczącego.
3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia
wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej jedną czwartą akcji
w kapitale zakładowym lub dysponujący jedną czwartą głosów w Spółce, mogą zwołać
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli pomimo złożenia wniosku,
o którym mowa w ust. 2, przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących jedną dziesiątą
akcji w kapitale zakładowym lub dysponujących taką liczbą głosów w Spółce, Zarząd nie zwołał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.

§ 28.
1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz (Akcjonariusze) reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą
kapitału zakładowego w Spółce, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
będzie traktowane jako wniosek o zwołanie następnego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
4. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego zgodnie z §27 ust. 4 ustalają zwołujący je
Akcjonariusze (Akcjonariusz).

§ 29.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub dowolnym innym miejscu na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 30.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, o
ile niniejszy Statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością ¾ oddanych głosów
w sprawach:
1) Zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,
2) Emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
3) Połączenia Spółki z inną Spółką,
4) Rozwiązania Spółki,
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5) Zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
6) Obniżenia kapitału zakładowego,
7) Podwyższenia kapitału zakładowego,
8) Umorzenia akcji, z zastrzeżeniem art. 415 §4 kodeksu spółek handlowych,
3. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o sfinansowaniu przez Spółkę kosztów ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej
Członków
Zarządu
lub
Rady
Nadzorczej
z tytułu szkód wyrządzonych przez nich osobom trzecim w związku z pełnieniem przez nich
funkcji w tych organach.

§ 31.
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach
do władz Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie Członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź
o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym
głosowaniu imiennym.

§ 32.
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana,
po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego
Zgromadzenia.
2. W razie gdyby Przewodniczący Rady Nadzorczej, z jakichkolwiek powodów, nie mógł otworzyć
Walnego Zgromadzenia i nie wskazał zastępcy, zastępuje go inny Członek Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin lub korzysta z regulaminu poprzedniego Walnego
Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie winno jednak uchwalić swój regulamin, jeżeli skorzystanie z
regulaminu poprzedniego Walnego Zgromadzenia nie jest możliwe.

V.

GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 33.

Organizację Spółki określa Regulamin
i uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Organizacyjny,

przygotowany

przez

Zarząd

§ 34.
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31
grudnia 2011r.

§ 35.
W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić
i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku obrotowego,
w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki
w tym okresie.

§ 36.
1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
2) Kapitał zapasowy,
3) Fundusz inwestycyjny,
4) Dodatkowy kapitał rezerwowy,
5) Dywidendy,
6) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
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2. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd.
3. Walne Zgromadzenie może ustalić inny niż data odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
dzień dywidendy, stosownie do postanowień kodeksu spółek handlowych.

VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 37.

1. Spółka, w razie zaistnienia takiego obowiązku, zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.
2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych
dla wszystkich Akcjonariuszy, a także na stronie internetowej Spółki.

S t r o n a | 164

dokument informacyjny
6.3.

LSTechHomes
spółka akcyjna

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LS Tech – Homes Spółka
Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Spółki
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki LS Tech – Homes Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 pkt 1)
Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej LS Tech – Homes S.A.
postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:
1. §9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§9
1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany
niniejszego postanowienia Statutu Spółki, do podwyższenia, na zasadach przewidzianych
w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie
przekraczającą ¾ kapitału zakładowego (kapitał docelowy), to jest o kwotę 6.150.000,00
zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd może wykonać powyższe
upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.”
Powyższa uchwała na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego nie została zarejestrowana w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
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Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje serii A
Akcje serii B
Akcje serii C
Akcje serii D
Akcjonariusz
ASO
Autoryzowany
Doradca
Dokument
Informacyjny
Dz. U.
Emitent
EUR, EURO, Euro
Giełda, GPW, GPW
S.A.
GUS
KDPW, KDPW S.A.,
Depozyt
Kodeks Cywilny,
K.c.
Kodeks spółek
handlowych, K.s.h.
Komisja, KNF
KRS
MSR
NBP
Ordynacja
podatkowa
Organizator ASO,
Organizator
Alternatywnego
Systemu Obrotu
Panel
prefabrykowany,
panel
kompozytowy, płyta
kompozytowa
PKB
Prawo Dewizowe
Rada Nadzorcza,
RN
Regulamin ASO,
Regulamin
Alternatywnego
Systemu Obrotu
Spółka
UOKiK
USD
Ustawa o KRS

6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł
6.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł
3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł
1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł
Uprawniony z Akcji Spółki
Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie,
organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Rubicon Partners Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i
finansowej Emitenta oraz o instrumentach finansowych, związany z akcjami serii
A, B, C i D w związku z wprowadzeniem ich do alternatywnego systemu obrotu
na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polski
LS Tech-Homes S.A z siedzibą w Bielsku-Białej
Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Główny Urząd Statystyczny
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.
93 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 94, poz. 1037 ze zm.)
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Rejestr Sądowy
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
Narodowy Bank Polski
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z
2005 r. Nr 8, poz. 60)
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Innowacyjny produkt opracowany przez Emitenta, wytworzony w technologii
SIP (panela strukturalnego), składający się z dwóch zewnętrznych warstw płyt
magnezowych oraz styropianu trwale związanych
Produkt Krajowy Brutto
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 202 r. Nr 141, poz.
1178 z późn. zmianami)
Rada Nadzorcza Spółki LS Tech-Homes S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007
r. (z późn. zm.)
LS Tech-Homes S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Dolar amerykański, waluta obowiązująca na terytorium Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej, prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.)
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konkurencji i
konsumentów
Ustawa o ochronie
niektórych praw
konsumentów
Ustawa o ofercie
publicznej
Ustawa o opłacie
skarbowej
Ustawa o podatku
dochodowym od
osób fizycznych
Ustawa o podatku
dochodowym od
osób prawnych
Ustawa o podatku
od czynności
cywilnoprawnych
Ustawa o podatku
od spadków i
darowizn
Ustawa o
rachunkowości,
UoR
Ustawa o
swobodzie
działalności
gospodarczej
WZ, Walne
Zgromadzenie
Zarząd, Zarząd
Spółki,
Zarząd Emitenta
Zarząd Giełdy
Złoty, zł, PLN
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Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2007 r. Nr 50, poz. 331)
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późń.
zm.)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późń. zm.)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649)
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity:
Dz. U. 2009 r. Nr 93 poz. 768 z późń. zm.)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity:
Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późń. zm.)
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst
jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późń. zm.)
Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
Zarząd Spółki LS Tech-Homes S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu
publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o
denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386 z późń. zm.)
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