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PZ CORMAY S.A. 
z siedzibą w Łomiankach i adresem przy ul. Wiosennej 22, 05-092 Łomianki 

adres głównej strony internetowej Emitenta: www.cormay.pl 

sporządzony w związku z ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 31.861.977 Akcji zwykłych na 
okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 złoty każda i cenie emisyjnej 1,50 złoty każda („Akcje Oferowane”) PZ 
Cormay S.A., kierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie: 
29.301.788 jednostkowych praw poboru do Akcji Oferowanych; do 31.861.977 Praw do Akcji Oferowanych, do 
31.861.977 Akcji Oferowanych - do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 
Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz 
innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie 
z Ustawą o Ofercie. 
Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonania Prawa Poboru oraz nieobjęte Zapisami Dodatkowymi Zarząd 
przydzieli według własnego uznania uprawnionym inwestorom, będącym dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki 
lub posiadaczami Jednostkowych Praw Poboru, którzy złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu. Emitent 
zwraca uwagę, że emisja Akcji Oferowanych jest skierowana do akcjonariuszy Emitenta i że poziom ujawnień 
w Prospekcie jest proporcjonalny dla tego typu emisji, zgodnie z art. 26a ww. Rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 809/2004. 
Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, 
a zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem na dzień jego zatwierdzenia. Możliwe jest, że od chwili 
udostępnienia Prospektu Emisyjnego do publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji Emitenta. W takiej 
sytuacji informacje o wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę 
Akcji, zostaną podane do publicznej wiadomości w formie aneksu lub aneksów do Prospektu Emisyjnego, w trybie art. 
51 Ustawy o Ofercie. 
Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem Emisyjnym łączy się z wysokim ryzykiem 
właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością 
Grupy Kapitałowej Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi działalność 
gospodarczą. Zalecana jest staranna analiza informacji zawartych w Części II Czynniki ryzyka, niniejszego Prospektu 
Emisyjnego, który zawiera omówienie czynników ryzyka związanych z inwestycją w Instrumenty Wprowadzane. 
Prospekt Emisyjny został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej 
Emitenta: www.cormay.pl oraz na stronie Oferującego: www.trigon.pl. Na żądanie osoby zainteresowanej, zgłoszone 
w terminie ważności Prospektu, podmiot udostępniający Prospekt zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia 
Prospektu w postaci drukowanej w miejscu przyjęcia żądania. 
Prospekt Emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 lipca 2015 r. 
Termin ważności Prospektu Emisyjnego wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 
dopuszczenia papierów wartościowych, których dotyczy, do obrotu na rynku regulowanym lub ogłoszenia przez 
Emitenta informacji o rezygnacji z ubiegania się o dopuszczenie wszystkich papierów wartościowych do obrotu na 
rynku regulowanym na podstawie Prospektu Emisyjnego. 
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CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE 

DZIAŁ A Wstęp i zastrzeżenia 

A.1 Ostrzeżenia 

Niniejsze Podsumowanie należy czytać jako wstęp do Prospektu Emisyjnego. Każda decyzja o inwestycji 

w Akcje Oferowane Emitenta objęte niniejszym Prospektem powinna być oparta na rozważeniu przez 

inwestora całości Prospektu. W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji 

zawartych w Prospekcie skarżący inwestor, na mocy ustawodawstwa krajowego państwa członkowskiego, 

może mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed rozpoczęciem 

postępowania sądowego. 

Odpowiedzialność cywilną za wyrządzoną szkodę ponoszą wyłącznie osoby, które sporządziły Podsumowanie, 

w tym jego tłumaczenie, jednak tylko w przypadku, gdy Podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne 

lub niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu Emisyjnego, bądź gdy nie 

przedstawia, w wypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu Emisyjnego, najważniejszych 

informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w Akcje Oferowane objęte niniejszym 

Prospektem Emisyjnym. 

A.2 

Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na 

wykorzystanie prospektu emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych 

lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych. Wskazanie okresu ważności 

oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej odsprzedaży 

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

na wykorzystywanie prospektu emisyjnego. Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od 

których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do wykorzystywania prospektu 

emisyjnego. Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik 

finansowy ma obowiązek udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez 

niego tej oferty. 

Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej odsprzedaży ani ich ostatecznemu 

plasowaniu przez pośredników finansowych. 

 

DZIAŁ B Emitent i gwarant 

B.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 

Emitent działa pod firmą: PZ Cormay Spółka Akcyjna 
Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: PZ Cormay S.A. 

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

swoją działalność, a także kraj siedziby Emitenta  

 
Nazwa Emitenta (firma): PZ Cormay Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka akcyjna  
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Siedziba: Łomianki 

Adres:  05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22 

Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska 

Numer KRS: 0000270105 

Numer REGON: 140777556 

Numer NIP: 1181872269 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Telefon: + 48 (22) 751 79 10 

Fax: + 48 (22) 751 79 11 

Poczta elektroniczna: office@cormay.pl 

Strona internetowa: www.cormay.pl 

Emitent został utworzony i działa na podstawie przepisów prawa polskiego i prowadzi działalność zgodnie 

z przepisami prawa polskiego. 

B.3 

Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta oraz 

rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych 

kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem 

najważniejszych rynków, na których Emitent prowadzi swoją działalność 

Działalność podstawowa 

Emitent działa na rynku diagnostyki in vitro (IVD) – badań przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych, 

poza organizmem. Diagnostyka ta polega na przeprowadzaniu nieinwazyjnych badań materiału biologicznego 

w celu zdiagnozowania lub wykluczenia danej choroby. Badania diagnostyczne in vitro są wykonywane w celu 

skutecznego diagnozowania pacjentów, prowadzenia efektywnej terapii oraz monitorowania jej skutków. 

Badania te wykazują obecność lub ilość ściśle określonego składnika w tzw. płynach ustrojowych człowieka 

(np. krew, mocz, płyn mózgowo – rdzeniowy, płyny zbierające się w jamie opłucnej, jamie otrzewnej, 

torebkach stawowych). 

W ocenie Emitenta, Emitent jest największym w Europie Wschodniej i Centralnej producentem i eksporterem 

odczynników diagnostycznych (odczynników do testów dla chemii klinicznej, odczynników hematologicznych, 

odczynników koagulologicznych oraz odczynników do rozdziału elektroforetycznego). Obecnie produkcja 

odczynników odbywa się w zakładzie zlokalizowanym w miejscowości Marynin (adres: Marynin 61A); gmina 

Konopnica, woj. lubelskie (numer księgi wieczystej LU1I/93818/3).  

Od kwietnia 2013 r. na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lublin Emitent 

realizuje inwestycję polegającą na stworzeniu nowego centrum produkcyjno-logistycznego Grupy Kapitałowej 

Emitenta. Zgodnie z planami Emitenta odbywać się tam ma produkcja analizatorów (analizatora BlueBox, 

analizatora Equisse oraz analizatora Hermes) oraz odczynników. Dodatkowo, w Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lublin mają być ulokowane budynki biurowe, centrum 

badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami oraz laboratoria badawcze dla odczynników i testowania 

aparatów diagnostycznych. W dniu 17 kwietnia 2013 r. Emitent uzyskał pozwolenie nr 240/ARP/2013 na 

działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lublin, zaś w dniu 

25 kwietnia 2013 r. nabył znajdującą się na jej terenie nieruchomość gruntową o powierzchni 3 ha. Do Dnia 

Prospektu w ramach realizacji inwestycji zostały wykonane prace ziemne związane z budową zakładu oraz 

fundamentowe. Na Dzień Prospektu prace nad realizacją inwestycji zostały wstrzymane. Termin ponoszenia 

dalszych nakładów na budowę zakładu produkcyjnego oraz jego wyposażenia jest uzależniony od ilości 

zabezpieczonych przez Emitenta środków finansowych oraz od terminu ich pozyskania. Emitent zakłada, że 
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pozyskanie środków z emisji Akcji serii K będzie możliwe najwcześniej w lipcu 2015 roku. Emitent 

przeprowadzi wówczas analizę dotyczącą możliwości zakończenia inwestycji do końca 2015 roku, jednak jest 

prawdopodobne niedotrzymanie tego terminu. 

Do podstawowej działalności Emitenta należy także krajowa i międzynarodowa dystrybucja sprzętu do 

diagnostyki laboratoryjnej (w tym aparatury biochemicznej, hematologicznej, mikrobiologicznej, 

koagulologicznej i immunologicznej oraz próżniowego systemu do pobierania krwi VACUETTE). Emitent 

oferuje także płyny myjące (w tym własnej produkcji), akcesoria do aparatury oraz drobny sprzęt medyczny 

(np. próbówki) zewnętrznych producentów, jak również świadczy usługi serwisowania oferowanej aparatury. 

Produkty, towary i usługi oferowane przez Emitenta 

Podstawowa działalność Emitenta obejmuje następujące obszary, a w ich ramach wskazane poniżej produkty, 

towary lub usługi: 

1. Produkcja i dystrybucja odczynników diagnostycznych 

Emitent produkuje odczynniki diagnostyczne m.in. odczynniki biochemiczne, odczynniki 

hematologiczne, odczynniki koagulologiczne, a także odczynniki do rozdziału elektroforetycznego. 

Emitent dystrybuuje także odczynniki serologiczne produkowane przez podmioty zewnętrzne. Część 

produkcji odbywa się według własnych technologii Emitenta. Uzyskał on zatwierdzone przez Lloyd’s 

Register Quality Assurance Limited certyfikaty: Certyfikat Zatwierdzenia Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania Jakością ISO nr GDK0003283/Q13 oraz Certyfikat Zatwierdzenia Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania Jakością ISO - Wyroby Medyczne według normy ISO 9001:2008, nr 

GDK0003283/Q. Obejmują one projektowanie, wytwarzanie i dystrybucję odczynników do 

diagnostyki in vitro dla laboratoriów medycznych, przemysłowych i naukowych oraz sprzedaż i serwis 

aparatów medycznych. 

2. Dystrybucja światowej klasy aparatury do diagnostyki laboratoryjnej oraz próżniowego systemu 

do pobierania krwi VACUETTE 

Emitent jest dystrybutorem aparatury do diagnostyki laboratoryjnej. Głównymi urządzeniami 

dystrybuowanymi przez Emitenta są: 

 analizatory biochemiczne, których produkcję Emitent zleca podmiotom zewnętrznym (m.in. 

analizatory Prestige 24i, Biolis 15i Neo, Biolis 50i, Biolis 24i Premium wytwarzane przez 

japońską spółkę Tokyo Boeki Machinery Ltd., analizator BS-400, analizatory typu Accent 200 

i Accent 300 produkowane przez chińską firmę Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 

Co., Ltd, analizator do oznaczania elektrolitów CorLYTE produkowany przez Diamond 

Diagnostics Inc.); 

 analizatory hematologiczne (analizatory z linii Mythic); 

 analizatory immunologiczne (m.in. analizatory typu Chorus); 

 analizatory do analityki ogólnej produkcji podmiotów trzecich: Uryxxon Relax, Uri-Tex; 

 analizatory do badania wskaźnika OB w krwi (w tym analizatory z linii Ves-Matic.); 

 automatyczny system do analizy parazytologicznej (produkowany przez spółkę APACOR Ltd., 

dawniej DiaSys Diagnostic Systems); 

 aparaty do elektroforezy (Easy Interlab G-26, Pretty Interlab) produkowane przez włoską 

firmę Interlab S.r.l.; 

 analizatory koagulologiczne produkcji podmiotów trzecich (KG-1, KG-4, koagulometr K3002 

Optic). 
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Dodatkowo, Emitent jest dystrybutorem: 

 systemu do próżniowego pobierania krwi VACUETTE produkowanego przez austriacką 

spółkę, Greiner Bio - One GmbH; 

 szybkich testów diagnostycznych, produkowanych przez hiszpańską spółkę SPINREACKT 

S.A.U. 

Emitent w swojej ofercie posiada sprzęt przeznaczony do użytku profesjonalnego, m.in. 

w laboratoriach medycznych, diagnostycznych, przemysłowych i naukowych oraz sprzęt do użytku 

przy pacjencie Point-of-Care Testing (POCT) (analizator Liqui-Stat) - do zastosowania m.in. 

w gabinetach lekarskich. 

3. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie technologii diagnostycznych (R&D) 

oraz prac nad nowymi typami analizatorów. 

Emitent prowadzi prace w celu ulepszania istniejących technologii (w zakresie odczynników), jak 

i opracowywania nowych technologii diagnostycznych, które umożliwiają rozwój innowacyjnych 

produktów. Emitent, we współpracy ze specjalistami zewnętrznymi i kontrahentami, prowadzi prace 

nad analizatorem typu Point-of-Care Testing (POCT) do biochemicznego badania krwi nowej 

generacji BlueBox, w wersji dedykowanej gabinetom lekarskim i osobom fizycznym. Aktualnie 

realizowana jest faza industrializacji tego produktu. W fazie industrializacji znajduje się także 

analizator biochemiczny Equisse przeznaczony do laboratoriów analitycznych oraz analizator 

hematologiczny klasy 5-diff (Hermes). Dodatkowo Emitent, we współpracy z kontrahentami 

posiadającymi w tym zakresie doświadczenie, prowadzi również prace nad analizatorem 

hematologicznym klasy 5-diff przeznaczonym do małych laboratoriów (Hermes Junior). 

4. Usługi serwisowe dystrybuowanych urządzeń, akcesoria do urządzeń diagnostycznych, drobny 

sprzęt laboratoryjny oraz środki myjące przeznaczone do oferowanej aparatury. 

W okresie gwarancji udzielonej na dystrybuowane urządzenia Emitent oferuje klientom (w Polsce i za 

granicą) bezpłatne usługi serwisowe realizowane przez własny zespół serwisantów szkolony przez 

producentów urządzeń. Po upływie okresu gwarancji Emitent zapewnia odpłatny serwis. 

Obok urządzeń znajdujących się w ofercie emitenta, Emitent oferuje dodatkowe, odpowiednio 

dobrane akcesoria (lampy, drukarki, ekrany, drobny sprzęt laboratoryjny), kupowane we własnym 

zakresie od ich producentów, a także części zamienne od producentów oferowanych urządzeń. 

Emitent oferuje też specjalistyczne środki myjące przeznaczone do dystrybuowanych urządzeń. 

Główne rynki 

Emitent działa na rynku diagnostyki in vitro w obszarze zastosowań biotechnologii w nowoczesnej diagnostyce 

medycznej, jako producent i dostawca odczynników do badań laboratoryjnych oraz dystrybutor analizatorów. 

W 2014 r. największy udział w przychodach ze sprzedaży Emitenta, jak również istniejącej do dnia 26 lutego 

2015 r. Grupy Kapitałowej Emitenta, miał segment biochemii (47,8% przychodów ze sprzedaży Emitenta 

i 41,9% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta), a następnie hematologii (18,7% przychodów 

ze sprzedaży Emitenta i 34,8 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta).  

Istniejąca do dnia 26 lutego 2015 r. Grupa Kapitałowa Emitenta prowadziła w 2014 r. sprzedaż do 114 krajów, 

z czego Emitent do 81 krajów. Największymi rynkami zbytu Grupy Kapitałowej Emitenta w 2014 r. pod 

względem wygenerowanych przychodów ze sprzedaży były: Rosja (20,4%), Polska (17,2%), Chiny (7,9%), 

Białoruś (3,6%), Iran (2,9%) i Wielka Brytania (2,6%), natomiast największymi rynkami zbytu Emitenta pod 

względem wygenerowanych przychodów ze sprzedaży w 2014 r. były: Polska (30,5%), Rosja (20%), Białoruś 

(4,3%), Szwajcaria (4,2%), Chiny (4,1%), Ukraina (3,6%), Iran (3,5%).  
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B.4a 
Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na 

Emitenta oraz na branże, w których Emitent prowadzi działalność 

Do dnia 26 lutego 2015 r. Emitent był jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Emitenta. Produkcja 

wyrobów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta charakteryzowała się w okresie 9 miesięcy zakończonych 

30 września 2014 r. tendencją wzrostową, co było związane z rosnącym popytem ze strony klientów. 

Jednostkowe ceny sprzedaży odczynników, testów i analizatorów cechowały się stabilnością. Koszty produkcji 

analizatorów nie wykazywały znaczących zmian. Ceny towarów jakie dystrybuuje Grupa Kapitałowa Emitenta 

także nie wykazywały istotnych wahań.  

Od dnia 1 stycznia 2015 r. do Daty Prospektu Emitent kontynuował działania, mające na celu wprowadzenie 

do sprzedaży własnych analizatorów w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, m.in. analizatora 

biochemicznego Equisse, hematologicznego analizatora Hermes oraz innowacyjnego analizatora POCT 

dedykowanego gabinetom lekarskim (BlueBox). Ważnym sukcesem Emitenta było rozpoczęcie fazy 

industrializacji analizatora BlueBox w wersji dedykowanej gabinetom lekarskim (zadanie to zlecone zostało 

doświadczonej firmie industrializacyjnej Wild Elektronik and Kunststoff GmbH & Co KG) oraz zakończenie fazy 

prototypowania analizatorów Equisse i Hermes Senior.  

Prace industrializacyjne nad Hermes Senior wchodzą obecnie w fazę wewnętrznej walidacji (potwierdzenie 

funkcjonalności i precyzyjności rezultatów) i testów, po niej nastąpi faza zewnętrznych testów oraz walidacji 

w specjalistycznych laboratoriach diagnostycznych. Dla Equisse toczą się prace o podobnym charakterze 

i rozpoczęcie wewnętrznej walidacji zaplanowane jest na II kwartał 2015 r. Komercjalizacja obu aparatów 

zaplanowana na przełomie IV kwartału 2015 r. i I kwartału 2016 r., po potwierdzeniu możliwości wydania 

certyfikatu CE. W przypadku analizatora Hermes Junior zakończenie prac prototypowych planowane jest na 

pierwszą połowę 2015 r. Emitent wskazuje, że analizatory z rodziny Hermes oraz Equisse są dedykowane do 

laboratoriów profesjonalnych (rynek, na którym działa Emitent, tak w Polsce jak i na świecie). Na rynku tym, 

oprócz produkowanych i dostarczanych odczynników, Emitent oferuje również analizatory takich 

producentów jak Shenzen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd czy Tokyo Boeki Machinery Ltd. 

Przy opracowaniu koncepcji linii produktowej Hermes Emitent współpracuje z firmą Diagdev, projektującą 

urządzenia do diagnostyki IVD, która zatrudnia ekspertów mających doświadczenie w opracowywaniu 

analizatorów hematologicznych dla takich firm jak Horiba Abx Japonia oraz Beckman Coulter USA. Nad 

koncepcją analizatora Equisse Emitent obecnie współpracuje z Wild Elektronik and Kunststoff GmbH & Co KG. 

Emitent kontynuował realizację projektów finansowanych przy wsparciu środków dotacyjnych z Unii 

Europejskiej, obejmujących prace badawczo-rozwojowe oraz mające na celu wdrożenie nowych analizatorów.  

 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” – 4.1 

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacje przedsięwzięcia 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – kwota 7.536,33 PLN w okresie 

12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 

- umowa z dnia 23 października 2009 r. – 7.536,33 PLN w okresie 12 miesięcy zakończonych 

31 grudnia 2014 r. 

 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” osi 

priorytetowej 1 – kwota 3.374.080,53 PLN w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. oraz 

kwota -72.491,97 PLN w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r.: 

- umowa z dnia 05.10.2011 r.: 1.491.345,69 PLN w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 

- umowa z dnia 01.06.2012 r.: 1.454.154,90 PLN w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 

oraz -72.491,97 PLN w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r.,  
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- umowa z dnia 13.06.2011 r.: 428.579,94 PLN w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 

 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie „Wsparcie na pierwsze wdrożenie 

wynalazku” w ramach 4 osi priorytetowej - kwota 3.533.544,16 PLN (zaliczka 6.100.000 pomniejszona o 

zwróconą kwotę w ramach rozliczenia otrzymanej zaliczki 2.566.455,84) w okresie 

12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.: 

- umowa z dnia 04.07.2013 r.: kwota 3.533.544,16 PLN w okresie 12 miesięcy zakończonych 

31 grudnia 2014 r. 

 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale 

innowacyjnym – kwota 1.815.384,55 PLN w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. oraz 

6.009.209.70 PLN w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r.: 

- umowa z dnia 05.06.2014 r. - 1.815.384,55 PLN w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 

oraz 6.009.209.70 PLN w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r. 

Dodatkowo, Emitent otrzymał w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. kwotę 178.725,00 PLN 

ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 6 Polska 

gospodarka na rynku międzynarodowym, 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Działanie 6.5.2 Wsparcie udziału 

przedsiębiorców w programach promocji (dotacja nie dotyczy prac badawczo – rozwojowych), na podstawie 

umowy z dnia 09.04.2013 r. 

W lipcu i sierpniu 2014 r. Orphée S.A. – do dnia 26 lutego 2015 r. spółka zależna Emitenta - w wyniku emisji 

nowych akcji pozyskała od inwestorów zewnętrznych (tj. innych niż podmioty wchodzące w skład Grupy 

Kapitałowej Emitenta) kwotę ok. 8.882 tys. CHF (30.359 tys. PLN wg. ceny emisyjnej akcji wyrażonej w PLN). 

W dniu 26 lutego 2015 r. Emitent dokonał zbycia łącznie 10.424.295 akcji spółki Orphée SA reprezentujących 

27% kapitału zakładowego oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, w związku 

z czym Emitent utracił status jednostki dominującej względem Orphee SA, a Grupa Kapitałowa Emitenta 

przestała istnieć. 

B.5 Opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej grupie 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.  

Emitent tworzył grupę kapitałową, w rozumieniu art. 4 pkt 16 Ustawy o Ofercie, w której Emitent stanowił 

jednostkę dominującą, do dnia 26 lutego 2015 r. W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły wskazane 

poniżej spółki: 

 spółka bezpośrednio zależna - Orphée SA ;  

 spółki pośrednio zależne od Emitenta, a bezpośrednio zależne od Orphée SA (tworzące wraz 

z Orphée SA grupę kapitałową niższego szczebla): 

- Kormiej Rusłand Sp. z o.o. 

- Kormej Diana Sp. z o.o. 

- Innovation Enterprises Ltd. 

- Orphee Technics Sp. z o.o. 

Ponadto spółka Orphée SA sprawowała Współkontrolę nad spółką Diesse Diagnostica Senese S.p.A., 

posiadającą 100% udziałów w Diesse Immobiliare S.p.A. i Diesse Ricerche S.r.l. 

W dniu 26 lutego 2015 r. Emitent dokonał zbycia łącznie 10.424.295 akcji spółki Orphée SA, reprezentujących 

27% kapitału zakładowego Orphée SA i 27% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Orphée SA, w 
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związku z czym Emitent utracił status jednostki dominującej względem Orphee SA i Grupa Kapitałowa 

Emitenta przestała istnieć. 

 

B.6 Znaczni akcjonariusze Emitenta 

Tabela 1. Znaczni akcjonariusze Emitenta 

Akcjonariusz Liczba Akcji / 
głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Udział w ogólnej liczbie Akcji / 
 głosów na Walnym Zgromadzeniu (%) 

TOTAL FIZ w Warszawie (pośrednio 
i bezpośrednio) 

7 950 000 24,95 

Pan Tadeusz Tuora (przez QXB sp. z o.o. w 
Łomiankach) 

2 904 301 9,12 

ING PTE S.A. w Warszawie (ING Otwarty 
Fundusz Emerytalny, ING Dobrowolny 
Fundusz Emerytalny)  

2 502 022 7,85 

PTE Allianz Polska S.A. w Warszawie 
(Allianz Polska OFE, OFE Warta, Allianz 
Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny) 

2 136 926 6,71 

Źródło: Emitent 

Wedle wiedzy Emitenta, wskazani powyżej znaczni Akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu, a Emitent 

nie jest bezpośrednio ani pośrednio podmiotem posiadanym ani kontrolowanym. 

B.7 
Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Znaczące 

zmiany sytuacji finansowej wyniku operacyjnego Grupy Kapitałowej Emitenta 

Informacje finansowe poniżej pochodzą ze sprawozdania finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej 

Emitenta za lata 2013 – 2014 (zbadane przez biegłego rewidenta), a także skróconego jednostkowego 

sprawozdania finansowego za I kwartał 2015 r. (niebadane przez biegłego rewidenta). 

W dniu 26 lutego 2015 r., na skutek sprzedaży pakietu akcji Orphée S.A., Emitent utracił status jednostki 

dominującej względem Orphée SA i Grupa Kapitałowa Emitenta przestała istnieć. Ze względu na to, że Emitent 

nie otrzymał od spółki Orphée SA pakietów konsolidacyjnych obejmujących dane spółek wchodzących w skład 

Grupy Kapitałowej ORPHEE za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r. skonsolidowane sprawozdanie 

za ten okres zawiera rozliczenie zbycia akcji, które miało miejsce w dniu 26 lutego 2015 r., w oparciu 

o jednostkowe dane wszystkich spółek wcześniej zależnych, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. 

W szczególności, pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego 

rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony 

31 marca 2015 r. nie obejmują przychodów, kosztów oraz przepływów pieniężnych (po dokonaniu 

odpowiednich korekt i wyłączeń konsolidacyjnych) osiągniętych przez spółki zależne w okresie 3 miesięcy 

zakończonym 31 marca 2015 r. (w tym, nie obejmują również osiągniętych w okresie od dnia 1 stycznia do 

dnia 26 lutego 2015 r.), natomiast dane dla okresu 3 miesięcy zakończonego 31 marca 2014 r. obejmują pełną 

konsolidację jednostek zależnych od Emitenta.  

Z uwagi na opisane powyżej zdarzenie nadzwyczajne, pozycje sprawozdań finansowych za okres 3 miesięcy 

zakończonych 31 marca 2015 r. oraz za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2014 r. mogą w istotnym 

stopniu różnić się pod względem wykazywanych wartości. 
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Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta 

Tabela 2. Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2013-2014, 

okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r. oraz 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2014 r. 

Nazwa pozycji 

Za okres 3 miesięcy  
zakończony 

 Za okres 12 miesięcy  
zakończony 

31 marca  
2015 r. 

 31 marca  
2014 r. 

 31 grudnia  
2014 r. 

 31 grudnia  
2013 r. 

tys. PLN 
(niezbadane)  

tys. PLN 
(zbadane) 

Przychody ze sprzedaży 11.611  27.146  100.111  100.800 

Koszt własny sprzedaży 8.522  15.379  57.244  60.551 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3.089  11.767  42.867  40.249 

Pozostałe przychody operacyjne 814  257  241  961 

Otrzymane dotacje 4  367  1.788  4.138 

Koszty sprzedaży 2.861  7.793  33.311  27.581 

Koszty ogólnego zarządu 1.803  2.085  10.470  6.955 

Pozostałe koszty operacyjne 353  83  43.080  1.805 

Koszty prac badawczych 86  298  2.249  5.429 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1.196  2.132  -44.214  3.578 

Przychody finansowe 6.359  580  1.771  3.903 

Koszty finansowe 454  741  8.269  3.163 

Udział w zyskach jednostek współkontrolowanych 
wycenianych metodą praw własności 

-  903  2.594  65 

Zysk (strata) brutto 4.709  2.874  -48.118  4.383 

Podatek dochodowy -366  158  1.178  121 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5.075  2.716  -49.296  4.262 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -  -  -  - 

Zysk (strata) netto za okres 5.075  2.716  -49.296  4.262 

- przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej  5.075  1.617  -47.357  1.805 

- przypadający akcjonariuszom niesprawującym kontroli -  1.099  -1.939  2.457 

Liczba akcji na koniec okresu(w tys. szt.) 31.861.977  31.861.977  31.861.977  31.861.977 

Liczba akcji rozwodniona na koniec okresu (w tys. szt.) 63.723.954  63.723.954  63.723.954  42.482.636 

Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypisany 
akcjonariuszom jednostki dominującej według liczby akcji 
na koniec okresu (w PLN) 

0,16 
 

0,05  -1,49  0,06 

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypisany 
akcjonariuszom jednostki dominującej według liczby akcji 
uwzględniających przyszłą emisję (w PLN) 

0,09 
 

0,05  -0,74  0,04 

Źródło: Historyczne informacje finansowe za 2014 r. i 2013 r., raport okresowy za I kwartał 2015 r. 

W okresie 12 miesięcy 2014 r. przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta spadły o 689 tys. PLN, tj. o 

0,7%, do poziomu 100.111 tys. PLN z 100.800 tys. PLN osiągniętych w ciągu 12 miesięcy 2013 r.  

W okresie 12 miesięcy 2014 r. Koszty ogólnego zarządu Grupy Kapitałowej Emitenta wzrosły o 3.515 tys. PLN, 

tj. o 50,5%, do poziomu 10.470 tys. PLN z 6.955 tys. PLN poniesionych w ciągu 12 miesięcy 2013 r. Wzrost 

spowodowany był ponoszeniem przez Emitenta kosztów obsługi prawnej związanej z dążeniem do przejęcia 

kontroli operacyjnej nad Orphée S.A. Ponadto od września 2014 r. w ciężar kosztów zarządu odnoszone są w 

pełni wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu Emitenta, podczas gdy w okresie 12 miesięcy 2013 r. 

wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu były odnoszone niemal w całości w koszty sprzedaży (jako 

wynagrodzenie prowizyjne). Dodatkowo wzrost kosztów spowodowany był reorganizacją działu księgowego 

Emitenta. Wpływ na wzrost Kosztów ogólnego zarządu Grupy Kapitałowej Emitenta miały również większe 

koszty zarządu w spółce zależnej (do 26 lutego 2015 r.) Orphee SA oraz spółkach zależnych od Orphee S.A. 
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Wpływ na wzrost kosztów miało również ponoszenie kosztów prawnych przez Orphee SA w związku z 

prowadzonym przez ten podmiot sporem z Emitentem. 

W okresie 12 miesięcy 2014 r. Koszty sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta wzrosły o 5.730 tys. PLN, tj. o 

20,8%, do poziomu 33.311 tys. PLN z 27.581 tys. PLN poniesionych w ciągu 12 miesięcy 2013 r. Wzrost 

kosztów spowodowany był w istotnym stopniu efektem rozwoju zespołu sprzedażowego Orphee SA. 

W okresie 12 miesięcy 2014 r. Pozostałe koszty operacyjne Grupy Kapitałowej Emitenta wzrosły o 

41.275 tys. PLN, tj. niemal 24-krotnie, do poziomu 43.080 tys. PLN z 1.805 tys. PLN poniesionych w ciągu 

12 miesięcy 2013 r. Istotny wpływ na poziom poniesionych w okresie 12 miesięcy 2014 roku pozostałych 

kosztów operacyjnych miało dokonanie odpisów na utratę wartości firmy, powstałej na skutek nabycia 

Innovation Enterprises Ltd. oraz Kormej Diana Sp. z o.o. (łącznie odpisy w kwocie 23.989 tys. PLN), a także 

odpisy w związku z utratą wartości zapasów (w kwocie 5.877 tys. PLN), należności (w kwocie 5.072 tys. PLN), 

w związku z aktualizacją innych aktywów niefinansowych (3.086 tys. PLN) oraz utworzenie rezerw w kwocie 

1.711 tys. PLN (szeregu rezerw o niewielkiej wartości, spośród których największą pozycją w ujęciu 

wartościowym stanowiła rezerwa na potencjalne roszczenia podwykonawców Generalnego Wykonawcy 

centrum produkcyjno-logistycznego Emitenta na terenie SSE EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lublin w kwocie 

493 tys. PLN). 

Na skutek działania powyższych czynników wynik z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta spadł 

o 47.792 tys. PLN, do poziomu -44.214 tys. PLN (strata z działalności operacyjnej) w okresie 

12 miesięcy 2014 r. z 3.578 tys. PLN osiągniętych w ciągu 12 miesięcy 2013 r.  

W okresie 12 miesięcy 2014 r. saldo kosztów finansowych netto (koszty finansowe pomniejszone o przychody 

finansowe) wyniosło 6.498 tys. PLN, tj. było wyższe o 7.238 tys. PLN, niż w okresie 12 miesięcy 2013 r., kiedy 

wyniosło -740 tys. PLN (nadwyżka przychodów finansowych nad kosztami). Na wzrost salda wpłynęły ujemne 

różnice kursowe netto w wysokości 1.481 tys. PLN wykazane w okresie 12 miesięcy 2014 r. (głównie w wyniku 

deprecjacji kursu rosyjskiego rubla względem PLN oraz EUR), podczas gdy w ciągu 12 miesięcy 2013 r. Grupa 

Kapitałowa Emitenta osiągnęła dodanie różnice kursowe w wysokości 1.665 tys. PLN. 

W konsekwencji strata netto Grupy Kapitałowej Emitenta poniesiona w okresie 12 miesięcy 2014 r. wyniosła 

49.296 tys. PLN, podczas gdy w ciągu 12 miesięcy 2013 r. osiągnięty zysk netto wyniósł 4.262 tys. PLN. 

W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r. Przychody finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta 

wyniosły 6.359 tys. PLN i wzrosły o 5.779 tys. PLN, tj. niemal 11-krotnie, w porównaniu przychodami w 

wysokości 580 tys. PLN osiągniętymi w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2014 r. Na wzrost wpłynęło 

wykazanie w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r. wyniku ze zbycia pakietu 27% kapitału akcji 

Orphée SA w wysokości 6.334 tys. PLN, podczas gdy w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2014 r. 

Grupa Kapitałowa Emitenta nie osiągnęła przychodów tego rodzaju. 

Tabela 3. Wybrane pozycje aktywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 

31 grudnia 2014 r., 31 grudnia 2013 r. 

Nazwa pozycji 
 Na dzień 

31 grudnia 2014 r. 
Na dzień 

31 grudnia 2013 r.  

 
 tys. PLN 

(zbadane) 
tys. PLN 

(zbadane) 

Aktywa trwałe    

Rzeczowe aktywa trwałe  36.876 29.056 

Nieruchomości inwestycyjne  - 1.711 

Wartości niematerialne  7.023 6.050 

Wartość firmy  4.160 27.722 

Inwestycje w jednostki współkontrolowane wyceniane metodą praw 
własności 

 
69.122 63.469 

Inne aktywa długoterminowe  696 606 
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Nakłady na prace rozwojowe  33.302 20.674 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  478 3.586 

  151.657 152.874 

Aktywa obrotowe    

Zapasy  29.937 37.849 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  17.555 28.314 

Rozliczenia międzyokresowe  600 82 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  53.088 53.731 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży   1.183 - 

  102.363 119.976 

Aktywa razem  254.020 272.850 

Źródło: Historyczne informacje finansowe za 2014 r. i 2013 r. 

Najistotniejszą pozycją aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2014 r. były „Inwestycje 

w jednostki współkontrolowane wyceniane metodą praw własności”, o wartości 69.122 tys. PLN, co przekłada 

się na wzrost o 5.653 tys. PLN, tj. o 8,9%, w porównaniu z wartością tej pozycji na dzień 31 grudnia 2013 r. w 

wysokości 63.469 tys. PLN. Wykazana kwota odpowiada wartości posiadanych przez Orphée udziałów w 

jednostce współkontrolowanej - Diesse Diagnostica Senese S.p.A. Wzrost wartości tych udziałów 

spowodowany był osiągnięciem dodatniego wyniku finansowego przez Diesse Diagnostica Senese S.p.A., a 

także zmianą kursu PLN/EUR na dzień bilansowy. 

Wartość rzeczowych aktywów trwałych (netto) Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosła na dzień 

31 grudnia 2014 r. 36.876 tys. PLN, wobec kwoty 29.056 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2013 r., co przekłada się 

na wzrost o 7.820 tys. PLN, tj. o 26,9%, głównie w wyniku nabycia jednostki Orphee Technics oraz włączenia 

(konsolidacji) na dzień 31 grudnia 2014 r. posiadanej przez ten podmiot nieruchomości w Lublinie, przy ul. 

Rapackiego 19abc. 

Ponadto, pozycja aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta „Nakłady na prace rozwojowe”, uległa zwiększeniu o 

12.628 tys. PLN, tj. o 61,1%, z 20.674 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2013 r. do 33.303 tys. PLN na dzień 

31 grudnia 2014 r., w wyniku aktywowania ponoszonych przez Grupę Kapitałową Emitenta kosztów o 

charakterze rozwojowym. Poniesione nakłady związane były z prowadzeniem prac rozwojowych nad 

analizatorami BlueBox (w tym jego wdrożeniem), BlueBox HT, Hermes, Equisse. 

Wykazywana w bilansie Grupy Kapitałowej Emitenta wartość firmy wyniosła na dzień 31 grudnia 2014 r. 

4.160 tys. PLN i była niższa o 23.562 tys. PLN, tj. o 85%, wobec salda tej pozycji w wysokości 27.722 tys. PLN na 

dzień 31 grudnia 2013 r., ze względu na dokonane odpisy w wysokości 23.989 tys. PLN, w wyniku 

uwzględnienia rezultatów przeprowadzonego na dzień 31 grudnia 2014 r. testu na utratę wartości firmy. 

Zapasy Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły na dzień 31 grudnia 2014 r. 29.937 tys. PLN i były niższe o 

7.912 tys. PLN, tj. o 20,9%, w porównaniu do ich wartości 37.849 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2013 r. 

Zmniejszenie stanu zapasów było spowodowane przede wszystkim dokonanymi odpisami aktualizującymi ich 

wartość, w kwocie 9.904 tys. PLN. 

Pozycja aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności”, 

uległa zmniejszeniu o 10.759 tys. PLN, tj. o 38%, z 28.314 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2013 r. do 

17.555 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2014 r., głównie w wyniku dokonanych odpisów aktualizacyjnych w 

wysokości 5.886 tys. PLN. 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość aktywów obrotowych Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosła 

101.180 tys. PLN i była niższa o 18.796 tys. PLN, tj. o 15,7%, niż ich suma w wysokości 119.976 tys. PLN na 

dzień 31 grudnia 2013 r. Zmiana wynikała przede wszystkim z ww. zmiany salda zapasów, a także należności z 

tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności. 

 



PROSPEKT EMISYJNY PZ CORMAY S.A.  PODSUMOWANIE 

19 

Tabela 4. Wybrane pozycje pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 

31 grudnia 2014 r., 31 grudnia 2013 r. 

Nazwa pozycji  Na dzień 
31 grudnia 2014 r. 

Na dzień 
31 grudnia 2013 r. 

 
tys. PLN 

(zbadane) 
tys. PLN 

(zbadane) 

Kapitał własny    

Kapitał podstawowy  31.862 31.862 

Kapitał zapasowy  102.150 102.150 

Zyski zatrzymane/Niepokryte straty  9.887 19.127 

Wynik okresu bieżącego  -47.357 1.805 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej  1.844 1.049 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej   98.386 155.993 

Udziały niekontrolujące  88.345 56.698 

Kapitał własny ogółem  186.731 212.691 

Zobowiązania długoterminowe    

Oprocentowane kredyty i pożyczki  14.792 10.263 

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych  78 79 

Pozostałe zobowiązania  603 8.889 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1.581 587 

Otrzymane dotacje  8.926 8.145 

  25.980 27.963 

Zobowiązania krótkoterminowe    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  24.190 11.812 

Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek  9.958 17.407 

Pozostałe zobowiązania  1.400 2.073 

Rezerwy na zobowiązania  5.328 616 

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych  433 288 

  41.309 32.196 

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi 
jako przeznaczone do sprzedaży 

 
- - 

Zobowiązania razem  67.289 60.159 

Pasywa razem  254.020 272.850 

Źródło: Historyczne informacje finansowe za 2014 r. i 2013 r. 

Kapitał własny Grupy Kapitałowej Emitenta przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej uległ 

zmniejszeniu w okresie 12 miesięcy 2014 r. o 57.607 tys. PLN, tj. o 36,9% i wyniósł na dzień 31 grudnia 2014 r. 

98.386 tys. PLN, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2013 r. jego wartość ukształtowała się na poziomie 

155.993 tys. PLN. Główną przyczyną spadku było poniesienie przez Grupę Kapitałową Emitenta straty netto za 

okres 12 miesięcy 2014 r. (przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej) w wysokości 47.357 tys. PLN., 

a także zmiana wartości pozycji „Zyski zatrzymane/Niepokryte straty”, głównie na skutek nabycia udziałów 

mniejszości w Innovation Enterprises (skutkujący spadkiem tej pozycji o 4.552 tys. PLN) oraz rozliczeniem 

marży na zapasach w Grupie Kapitałowej Emitenta (skutkujące spadkiem tej pozycji o 2.246 tys. PLN). 

Pozycja pasywów „Udziały niekontrolujące” wyniosła na dzień 31 grudnia 2014 r. 88.345 tys. PLN, wobec 

wartości 56.698 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2013 r., co przekłada się na wzrost o 31.647 tys. PLN, tj. o 55,8%. 

Wzrost tej pozycji o 30.362 tys. PLN spowodowany był głównie podwyższeniem kapitału w Orphée SA 

(jednostce zależnej Emitenta do dnia 26 lutego 2015 r.), przeprowadzonym w lipcu oraz w sierpniu 2014 r. 

Emisje zostały objęte także przez podmioty inne niż Emitent, dlatego też przeprowadzenie emisji akcji przez 

ten podmiot skutkowało wzrostem wartości pozycji „Udziały niekontrolujące”. 

Głównie na skutek ww. zmian kapitału własnego Grupy Kapitałowej Emitenta przypadającego akcjonariuszom 

jednostki dominującej oraz udziałów niekontrolujących, Kapitał własny ogółem Grupy Kapitałowej Emitenta 
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zmniejszył się o 25 960 tys. PLN, tj. o 12,2%, w porównaniu z wartością na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie 

212.691 tys. PLN i wyniósł na dzień 31 grudnia 2014 r. 186.731 tys. PLN. 

Pozycja pasywów Grupy Kapitałowej Emitenta „Oprocentowane kredyty i pożyczki” (zobowiązania 

długoterminowe), uległa zwiększeniu o 4.529 tys. PLN, tj. o 44,1%, z 10.263 tys. PLN na dzień 

31 grudnia 2013 r. do 14.792 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2014 r. Ponadto, pozycja pasywów Grupy 

Kapitałowej Emitenta „Pozostałe zobowiązania” (zobowiązania długoterminowe), uległa zmniejszeniu o 

8.286 tys. PLN, tj. o 93,2%, z 8.889 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2013 r. do 603 tys. PLN na dzień 

31 grudnia 2014 r. Najważniejszą przyczyną zmian obu tych pozycji była reklasyfikacja pożyczki udzielonej 

Orphée (do dnia 26 lutego 2015 r. jednostce zależnej Emitenta) przez J.E. Robert, ujmowanej na dzień 

31 grudnia 2013 r. w kwocie 6.520 tys. PLN w pozycji „Pozostałe zobowiązania”, natomiast na dzień 

31 grudnia 2014 r. w pozycji „Oprocentowane kredyty i pożyczki” (zobowiązania długoterminowe) w kwocie 

6.834 tys. PLN. 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość zobowiązań długoterminowych Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosła 

25.980 tys. PLN i była niższa o 1.983 tys. PLN, tj. o 7,1%, niż ich suma w wysokości 27.963 tys. PLN na dzień 

31 grudnia 2014 r. Zmiana wynikała przede wszystkim ze zmiany klasyfikacji depozytu zabezpieczającego 

(kaucji złożonej przez dostawcę Orphée – firmę C2) w kwocie 2.029 tys. PLN (po przeliczeniu wg. kursu NBP): 

na dzień 31 grudnia 2014 r. zobowiązanie z tego tytułu ujęte było w pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i 

usług oraz pozostałe zobowiązania”, natomiast na dzień 31 grudnia 2013 r. jako zobowiązanie 

długoterminowe („Oprocentowane kredyty i pożyczki”). 

„Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania” Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły na 

dzień 31 grudnia 2014 r. 24.190 tys. PLN, wobec wartości 11.812 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2013 r., co 

przekłada się na wzrost o 12.378 tys. PLN, tj. o 104,8%. Na wzrost salda tej pozycji wpłynęła reklasyfikacja 

części otrzymanych przez Emitenta dotacji na prowadzone prace rozwojowe, w kwocie 6.349 tys. PLN, 

ujmowanych na dzień 31 grudnia 2013 r. w pozycji bilansu „Otrzymane dotacje”. Na dzień 31 grudnia 2014 r. 

wartość tych dotacji ujęta została w pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania”, ze względu na istniejące ryzyko wystąpienia konieczności zwrotu otrzymanego 

dofinansowania ze środków UE. 

Natomiast bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosła na 

dzień 31 grudnia 2014 r. 9.958 tys. PLN, wobec wartości 17.407 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2013 r., co 

przekłada się na spadek o 7.449 tys. PLN, tj. o 42,8%. Na zmniejszenie salda tej pozycji wpłynął spadek 

wykorzystania linii kredytowej udostępnionej przez bank Emitentowi (co skutkowało zmniejszeniem salda 

bieżącej części oprocentowanych kredytów i pożyczek o 3.868 tys. PLN) oraz spłata przez Orphée kredytu 

bankowego udzielonego przez Banque Cantonale de Genève (co skutkowało zmniejszeniem salda bieżącej 

części oprocentowanych kredytów i pożyczek o 2.817 tys. PLN), a także spłata przez Innovation Enterprises 

Ltd. kredytu bankowego udzielonego przez Bank of Ireland (wpływ na spadek salda o 764 tys. PLN). 

Pozycja pasywów Grupy Kapitałowej Emitenta „Rezerwy na zobowiązania”, uległa zwiększeniu o 

4.712 tys. PLN, tj. o 8,6-krotnie, z 616 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2013 r. do 5.328 tys. PLN na dzień 

31 grudnia 2014 r. Przyczyną wzrostu było zawiązanie szeregu rezerw na przyszłe zobowiązania, wynikające ze 

zdarzeń mających miejsce w 2014 r., z których największą pozycję stanowi rezerwa związana z budową 

nowego zakładu produkcyjnego w specjalnej strefie ekonomicznej w Lublinie w wysokości 1.445 tys. PLN 

(szacowana wartość robót wykonanych, a nie ujętych w księgach na dzień 31 grudnia 2014 r.). 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość zobowiązań krótkoterminowych Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosła 

41.309 tys. PLN i była wyższa o 9.113 tys. PLN, tj. o 28,3%, niż ich suma w wysokości 32.196 tys. PLN na dzień 

31 grudnia 2013 r. Zmiana wynikała przede wszystkim z ww. zmiany stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałych zobowiązań, a także zmiany wartości bieżącej części zobowiązań oprocentowanych kredytów 

i pożyczek oraz wzrost stanu rezerw.  
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Tabela 5. Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2013-2014 

Nazwa pozycji 

 Za okres 12 miesięcy  
Zakończonych 

31 grudnia  

 2014 r.  2013 r. 

 tys. PLN 
(zbadane) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  
 

7.928  -6.915 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  
 

-25.863  -77.599 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  
 

17.292  42.627 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 
 

53.088  53.731 

Źródło: Historyczne informacje finansowe za 2014 r. i 2013 r. 

W okresie 12 miesięcy zakończonych 2014 r. największą zmianę zanotowały przepływy netto z działalności 

inwestycyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta, które wyniosły -25.863 tys. PLN (wielkość ujemna) i były wyższe o 

51.736 tys. PLN, niż wykazane w okresie 12 miesięcy zakończonych 2013 r. przepływy w 

wysokości -77.599 tys. PLN (wielkość ujemna). Największy wpływ na wykazane w okresie 

12 miesięcy zakończonych 2014 r. przepływy netto z działalności inwestycyjnej miały poniesione przez 

Emitenta wydatki na prace badawczo-rozwojowe w kwocie 13.402 tys. PLN oraz wydatki na zakup udziałów w 

spółce Orphee Technics Sp. z o.o. w kwocie 8.536 tys. PLN. W okresie 12 miesięcy 2013 r. największy wpływ na 

wartość wykazanych przepływów z działalności inwestycyjnej netto miało poniesienie wydatków na zakup 

akcji Diesse Diagnostica Senese S.p.A. w kwocie 63.469 tys. PLN, a także wydatków na prace badawczo-

rozwojowe w kwocie 10.392 tys. PLN. 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły w okresie 

12 miesięcy 2014 r. 7.928 tys. PLN i były wyższe o 14.843 tys. PLN w porównaniu z przepływami pieniężnymi 

netto z działalności operacyjnej w wysokości -6.915 tys. PLN (wartość ujemna) uzyskanymi w okresie 

12 miesięcy 2013 r. Wzrost poziomu wykazanych w okresie 12 miesięcy 2014 r. przepływów netto z 

działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta (w porównaniu z osiągniętymi w okresie 

12 miesięcy 2013 r.) wynikał w znacznym stopniu ze zmian salda należności (spadek salda w okresie 

12 miesięcy 2014 r. o 10.759 tys. PLN, skutkujący wzrostem wykazywanych przepływów pieniężnych, podczas 

gdy w okresie 12 miesięcy 2013 r. nastąpił wzrost salda tej pozycji o 5.511 tys. PLN, skutkujący zmniejszeniem 

wykazywanych przepływów pieniężnych), zapasów (spadek salda w okresie 12 miesięcy 2014 r. o 

7.912 tys. PLN, skutkujący wzrostem wykazywanych przepływów pieniężnych, podczas gdy w okresie 

12 miesięcy 2013 r. nastąpił wzrost salda tej pozycji o 211 tys. PLN, skutkujący zmniejszeniem wykazywanych 

przepływów pieniężnych), a także wzrost salda zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (wzrost salda w 

okresie 12 miesięcy 2014 r. o 10.006 tys. PLN, skutkujący wzrostem wykazywanych przepływów pieniężnych, 

podczas gdy w okresie 12 miesięcy 2013 r. nastąpił spadek salda tej pozycji o 6.669 tys. PLN, skutkujący 

zmniejszeniem wykazywanych przepływów pieniężnych).  

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta zostało sporządzone metodą pośrednią, 

tzn. przepływy z działalności operacyjnej zostały wykazane jako korekty do zysku netto. Wpływ na zmianę 

poziom przepływów netto z działalności operacyjnej osiągniętych w okresie 12 miesięcy 2014 r., w 

porównaniu z okresem 12 miesięcy 2013 r. miała zmiana wyniku netto – w okresie 12 miesięcy 2014 r. strata 

netto Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosła 49.296 tys. PLN, podczas gdy w ciągu 12 miesięcy 2013 r. 

osiągnięty został zysk netto w wysokości 4.262 tys. PLN. Jednocześnie, w okresie 12 miesięcy 2014 r. na 

poziom poniesionej straty netto istotny wpływ (zwiększenie wykazywanej straty netto) miały odpisy 

aktualizujące wartość aktywów, w tym wartości firmy w kwocie 23.989 tys. PLN, których dokonanie nie 



PROSPEKT EMISYJNY PZ CORMAY S.A.  PODSUMOWANIE 

22 

wiązało się z faktycznym wypływem środków pieniężnych. W związku z tym, sprawozdanie z przepływów 

pieniężnych zawiera dodatnie korekty wyniku netto, w odpowiednich pozycjach tj. przede wszystkim „Zmiana 

stanu zapasów”, „Zmiana stanu należności”, a w przypadku wartości firmy – w pozycji „Inne korekty”. 

W okresie 12 miesięcy 2014 r. przepływy pieniężne netto z działalności finansowej zmniejszyły się o 

25.335 tys. PLN, do poziomu 17.292, z 42.627 tys. PLN osiągniętych w okresie 12 miesięcy 2013 r. Zmiana 

wynikała przede wszystkim z niższego o 18.081 tys. PLN salda zaciąganych i spłacanych przez Grupę 

Kapitałową Emitenta kredytów oraz pożyczek – w okresie 12 miesięcy 2014 r. spłaty przewyższyły kwoty 

uzyskane w wyniku zaciągnięcia nowych kredytów o 7.411 tys. PLN, podczas gdy w okresie 12 miesięcy 2013 r. 

nadwyżka wpływów nad spłatami wyniosła 10.670 tys. PLN. 

Jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta 

Tabela 6. Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów Emitenta za lata 2013-2014, 3 miesiące zakończone 31 marca 2015 r. 

oraz 3 miesiące zakończone 31 marca 2014 r. 

Nazwa pozycji 

Za okres 3 miesięcy  
zakończony 

 Za okres 12 miesięcy  
zakończony 

31 marca  
2015 r. 

 31 marca  
2014 r. 

 31 grudnia  
2014 r. 

 31 grudnia  
2013 r. 

tys. PLN 
(niezbadane)  

tys. PLN 
(zbadane) 

Przychody ze sprzedaży 11.611  14.811  56.104  55.532 

Koszt własny sprzedaży 8.522  10.334  40.548  39.790 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3.089  4.477  15.556  15.742 

Pozostałe przychody operacyjne 814  30  197  176 

Otrzymane dotacje 4  367  1.788  4.284 

Koszty sprzedaży 2.861  3.331  13.690  12.841 

Koszty ogólnego zarządu 1.803  676  4.735  3.139 

Pozostałe koszty operacyjne 353  84  5.627  1.066 

Koszty prac badawczych 86  298  2.249  5.429 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1.196  485  -8.760  -2.273 

Przychody finansowe 25  51  96  830 

Koszty finansowe 454  108  13.972  11.641 

Zysk (strata) brutto -1.625  428  -22.636  -13.084 

Podatek dochodowy -366  -  -  374 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -1.259  428  -22.636  -13.458 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -  -  -  - 

Zysk (strata) netto za okres -1.259  428  -22.636  -13.458 

Liczba akcji na koniec okresu(w tys. szt.) 31.861.977  31.861.977  31.861.977  31.861.977 

Liczba akcji rozwodniona na koniec okresu (w tys. szt.) 63.723.954  63.723.954  39.602.000  42.482.636 

Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypisany 
akcjonariuszom jednostki dominującej według liczby akcji 
na koniec okresu (w PLN) 

0,16 
 

0,05  -0,71  -0,42 

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypisany 
akcjonariuszom jednostki dominującej według liczby akcji 
uwzględniających przyszłą emisję (w PLN) 

0,09 
 

0,05  -0,57  -0,42 

Źródło: Historyczne informacje finansowe za 2013 r. i 2012 r., Raport kwartalny za I kwartał 2015 r. 

W okresie 12 miesięcy 2014 r. przychody ze sprzedaży Emitenta wzrosły o 572 tys. PLN, tj. o 1%, do poziomu 

56.104 tys. PLN z 55.532 tys. PLN osiągniętych w ciągu 12 miesięcy 2013 r. Spadki sprzedaży m. in. na rynkach: 

rosyjskim (o 8%), kazachskim (o 43%) w Turcji (o 44%) oraz w Azerbejdżanie (o 45%) zostały skompensowane 

wzrostami przede wszystkim na rynkach: polskim (o 9%), chińskim (o 106%) oraz w Iranie (o 102%). 

W okresie 12 miesięcy 2014 r. zysk brutto ze sprzedaży Emitenta zmniejszył się o 186 tys. PLN, tj. o 1,2%, do 
poziomu 15.556 tys. PLN z 15.742 tys. PLN osiągniętych w ciągu 12 miesięcy 2013 r. Istotny wpływ na spadek 
zysku brutto miały niekorzystne zmiany kursów walut, szczególnie kursu EUR/USD. 

W okresie 12 miesięcy 2014 r. Koszty ogólnego zarządu Emitenta wzrosły o 1.596 tys. PLN, tj. o 50,8%, do 

poziomu 4.735 tys. PLN z 3.139 tys. PLN poniesionych w ciągu 12 miesięcy 2013 r. Wzrost spowodowany był 
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ponoszeniem przez Emitenta kosztów obsługi prawnej związanej z dążeniem do przejęcia kontroli operacyjnej 

nad Orphée S.A. Ponadto od września 2014 r. w ciężar kosztów zarządu odnoszone są w pełni wynagrodzenia 

wypłacane członkom zarządu, podczas gdy w okresie 12 miesięcy 2013 r. wynagrodzenia wypłacane członkom 

zarządu były odnoszone niemal w całości w koszty sprzedaży (jako wynagrodzenie prowizyjne). Dodatkowo 

wzrost kosztów spowodowany był reorganizacją działu księgowego Emitenta. 

W okresie 12 miesięcy 2014 r. Otrzymane dotacje przez Emitenta (na prace badawcze) zmniejszyły się o 

2.496 tys. PLN, tj. o 58,3%, do poziomu 1.788 tys. PLN z 4.284 tys. PLN osiągniętych w ciągu 

12 miesięcy 2013 r.  

W okresie 12 miesięcy 2014 r. Koszty prac badawczych Emitenta spadły o 3.180 tys. PLN, tj. o 58,6%, do 

poziomu 2.249 tys. PLN z 5.429 tys. PLN poniesionych w ciągu 12 miesięcy 2013 r.  

Przyczyną spadku przychodów z tytułu otrzymanych dotacji oraz spadku kosztów prac badawczych jest 

znacznie mniejsze natężenie prowadzonych w okresie 12 miesięcy 2014 r. (w porównaniu z okresem 

12 miesięcy 2013 r.) prac badawczych w realizowanych projektach (w związku z wejściem prac nad nowymi 

analizatorami w kolejne fazy), w przypadku których ponoszone wydatki na prowadzone prace są odnoszone w 

koszty bieżące okresu (Koszty prac badawczych), a otrzymane na te prace dotacje stanowią również przychody 

okresu (Otrzymane dotacje). Ponoszone przez Emitenta wydatki na prace nad projektami będącymi w fazie 

rozwojowej lub industrializacyjnej (po ukończeniu fazy badawczej) są kapitalizowane (w pozycji aktywów 

„Nakłady na prace rozwojowe”), a otrzymane na te prace dotacje ujmowane w pozycji pasywów „Otrzymane 

dotacje” oraz „zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania” (do momentu ostatecznego 

rozliczenia dotacji). 

W okresie 12 miesięcy 2014 r. Pozostałe koszty operacyjne Emitenta wzrosły o 4.561 tys. PLN, tj. ponad 

pięciokrotnie, do poziomu 5.627 tys. PLN z 1.066 tys. PLN poniesionych w ciągu 12 miesięcy 2013 r. Istotny 

wpływ na poziom poniesionych w okresie 12 miesięcy 2014 roku pozostałych kosztów operacyjnych miało 

dokonanie odpisów w związku z utratą wartości zapasów (w kwocie 1.332 tys. PLN), należności (w kwocie 

847 tys. PLN), a także w związku z aktualizacją wartości innych aktywów niefinansowych (907 tys. PLN) oraz 

utworzeniem rezerw w kwocie 1.567 tys. PLN (szeregu rezerw o niewielkiej wartości, spośród których 

największą pozycją w ujęciu wartościowym stanowiła rezerwa na potencjalne roszczenia podwykonawców 

Generalnego Wykonawcy centrum produkcyjno-logistycznego Emitenta na terenie SSE EURO-PARK MIELEC 

Podstrefa Lublin w kwocie 493 tys. PLN), podczas gdy w okresie 12 miesięcy 2013 r. odpisy tego rodzaju 

ukształtowały się na poziomie 22 tys. PLN (utworzenie odpisu na należności). 

Na skutek działania powyższych czynników strata z działalności operacyjnej Emitenta w okresie 

12 miesięcy 2014 r. wyniosła 8.760 tys. PLN i była wyższa o 6.487 tys. PLN w porównaniu do straty operacyjnej 

w wysokości 2.273 tys. PLN, wykazanej w okresie 12 miesięcy zakończonych 2013 r. 

W okresie 12 miesięcy 2014 r. koszty finansowe netto Emitenta (tj. koszty finansowe pomniejszone o wartość 

przychodów finansowych) wzrosły o 3.065 tys. PLN, tj. o 28,4%, do poziomu 13.876 tys. PLN z 10.811 tys. PLN 

poniesionych w ciągu 12 miesięcy 2013 r. Istotny wpływ na wartość poniesionych w okresie 

12 miesięcy 2014 r. kosztów finansowych miał dokonany odpis w wysokości 12.956 tys. PLN, będący skutkiem 

aktualizacji wartości posiadanych na dzień 31 grudnia 2014 r. akcji Orphee S.A., do ceny sprzedaży uzyskanej 

na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 26 lutego 2015 r. W okresie 12 miesięcy 2013 r. Emitent 

poniósł stratę (odniesioną w ciężar kosztów finansowych) w wysokości 11.003 tys. PLN, w wyniku zbycia akcji i 

udziałów spółek Innovation Enterprise Limited, Kormej Diana oraz Kormiej Rusłand, w zamian za akcje nowej 

emisji Orphée SA, wyemitowane w maju 2013 r., w związku z tym, że wartości akcji i udziałów zbywanych 

podmiotów w księgach Emitenta przewyższała łączną cenę nabytych akcji Orphée. 

Koszty odsetkowe netto (po uwzględnieniu przychodów odsetkowych) wyniosły w okresie 12 miesięcy 2014 r. 

965 tys. PLN, podczas gdy w okresie 12 miesięcy 2013 r. Emitent osiągnął przychody odsetkowe wyższe o 

227 tys. PLN niż koszty odsetkowe. W okresie 12 miesięcy 2014 r. Emitent utworzył w ciężar kosztów 
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odsetkowych rezerwę w wysokości 564 tys. PLN w związku ze znaczącym ryzykiem konieczności zwrotu 

dotacji, która już podlega rozliczeniu, a w konsekwencji konieczności zapłaty w związku z tym odsetek dla 

PARP.  

W okresie 12 miesięcy 2014 r. strata netto Emitenta wzrosła o -9.178 tys. PLN, tj. o 68,2%, do poziomu 

22.636 tys. PLN ze straty w wysokości 13.458 tys. PLN poniesionej w ciągu 12 miesięcy 2013 r. 

W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r. przychody ze sprzedaży Emitenta spadły o 

3.200 tys. PLN, tj. o 21,6%, do poziomu 11.611 tys. PLN z 14.811 tys. PLN osiągniętych w ciągu 3 miesięcy 

zakończonych 31 marca 2014 r. Najważniejszymi przyczynami spadku były: zmniejszenie sprzedaży na rynku 

rosyjskim w wyniku redukcji budżetu Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej, a w konsekwencji 

ograniczenia nakładów na służbę zdrowia w tym kraju (spadek o 1.887 tys. PLN), spadek sprzedaży w Czechach 

o 539 tys. PLN w wyniku rozpoczęcia bezpośredniej obsługi jednego klienta przez Diesse (w 2014 r. sprzedaż ta 

była dokonywana za pośrednictwem Emitenta) oraz wypowiedzenie umowy przez Emitenta znacznemu 

odbiorcy w Polsce, skutkujące zmniejszeniem zrealizowanej sprzedaży o 677 tys. PLN. 

W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r. zysk brutto ze sprzedaży Emitenta zmniejszył się o 

1.388 tys. PLN, tj. o 31%, do poziomu 3.089 tys. PLN z 4.477 tys. PLN osiągniętych w ciągu 3 miesięcy 

zakończonych 31 marca 2014 r. Istotny wpływ na spadek zysku brutto, poza spadkiem osiągniętych 

przychodów ze sprzedaży, miały niekorzystne zmiany kursów walut, szczególnie kursu EUR/USD.  

W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r. Pozostałe przychody operacyjne Emitenta zwiększyły się 

o 784 tys. PLN, tj. ponad 27-krotnie, do poziomu 814 tys. PLN z 30 tys. PLN osiągniętych w ciągu 3 miesięcy 

zakończonych 31 marca 2014 r. Istotny wpływ na wysokość wykazanych w okresie 3 miesięcy zakończonych 

31 marca 2015 r. przychodów miało rozwiązanie rezerwy na ewentualne roszczenia Generalnego Wykonawcy 

centrum produkcyjno-logistycznego Emitenta na terenie SSE EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lublin, na kwotę 

613 tys. PLN, w związku z zawarciem ugody w zakresie umowy o Generalne Wykonawstwo, na mocy której 

nastąpiło całkowite zaspokojenie wzajemnych roszczeń Emitenta i Generalnego Wykonawcy. 

W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r. Otrzymane dotacje przez Emitenta (na prace badawcze) 

zmniejszyły się o 363 tys. PLN, tj. o 98,9%, do poziomu 4 tys. PLN z 367 tys. PLN osiągniętych w ciągu 

3 miesięcy zakończonych 31 marca 2014 r. 

Ponadto, w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r. Koszty prac badawczych Emitenta zmniejszyły 

się o 212 tys. PLN, tj. o 71,1%, do poziomu 86 tys. PLN z 298 tys. PLN poniesionych w ciągu 3 miesięcy 

zakończonych 31 marca 2014 r.  

Przyczyną spadku przychodów z tytułu otrzymanych dotacji oraz spadku kosztów prac badawczych jest 

znacznie mniejsze natężenie prowadzonych w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r. (w 

porównaniu z okresem 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2014 r.) prac badawczych w realizowanych 

projektach (w związku z wejściem prac nad nowymi analizatorami w kolejne fazy (rozwojową oraz 

industrializacyjna), co skutkowało kapitalizowaniem ponoszonych w związku z tymi pracami wydatków oraz 

uzyskiwanych w związku z nimi dotacji w bilansie, podczas gdy w fazie badawczej były ujmowane jako 

przychody i koszty okresu 

W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r. Koszty ogólnego zarządu Emitenta wzrosły o 

1.127 tys. PLN, tj. o 166,7%, do poziomu 1.803 tys. PLN z 676 tys. PLN poniesionych w ciągu 3 miesięcy 

zakończonych 31 marca 2014 r. 

W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r. Koszty sprzedaży Emitenta spadły o 470 tys. PLN, tj. o 

14,1%, do poziomu 2.861 tys. PLN z 3.331 tys. PLN poniesionych w ciągu 3 miesięcy zakończonych 

31 marca 2014 r. 

Wzrost Kosztów ogólnego zarządu spowodowany był ponoszeniem przez Emitenta kosztów obsługi prawnej 
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związanej z dążeniem do przejęcia kontroli operacyjnej nad Orphée S.A. Ponadto od września 2014 r. w ciężar 

Kosztów ogólnego zarządu odnoszone są w pełni wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu, podczas gdy w 

okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2014 r. wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu były 

odnoszone niemal w całości w Koszty sprzedaży (jako wynagrodzenie prowizyjne). Dodatkowo wzrost Kosztów 

ogólnego zarządu spowodowany był reorganizacją działu księgowego Emitenta. 

W konsekwencji strata z działalności operacyjnej Emitenta w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 

r. wyniosła 1.196 tys. PLN, podczas gdy w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2014 r. Emitent wykazał 

zysk z działalności operacyjnej w wysokości 485 tys. PLN. 

W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r. wynik netto Emitenta zmniejszył się o 1.687 tys. PLN, do 

poziomu -1.259 tys. PLN (strata), podczas gdy w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2014 r. Emitent 

osiągnął zysk netto w wysokości 428 tys. PLN. 

Tabela 7. Wybrane pozycje aktywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2013 r., 

31 grudnia 2014 r., 31 marca 2015 r. 

Nazwa pozycji 
 Na dzień 

31 marca 2015 r. 
Na dzień 

31 grudnia 2014 r. 
Na dzień 

31 grudnia 2013 r.  

 
 tys. PLN 

(niezbadane) 
tys. PLN 

(zbadane) 
tys. PLN 

(zbadane) 

Aktywa trwałe     

Rzeczowe aktywa trwałe  22.742 23.833 21.555 

Nieruchomości inwestycyjne  - - 1.711 

Wartości niematerialne  2.661 2.739 1.313 

Wartość firmy     
Inne długoterminowe aktywa finansowe  17.760 41.496 33.583 

Inne aktywa długoterminowe  1.226 593 - 

Nakłady na prace rozwojowe  35.137 33.302 20.674 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  827 478 151 

  80.353 102.441 78.987 

Aktywa obrotowe     

Zapasy  9.578 9.815 19.841 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  22.821 13.155 22.831 

Rozliczenia międzyokresowe  149 141 65 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  17.580 2.449 5.993 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży 

 
1.183 1.183 - 

  51.311 26.743 48.730 

Aktywa razem  131.664 129.184 127.717 

Źródło: Historyczne informacje finansowe za 2014 r. i 2013 r., Raport kwartalny za I kwartał 2015 r. 

Najistotniejszą pozycją aktywów Emitenta na dzień 31 grudnia 2014 r. były „Inne długoterminowe aktywa 

finansowe”, o wartości 41.496 tys. PLN, co przekłada się na wzrost o 7.913 tys. PLN, tj. o 23,6%, w porównaniu 

z wartością tej pozycji na dzień 31 grudnia 2013 r. w wysokości 33.583 tys. PLN. Wykazana kwota odpowiada 

wartości posiadanych przez Emitenta akcji spółki Orphée. Wzrost wynikał głównie z: objęcia przez Emitenta 

akcji nowej emisji Orphée w lipcu i sierpniu 2014 r. (co wpłynęło na zwiększenie tej pozycji o 22.160 tys. PLN) 

oraz dokonania odpisu aktualizującego wartość tych akcji do ceny sprzedaży uzyskanej na podstawie umowy 

sprzedaży zawartej w dniu 26 lutego 2015 r. (co wpłynęło na spadek wartości tej pozycji o 12.956 tys. PLN). 

Ponadto, pozycja aktywów Emitenta „Nakłady na prace rozwojowe”, uległa zwiększeniu o 12.628 tys. PLN, tj. 

o 61,1%, z 20.674 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2013 r. do 33.303 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2014 r., w 

wyniku aktywowania ponoszonych przez Grupę Kapitałową Emitenta kosztów o charakterze rozwojowym. 

Poniesione nakłady związane były z prowadzeniem prac rozwojowych nad analizatorami BlueBox (w tym jego 

wdrożeniem), Hermes, Equisse.  

Wartość rzeczowych aktywów trwałych (netto) Emitenta wyniosła na dzień 31 grudnia 2014 r. 23.833 tys. PLN, 

wobec kwoty 21.555 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2013 r., co przekłada się na wzrost o 2.278 tys. PLN, tj. o 
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10,6%, w wyniku poniesienia nakładów o charakterze inwestycji odtworzeniowym oraz dokonania odpisów 

amortyzacyjnych za ten okres. 

Nieruchomość inwestycyjną Emitenta (grunt w łomiankach k/Warszawy) wykazywaną przez Emitenta na dzień 

31 grudnia 2013 r. jako pozycję aktywów trwałych – „Nieruchomości inwestycyjne”, o wartości 1.711 tys. PLN, 

reklasyfikowano - ze względu na decyzję Zarządu o przeznaczeniu jej do sprzedaży - do pozycji „Aktywa trwałe 

zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży”, dokonując aktualizacji wartości na podstawie operatu 

szacunkowego do kwoty 1.183 tys. PLN. 

Zapasy Emitenta wyniosły na dzień 31 grudnia 2014 r. 9.815 tys. PLN i były niższe o 10.026 tys. PLN, tj. o -

50,5%, w porównaniu do ich wartości 19.841 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2013 r. Zmniejszenie stanu zapasów 

o 8.314 tys. PLN było spowodowane spłatą przekazanych w 2013 roku i w latach ubiegłych zaliczek na 

dostawy, ujmowanych bilansowo w pozycji „Zapasy”, w ramach umowy pożyczki pomiędzy Orphée S.A. a 

Innovation Enterprises Ltd (zgodnie z zapisami umowy Orphée S.A. dokonała spłat zobowiązań Innovation 

Enterprises w stosunku do Emitenta, wynikających z wypłaconych przez Emitenta zaliczek). Na spadek 

poziomu zapasów wpływ miały również dokonane odpisy aktualizujące ich wartość w kwocie 1.343 tys. PLN. 

Pozycja aktywów Emitenta „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności” ”, uległa 

zmniejszeniu o 9.676 tys. PLN, tj. o 42,4%, z 28.831 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2013 r. do 13.155 tys. PLN na 

dzień 31 grudnia 2014 r. Na spadek salda wpływ miała spłata należności Innovation Enterprises Ltd., w ramach 

umowy pożyczki pomiędzy Orphée S.A. a Innovation Enterprises Ltd., w wyniku której Orphee S.A. dokonało 

spłaty zobowiązań Innovation Enterprises Ltd. wobec Emitenta w kwocie 4.644 tys. PLN. Ponadto, na 

zmniejszenie salda należności o 2.647 tys. PLN wpływ miała spłata zobowiązań przez p. Tomasza Tuorę, a 

także dokonanie odpisów aktualizujących w kwocie 1.127 tys. PLN . 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość aktywów obrotowych Emitenta wyniosła 26.743 tys. PLN i była niższa o 

21.987 tys. PLN, tj. o 45,1%, niż ich suma w wysokości 48.730 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2013 r. Zmiana 

wynikała przede wszystkim z ww. zmiany salda zapasów, a także należności z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałych należności. 

Na dzień 31 marca 2015 r. pozycja aktywów Emitenta „Inne długoterminowe aktywa finansowe” wyniosła 

17.760 tys. PLN, co przekłada się na spadek o 23.736 tys. PLN, tj. o 57,2%, w porównaniu z saldem na dzień 

31 grudnia 2014 r. w wysokości 41.496 tys. PLN. Przyczyną spadku była sprzedaż 10.424.295 akcji Orphée S.A. 

w dniu 26 lutego 2015 r. 

Pozycja aktywów Emitenta „Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności” uległa w okresie 

3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r. zwiększeniu o 9.666 tys. PLN, tj. o 73,5%, z 13.155 tys. PLN na dzień 

31 grudnia 2014 r. do 22.821 tys. PLN na dzień 31 marca 2015 r. Wzrost wynikał w znacznej mierze z 

odroczenia płatności za sprzedane przez Emitenta akcje Orphée S.A. (II rata płatności), do dnia 

31 grudnia 2015 r., skutkujące wzrostem należności o 11.083 tys. PLN. 

Saldo środków pieniężnych Emitenta i ich ekwiwalentów wzrosło w okresie 3 miesięcy zakończonym 

31 marca 2015 r. o 15.131 tys. PLN, tj. ponad 7-krotnie, do kwoty 17.580 tys. PLN na dzień 31 marca 2015 r., w 

porównaniu do salda w wysokości 2.449 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2014 r., na co wpłynęło w otrzymanie 

przez Emitenta 12.653 tys. PLN ze sprzedaży części posiadanego pakietu akcji Orphée S.A. (I rata płatności oraz 

korekta ceny), a także wpływ 6.009 tys. PLN z dotacji UE na prowadzone prace badawczo-rozwojowe. 

Na dzień 31 marca 2015 r. wartość aktywów obrotowych Emitenta wyniosła 51.311 tys. PLN i była wyższa o 

24.568 tys. PLN, tj. o 91,9%, niż ich suma w wysokości 26.743 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2014 r. Zmiana 

wynikała przede wszystkim z ww. zmiany salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności, 

a także zmiany salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. 
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Tabela 8. Wybrane pozycje pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2013 r., 31 grudnia 2014 r., 

31 marca 2015 r. 

Nazwa pozycji  Na dzień 
31 marca 2015 r. 

Na dzień 
31 grudnia 2014 r. 

Na dzień 
31 grudnia 2013 r. 

 
tys. PLN 

(niezbadane) 
tys. PLN 

(zbadane) 
tys. PLN 

(zbadane) 

Kapitał własny     

Kapitał podstawowy  31.862 31.862 31.862 

Kapitał zapasowy  78.879 78.895 85.827 

Zyski zatrzymane/Niepokryte straty  -42.147 -19.511 -12.292 

Wynik okresu bieżącego  -1.259 -22.636 -13.458 

Kapitał własny ogółem  67.335 68.610 91.939 

Zobowiązania długoterminowe     

Oprocentowane kredyty i pożyczki  - - - 

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych  78 78 62 

Pozostałe zobowiązania  557 603 396 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  897 914 587 

Otrzymane dotacje  8.922 8.926 8.145 

  10.454 10.521 9.190 

Zobowiązania krótkoterminowe     
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

 39.397 35.716 11.858 

Oprocentowane kredyty i pożyczki  11.973 9.958 13.826 

Rezerwy   2.072 3.946 616 

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych  433 433 288 

  53.875 50.053 26.588 

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi 
zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 

 
- - - 

Zobowiązania razem  64.329 60.574 35.778 

Pasywa razem  131.664 129.184 127.717 

Źródło: Historyczne informacje finansowe za 2014 r. i 2013 r., Raport kwartalny za I kwartał 2015 r. 

Kapitał własny Emitenta uległ zmniejszeniu w okresie 12 miesięcy 2014 r. o 23.329 tys. PLN, tj. o 25,4% i 

wyniósł na dzień 31 grudnia 2014 r. 68.610 tys. PLN, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2013 r. jego wartość 

ukształtowała się na poziomie 91.939 tys. PLN. Główną przyczyną spadku było poniesienie przez Emitenta 

straty netto za okres 12 miesięcy 2014 r. 

Pozycja pasywów Emitenta „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania” 

(zobowiązania długoterminowe), uległa w okresie 12 miesięcy 2014 r. zwiększeniu o 23.858 tys. PLN, tj. 3-

krotnie, z 11.858 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2013 r. do 35.716 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2014 r. Wzrost 

salda pozycji o 15.494 tys. PLN wynikał z wpłaty przez Orphée S.A. zaliczki w związku z umową przedwstępną 

sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, zawartą w dniu 15 lipca 2014 r. Emitent jest 

zobowiązany do zwrotu zaliczki dnia 31 grudnia 2015 r. Ponadto Emitent dokonał reklasyfikacji części 

otrzymanych dotacji na prowadzone prace rozwojowe, w kwocie 6.349 tys. PLN, ujmowanych na dzień 

31 grudnia 2013 r. w pozycji bilansu „Otrzymane dotacje”. Na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość tych dotacji 

ujęta została w pozycji „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania”, ze względu na 

istniejące ryzyko wystąpienia konieczności zwrotu otrzymanego dofinansowania ze środków UE. 

Emitent otrzymał w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. kwotę 8.909 tys. PLN środków z 

dofinansowań z Unii Europejskiej na prowadzone prace badawczo-rozwojowe, z tego 1.788 tys. PLN zostało 

ujęte jako przychód bieżącego okresu, natomiast kwota 7.121 tys. PLN została aktywowana w bilansie i 

zwiększyła pozycję pasywów Emitenta „Otrzymane dotacje”. Jednocześnie, w wyniku reklasyfikacji części 

dotacji, pozycja pasywów Emitenta „Otrzymane dotacje” uległa zmniejszeniu o 6.349 tys. PLN, w wyniku czego 

ostatecznie pozycja „Otrzymane dotacje” uległa w okresie 12 miesięcy 2014 r. zwiększeniu o 781 tys. PLN, z 

8.145 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2013 r., do 8.926 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2014 r.  
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Ponadto, pozycja pasywów Emitenta „Rezerwy” wzrosła o 3.330 tys. PLN, tj. 6,4-krotnie, z 616 tys. PLN na 

dzień 31 grudnia 2013 r. do 3.946 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2014 r. Zmiana pozycji wynikała z utworzeniu w 

okresie 12 miesięcy 2014 r. szeregu rezerw, z których największą pozycję stanowiła rezerwa związana 

z realizacją inwestycji w specjalnej strefie ekonomicznej - na wykonane, a nie ujęte w księgach roboty 

budowlane - w kwocie 1.445 tys. PLN. 

Pozycja pasywów Emitenta „Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania” 

(zobowiązania długoterminowe), uległa w ciągu 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r. zwiększeniu 

o 3.681 tys. PLN, tj. 10,3%, z 35.716 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2014 r. do 39.397 tys. PLN na dzień 

31 marca 2015 r. Istotny wpływ na zwiększenie tej pozycji miało ujęcie otrzymanych dofinansowań z UE na 

prowadzone prace rozwojowe w kwocie 6.009 tys. PLN (kwota ta zostanie ujęta w pozycji „Otrzymane 

dotacje” po rozliczeniu otrzymanych dofinansowań). 

Ponadto, pozycja pasywów Emitenta „Rezerwy” wyniosła na dzień 31 marca 2015 r. 2.072 tys. PLN i była 

niższa o 1.874 tj. o 47,5%, od kwoty 3.946 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2014 r. Zmiana pozycji wynikała 

głównie rozwiązania utworzonych rezerw, w szczególności na ewentualne zobowiązania wynikające 

z rozwiązania umowy z generalnym wykonawcą zakładu produkcyjnego w Lublinie (rozwiązanie rezerwy 

w kwocie 912 tys. PLN). 

Tabela 9. Wybrane pozycje sprawozdania z przepływów pieniężnych Emitenta za lata 2013-2014, 3 miesięcy zakończonych 

31 marca 2015 r. oraz 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2014 r.  

Nazwa pozycji 

 Za okres 3 miesięcy 
zakończonych 

30 marca 

Za okres 12 miesięcy  
Zakończonych 

31 grudnia  

 2015 r.  2014 r.  2014 r.  2013 r. 

 tys. PLN 
(niebadane) 

tys. PLN 
(zbadane) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 
 

-994  2.393  16.897  -6.181 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

 
14.258  -944  -15.724  -30.010 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  
 

1.867  -58  -4.717  8.672 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 
sprawozdawczego 

 
17.580  7.384  2.449  5.993 

Źródło: Historyczne informacje finansowe za 2014 r. i 2013 r., Raport kwartalny za I kwartał 2015 r. 

W okresie 12 miesięcy zakończonych 2014 r. największą zmianę zanotowały przepływy netto z działalności 

operacyjnej Emitenta, które wyniosły w tym okresie 16.897 tys. PLN i były wyższe o 23.078 tys. PLN niż 

wykazane w okresie 12 miesięcy zakończonych 2013 r. przepływy w wysokości -6.181 tys. PLN (wielkość 

ujemna). 

Wzrost poziomu wykazanych w okresie 12 miesięcy 2014 r. przepływów netto z działalności operacyjnej 

Emitenta (w porównaniu z osiągniętymi w okresie 12 miesięcy 2013 r.) wynikał w znacznym stopniu ze zmian 

salda należności (spadek salda w okresie 12 miesięcy 2014 r. o 9.676 tys. PLN, skutkujący wzrostem 

wykazywanych przepływów pieniężnych, podczas gdy w okresie 12 miesięcy 2013 r. nastąpił wzrost salda tej 

pozycji o 9.464 tys. PLN, skutkujący zmniejszeniem wykazywanych przepływów pieniężnych), zapasów (spadek 

salda w okresie 12 miesięcy 2014 r. o 10.026 tys. PLN, skutkujący wzrostem wykazywanych przepływów 

pieniężnych, podczas gdy w okresie 12 miesięcy 2013 r. nastąpił wzrost salda tej pozycji o 5.158 tys. PLN, 

skutkujący zmniejszeniem wykazywanych przepływów pieniężnych), co zostało częściowo skompensowane 

przez wzrost wykazanej straty netto z 13.458 tys. PLN w okresie 12 miesięcy 2013 r. do -22.636 tys. PLN w 

okresie 12 miesięcy 2014 r., tj. o 9.178 tys. PLN. 

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Emitenta wyniosły w okresie 12 miesięcy 2014 r. -15.724 tys. PLN 
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i były wyższe o 14.286 tys. PLN, niż wykazane w okresie 12 miesięcy zakończonych 2013 r. przepływy w 

wysokości -30.010 tys. PLN (wielkość ujemna). 

W okresie 12 miesięcy 2014 r. Emitent wykazał jako wpływ z działalności inwestycyjnej (Inne wpływy 

inwestycyjne) kwotę 15.494 tys. PLN, w związku z otrzymaniem od Orphée S.A. zaliczki na zakup 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zgodnie z Umową Przedwstępną Sprzedaży Zorganizowanej Części 

Przedsiębiorstwa z dnia 15 lipca 2014 r.). 

Emitent poniósł wydatki na zakup akcji Orphée S.A. (ujęte jako pozycja sprawozdania z przepływów 

pieniężnych w działalności inwestycyjnej – wydatki na nabycie pomiotów powiązanych) zarówno w okresie 

12 miesięcy 2014 r. (w kwocie 22.160 tys. PLN), jak również w okresie 12 miesięcy 2013 r. (w kwocie 

19.089 tys. PLN). 

W okresie 12 miesięcy 2013 r. Emitent wykazał 8.688 tys. PLN innych wydatków inwestycyjnych oraz 

7.046 tys. PLN innych wpływów inwestycyjnych, które to pozycje wynikały przede wszystkim z dokonywanych 

wpłat oraz wypłat zaliczek na rzecz Planezza Ltd. (podmiotu kontrolowanego przez p. Tomasza Tuorę). 

W okresie 12 miesięcy 2014 r. operacje tego rodzaju nie miały miejsca. 

Wydatki na rzeczowy majątek trwały wyniosły w okresie 12 miesięcy 2014 r. 5.874 tys. PLN i były niższe 

o 6.890, tj. o 54%, od poniesionych w okresie 12 miesięcy 2013 r. Istotny wpływ na wysokość wydatkowanych 

w okresie 12 miesięcy 2013 r. środków pieniężnych miało przeznaczenie kwoty 6.601 tys. PLN na zakupy 

analizatorów przeznaczonych do wydzierżawienia klientom oraz poniesienie wydatku na zakup działki 

w Lublinie, na której budowane jest centrum produkcyjne Emitenta (w kwocie 2.618 tys. PLN). 

Przepływy netto z działalności finansowej Emitenta wyniosły w okresie 12 miesięcy 2014 r. -4.717 tys. PLN 

(ujemne) i były niższe o 13.389 tys. PLN, niż wykazane w okresie 12 miesięcy zakończonych 2013 r. przepływy 

w wysokości 8.672 tys. PLN. Na zmianę przepływów największy wpływ miało zaciągnięcie w 2013 r. kredytu w 

rachunku bieżącym w BZWBK (wpływ w wysokości 13.826 tys. PLN). 

Przepływy netto z działalności operacyjnej Emitenta wyniosły w okresie 3 miesięcy zakończonych 

31 marca 2015 r. -994 tys. PLN (wielkość ujemna) i były niższe o 3.387 tys. PLN, niż wykazane w okresie 

3 miesięcy zakończonych 31 marca 2014 r. przepływy w wysokości 2.393 tys. PLN. 

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Emitenta wyniosły w okresie 3 miesięcy zakończonych 

31 marca 2015 r. 14.258 tys. PLN i były wyższe o 15.202 tys. PLN, niż wykazane w okresie 3 miesięcy 

zakończonych 31 marca 2014 r. przepływy w wysokości -944 tys. PLN, na co wpłynęło uzyskanie w okresie 

3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r. wpływów ze sprzedaży przez Emitenta 10.424.295 akcji Orphee SA. 

(I raty płatności oraz korekty ceny nabycia) w wysokości pow. 12.616 tys. PLN. 

Przepływy netto z działalności finansowej Emitenta wyniosły w okresie 3 miesięcy zakończonych 

31 marca 2015 r. 1.867 tys. PLN i były wyższe o 1.925 tys. PLN, niż wykazane w okresie 3 miesięcy 

zakończonych 31 marca 2014 r. przepływy w wysokości -58 tys. PLN (wielkość ujemna), na co wpłynęło 

uzyskanie w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2015 r. wpływów z udzielonych kredytów i pożyczek 

wyższych o 1.904 tys. PLN, niż w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2014 r. 

B.8 Informacje finansowe pro forma 

Poniżej zaprezentowano najważniejsze informacje finansowe z informacji finansowych pro forma, 

sporządzone z uwzględnieniem poniższych zdarzeń:  

 zawarcie przez Emitenta w dniu 26 lutego 2015 r. transakcji pakietowych, za pośrednictwem firmy 

inwestycyjnej, w trybie pozasesyjnym w alternatywnym systemie obrotu (na rynku NewConnect),, których 

przedmiotem było zbycie przez Emitenta 4.633.020 akcji zwykłych na okaziciela Orphée SA, stanowiących 

12% kapitału zakładowego Orphée SA i reprezentujących 12% ogólnej liczby głosów na Walnym 
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Zgromadzeniu Orphée SA;  

 zawarcie przez Emitenta w dniu 26 lutego 2015 r. transakcji zbycia, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, 

poza obrotem zorganizowanym, 5.791.275 akcji zwykłych na okaziciela Orphée SA, stanowiących 15% 

kapitału zakładowego Orphée SA i reprezentujących 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Orphée SA. 

Tabela 10. Wybrane informacje finansowe pro forma na dzień 31.12.2014 r.  

Pozycja Charakter Kwota w tys. zł na dzień 31.12.2014 r. 

Aktywa hipotetyczny                 129 184 

Kapitał własny hipotetyczny 68 610 

Zobowiązania, w tym: hipotetyczny 60 574 

długoterminowe hipotetyczny 10 521 

krótkoterminowe hipotetyczny 50 053 

Przychody ze sprzedaży hipotetyczny                 56 104 

Zysk (strata) netto hipotetyczny -22 636 

Źródło:  Informacje finansowe pro forma na dzień 31.12.2014 r. 

Wybrane najważniejsze informacje finansowe z Informacji Finansowych Pro Forma na dzień 31.12.2014 roku 

nie zawierają rzeczywistych danych, rzeczywistej sytuacji finansowej Spółki ani jej wyników, z uwagi na ich 

hipoteteyczny charakter.  

B.9 Prognoza lub szacunek wyników finansowych Emitenta 

Nie dotyczy. Emitent nie podawał do publicznej informacji prognoz ani szacunków wyników finansowych. 

B.10 
Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu 

do historycznych informacji finansowych 

Historyczne informacje finansowe za 2014 r., obejmujące skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 

Kapitałowej Emitenta za 2014 r. sporządzone zgodnie z MSSF/MSR oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe 

Emitenta za 2014 r. przekształcone na potrzeby Prospektu emisyjnego zgodnie z MSSF/MSR, zostały zbadane 

przez biegłego rewidenta. 

Biegły rewident nie odmówił wyrażenia opinii o badanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta 

za 2014 r. przekształconym na potrzeby Prospektu emisyjnego zgodnie z MSSF/MSR. Opinia wyrażona przez 

biegłego rewidenta nie była negatywna i nie zawierała zastrzeżeń. 

Biegły rewident nie odmówił wyrażenia opinii o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym  Grupy 

Kapitałowej Emitenta za 2014 r. sporządzonym zgodnie z MSSF/MSR. Opinia wyrażona przez biegłego 

rewidenta nie była negatywna, przy czym zawierała następujące zastrzeżenia:  

 Na dzień 30 kwietnia 2015 roku lokalny audyt jednostkowych sprawozdań wybranych zagranicznych  

spółek zależnych nie został zakończony (Innovation Enterprises Ltd) lub jeszcze się  nie rozpoczął (Orphée 

S.A.). W związku z tym, Grupa przy wycenie wartości godziwej oraz użytkowej posiadanych inwestycji 

oparła się w znacznej mierze na szacunkach Kierownictwa Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej. 

Szacunki te dotyczyły głównych pozycji sprawozdania finansowego – należności, zapasów, zobowiązań, 

rezerw i wyniku finansowego. Jednostka dominująca dokonała korekt sprawozdań finansowych spółek 

zależnych w postaci np. zwiększenia odpisów aktualizujących wartość należności i zapasów, niemniej 

jednak wartości te nie zostały potwierdzone z lokalnymi audytorami. Nie mamy pewności czy dokonane 
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korekty nie są zaniżone lub zawyżone. 

 Nie uzyskaliśmy zapewnienia odnoszącego się do istnienia zapasów w pomiotach Innovation Enterprises 

Ltd i Orphée S.A., konsolidowanych metodą pełną na dzień 31 grudnia 2014 roku. Nie mamy informacji czy 

audytorzy lokalni uczestniczyli w inwentaryzacji zapasów, czy skutki inwentaryzacji zostały 

odzwierciedlone w księgach rachunkowych tych spółek zależnych oraz czy spółki dochowały procedur 

kontroli wewnętrznej w zakresie inwentaryzacji. Wartość zapasów wyniosła 16729 tys. zł i stanowiła 6,6% 

skonsolidowanej sumy bilansowej, po dokonaniu wyłączeń wzajemnych transakcji wewnątrzgrupowych 

oraz 56,9% zapasów Grupy ogółem.  

Ponadto opinia wyrażona przez biegłego rewidenta o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym  

Grupy Kapitałowej Emitenta za 2014 rok zawierała następujące uwagi: 

 Na dzień 30 kwietnia 2015 roku przypadał termin spłaty kredytu walutowego w rachunku bieżącym w 

wysokości 9 958,37 tys. zł udzielonego Jednostce dominującej w Grupie Kapitałowej PZ Cormay S.A. Kredyt 

posiada między innymi zabezpieczenia w postaci: hipoteki na nieruchomościach położonych w Łomiankach 

i Maryninie oraz zastaw rejestrowy na zapasach o łącznej wartości do kwoty 6 800 tys. zł oraz na zapasach 

spółki Orphée S.A. do kwoty 7 200 tys. zł. Jednostka dominująca podpisała aneks do umowy kredytowej 

przedłużający finansowanie na kolejny rok. Bank w aneksie do umowy kredytowej zawarł szereg 

kowenantów stanowiących przypadek naruszenia umowy, jak np. brak pozyskania środków pieniężnych z 

emisji Akcji serii K lub brak uzyskania przez podmiot dominujący w Grupie kontroli nad Orphée S.A. do dnia 

31 lipca 2015 roku. Istnieje niepewność, co do realizacji warunków wynikających z tej umowy kredytowej, 

a w związku z tym może nastąpić w przyszłości przypadek naruszenia warunków umowy i w konsekwencji 

konieczność spłaty kredytu. 

 W wyniku sprzedaży w dniu 26 lutego 2015 roku 10 242 tys. sztuk Jednostka Dominująca Grupy - PZ 

Cormay S.A. - utraciła kontrolę nad spółką Orphée S.A., co wpłynie w przyszłości na kształt 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PZ Cormay S.A. Spółka Orphée S.A., dotychczas 

zależna, stała się podmiotem stowarzyszonym i będzie w kolejnych okresach sprawozdawczych 

konsolidowana metodą praw własności, z pominięciem wszystkich dotychczas konsolidowanych 

podmiotów bezpośrednio zależnych od Orphée S.A., tj. Kormiej Diana Sp. z o.o., Kormiej Rusłand Sp.  z o.o., 

Innovation Enterprises Ltd oraz Orphée Technics Sp. z o.o. 

Ponadto Emitent wskazuje, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za 2014 rok, sporządzone 

zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, opublikowane systemem ESPI w jednostkowym raporcie rocznym 

Emitenta w dniu 30 kwietnia 2015 r. również zostało zbadane przez biegłego rewidenta. Opinia wyrażona 

przez biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania nie była negatywna, przy czym zawierała następujące 

zastrzeżenia:  

 W dniu 15 lipca 2014 roku PZ Cormay S.A. zawarła ze spółką zależną Orphée S.A. umowę przedwstępną 

sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z umową, warunkiem zawarcia do dnia 31 

października 2014 roku umowy przyrzeczonej dotyczącej sprzedaży zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa, było posiadanie przez PZ Cormay S.A. akcji Orphée S.A. stanowiących co najmniej 50 % 

plus 1 ogólnej liczby akcji Orphée S.A. oraz zawarcie przez Orphée S.A. i PZ Cormay S.A. umów regulujących 

bieżące rozliczenia pomiędzy stronami. W terminie do dnia 31 października 2014 roku nie nastąpiło 

spełnienie się warunku w postaci zawarcia przez Orphée S.A. oraz PZ Cormay S.A. umów regulujących 

bieżące rozliczenia pomiędzy stronami. Zwracamy uwagę na fakt, że zgodnie z umową Orphée S.A., która 

przestała być od 26 lutego 2015 roku jednostką zależną od Spółki, przysługuje zwrot do dnia 31 grudnia 

2015 roku zaliczki w kwocie 15 494 tys. zł. Spółka na dzień wydania przez nas opinii nie posiada 

wystarczających środków pieniężnych na spłatę tych zobowiązań. 

 W dniu 23 lutego 2015 roku Spółka odstąpiła od Umowy o Generalne Wykonawstwo zawartej z 
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Wielkopolskim Przedsiębiorstwem Inżynierii Przemysłowej Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu 

(„Wykonawca”). Przedmiotem umowy było wykonanie zakładu produkcyjnego Spółki zlokalizowanego w 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Podstawą do odstąpienia od Umowy przez Spółkę było 

opóźnienie Wykonawcy w realizacji prac objętych przedmiotem Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy oraz liczne naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy. Wykonawca został obciążony 

przez Spółkę odszkodowaniem w wysokości 250 tys. zł oraz karami umownymi w łącznej wysokości 2 

016,71 tys. zł. Spółka zaś jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za 

zrealizowane prace, zgodnie z inwentaryzacją, która zostanie sporządzona na dzień odstąpienia. 

Jednocześnie w dniu 23 lutego 2015 roku Spółka otrzymała oświadczenie o odstąpieniu przez Wykonawcę 

od Umowy o Generalne Wykonawstwo. W dniu 28 kwietnia 2015 roku została podpisana ugoda pomiędzy 

Spółką a Generalnym Wykonawcą, która reguluje wzajemne rozliczenia. Spółka oszacowała rezerwy 

związane z kwotami potencjalnych roszczeń Generalnego Wykonawcy w kwocie 1 960,93 tys. zł, w tym 

obciążające wynik finansowy badanego okresu w wysokości 934,18 tys. zł. Nie jesteśmy w stanie na dzień 

wydania opinii przewidzieć wszystkich potencjalnych skutków prawnych i finansowych opisanych zdarzeń, 

jak również nie mamy pewności czy warunki ugody zostaną dotrzymane przez Strony porozumienia. 

 W związku z wypowiedzeniem Umowy o Generalne Wykonawstwo opisanej powyżej, niewybudowanie 

zakładu produkcyjnego w terminie oraz brak możliwości uruchomienia produkcji analizatora BlueBox i 

Hermes Junior przed końcem 2015 roku w nowym zakładzie produkcyjnym, mogą spowodować 

konieczność zwrotu dotacji uzyskanej przez Spółkę z PARP na ten cel w wysokości 12,3 mln zł oraz odsetek 

od wypłaconych kwot. Z kwoty tej Spółka posiada na odrębnych dotacyjnych rachunkach bankowych 

kwotę 7,8 mln zł, ze środków własnych Spółka byłaby zobowiązana do zwrotu kwoty 4,5 mln zł. Spółka na 

dzień bilansowy reklasyfikowała dotacje do zobowiązań krótkoterminowych”. 

Ponadto opinia wyrażona przez biegłego rewidenta o badanym jednostkowym, sprawozdaniu finansowym  

Emitenta za 2014 rok zawierała następujące uwagi: 

 Na dzień 30 kwietnia 2015 roku przypadał termin spłaty kredytu walutowego w rachunku bieżącym w 

wysokości 9 958,37 tys. zł udzielonego Spółce. Kredyt posiada między innymi zabezpieczenia w postaci: 

hipoteki na nieruchomościach położonych w Łomiankach i Maryninie oraz zastaw rejestrowy na zapasach 

o łącznej wartości do kwoty 6 800 tys. zł oraz na zapasach spółki Orphee S.A. do kwoty 7 200 tys. zł. Spółka 

podpisała w dniu 29 kwietnia 2015 roku aneks do umowy kredytowej przedłużający finansowanie na 

kolejny rok. Bank w aneksie do umowy kredytowej zawarł szereg kowenantów stanowiących przypadek 

naruszenia umowy, jak np. brak pozyskania środków pieniężnych z emisji Akcji serii K lub brak uzyskania 

przez podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej PZ Cormay S.A. kontroli nad Orphée S.A. do dnia 31 lipca 

2015 roku. Istnieje niepewność co do realizacji warunków wynikających ze wskazanej umowy kredytowej, 

a w związku z tym może nastąpić przypadek naruszenia umowy i w konsekwencji konieczność spłaty 

kredytu. 

 Po dniu bilansowym, tj. w dniu 26 lutego 2015 roku Spółka sprzedała akcje spółki Orphée S.A., będącej do 

dnia 31 grudnia 2014 roku jednostką zależną Spółki, w ilości 10 424,29 tys. sztuk. W związku z tą 

transakcją sprzedaży spółka PZ Cormay S.A. utraciła kontrolę nad spółką Orphée S.A., co wpłynie w 

przyszłości na kształt skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZ Cormay S.A. 

Orphée S.A., dotychczas spółka zależna PZ Cormay S.A., stała się podmiotem stowarzyszonym i będzie w 

kolejnych okresach sprawozdawczych konsolidowana metodą praw własności, z pominięciem wszystkich 

dotychczas konsolidowanych podmiotów bezpośrednio zależnych od Orphée S.A., tj. Kormiej Diana Sp. z 

o.o., Kormiej Rusłand Sp. z o.o., Innovation Enterprises Ltd. oraz Orphée Technics Sp. z o.o. 

 W badanym okresie Spółka dokonała zmian zasad określonych w polityce rachunkowości oraz istotnych 

korekt dotyczących błędów lat ubiegłych i zmian prezentacyjnych. O powyższym fakcie Spółka 

poinformowała we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego oraz w notach 17 i 18 dodatkowych 
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informacji i objaśnień. 

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

obecnych potrzeb, należy załączyć wyjaśnienie  

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

 

 

DZIAŁ C Papiery wartościowe 

C.1 
Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do 

obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych 

Na podstawie Prospektu oferowanych jest do objęcia 31.861.977 Akcji zwykłych na okaziciela serii K, 

oferowanych przez Emitenta w ramach subskrypcji zamkniętej tj. z zachowaniem prawa poboru dla 

akcjonariuszy Emitenta. 

Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - na rynku równoległym, w systemie notowań 

ciągłych, jest: 

1) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 31.861.977 Akcji zwykłych na okaziciela serii K, 

2) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 31.861.977 Praw do Akcji serii K, 

3) 29.301.788  Praw Poboru Akcji serii K. 

Zamiarem Emitenta jest, by wszystkie objęte Akcje serii K zostały zarejestrowane w KDPW pod istniejącym 

kodem ISIN PLCMRAY00029, którym są oznaczone Akcje Notowane. Prawom Poboru Akcji serii K został 

nadany kod ISIN PLCMRAY00060. Kod ISIN dla Praw do Akcji serii K zostanie tym papierom wartościowym 

nadany przez KDPW wraz z ich rejestracją w KDPW, co nastąpi po Dacie Prospektu. 

C.2 Waluta emisji papierów wartościowych 

Wszystkie Akcje nominowane są w złotych polskich (PLN). 

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

Kapitał zakładowy Emitenta jest równy kwocie 31.861.977 zł i dzieli się na 31.861.977 akcji zwykłych na 

okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, tj. 6.882.161 Akcji serii A, 2.500.000 Akcji serii B, 495.000 

Akcji serii C, 1.984.816 Akcji serii D, 10.000.000 Akcji serii E, 3.000.000 Akcji serii F, 4.000.000 Akcji serii G, 

1.500.000 Akcji serii H, 200.000 Akcji serii I oraz 1.300.000 Akcji serii J.  

Wszystkie powyższe Akcje są w pełni opłacone. Nie istnieją Akcje wyemitowane i nieopłacone w pełni.  

C.4 Opis praw związanych z papierami wartościowymi 

Prawa i obowiązki związane z Akcjami są określone w przepisach Ksh, w Statucie oraz w innych przepisach 

prawa. Emitent wskazuje, iż w związku z planowaną dematerializacją Akcji serii K prawa z Akcji serii K 

powstaną z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i będą przysługiwać 

osobie będącej posiadaczem tego rachunku. 



PROSPEKT EMISYJNY PZ CORMAY S.A.  PODSUMOWANIE 

34 

Poniżej wskazano podstawowe informacje odnośnie praw Akcjonariuszy związanych z Akcjami: 

1) Prawo do dywidendy - Akcjonariusze są uprawnieni do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu 

finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który na podstawie uchwały Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia został przeznaczony do podziału między akcjonariuszy. Walne 

Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całego zysku lub jego części na dywidendę, jak 

również uchwałę o zatrzymaniu całego zysku w spółce. Zgodnie ze Statutem Zarząd nie jest 

uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Walne 

Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego 

dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. Dzień 

dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech 

miesięcy, licząc od tego dnia. Walne Zgromadzenie ustalając dzień dywidendy weźmie pod uwagę 

regulacje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. Wypłata dywidendy na rzecz Akcjonariuszy posiadających Akcje zdematerializowane 

następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Stosownie do treści Uchwały Emisyjnej 

Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 01 stycznia 2015 r., tj. za cały rok 

obrotowy 2015, na równi z pozostałymi Akcjami Spółki. 

2) Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu - każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym 

Zgromadzeniu, Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych Akcji. 

3) Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy - Akcjonariusze mają 

prawo pierwszeństwa objęcia nowych Akcji emitowanych przez Spółkę w związku z podwyższeniem 

jej kapitału zakładowego, w stosunku do liczby posiadanych Akcji, jak również prawo pierwszeństwa 

objęcia emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na Akcje lub 

inkorporujących prawo zapisu na Akcje, w stosunku do liczby posiadanych Akcji. Na warunkach 

określonych w przepisach prawa akcjonariusze mogą zostać pozbawieni prawa poboru w części lub 

w całości w interesie Spółki. 

4) Prawo do udziału w nadwyżkach Emitenta w przypadku likwidacji - Akcjonariuszowi przysługuje 

prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, 

w szczególności po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu roszczeń wierzycieli wobec Spółki.  

5) Prawo zbywania posiadanych Akcji - Akcje są zbywalne w drodze czynności prawnych odpłatnych 

(np. sprzedaż, zamiana) jak i nieodpłatnych (np. darowizna). Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń 

w zakresie prawa do dysponowania Akcjami. Prawo rozporządzania Akcjami obejmuje także 

uprawnienie do ustanawiania na nich obciążeń, w szczególności do ustanawiania zastawu, czy 

użytkowania na akcjach. Do rozporządzenia akcjami może dojść także w związku z ich umorzeniem.  

6) Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia jego przewodniczącego - Akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w 

Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają 

przewodniczącego tego zgromadzenia. 

7) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw 

w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – przysługujące Akcjonariuszowi 

lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, na 

warunkach określonych przepisami prawa. 

8) Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia - Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia, na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.  
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9) Prawo zgłaszania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia  - Akcjonariusz lub Akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego 

zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z 

Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 

znajdujących się w porządku obrad. 

10) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu - prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 

mają osoby będące Akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień 

rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Akcje na okaziciela mające postać dokumentu 

dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty Akcji zostaną złożone 

w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą 

odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na 

dowód złożenia akcji w jednym z uprawnionych do tego podmiotów wskazanych w ogłoszeniu 

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych Akcji 

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. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych Akcji w 

treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie Akcje zarejestrowane na jego 

rachunku papierów wartościowych. 

11) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 

lub innego przedstawiciela - Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie 

uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści 

pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający Akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów 

wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z Akcji 

zapisanych na każdym z rachunków. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje 

się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Pełnomocnictwo do uczestniczenia 

w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia tego pełnomocnictwa na 

piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie 

wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.  

12) Prawa związane z listą akcjonariuszy - Akcjonariusz uprawniony jest do przeglądania w lokalu 

Emitenta listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania 

odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także może żądać przesłania mu listy 

Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną. 

13) Prawo żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad - w terminie 

tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. 

14) Prawo żądania sprawdzenia listy obecności na Walnym Zgromadzeniu - na wniosek Akcjonariuszy, 

posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym 

Zgromadzeniu. 

15) Prawa związane z wyborem członków Rady Nadzorczej - członkowie Rady Nadzorczej są powoływani 

i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Istnieje możliwość wyboru członków Rady Nadzorczej w 

drodze głosowania grupami, na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą 

kapitału zakładowego. 
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16) Prawo żądania wydania dokumentu akcji - przysługuje Akcjonariuszowi posiadającemu Akcje 

niezdematerializowane.  

17) Prawa żądania informacji o Spółce - Akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu może żądać, aby 

Zarząd udzielił mu informacji dotyczącej Spółki, niezbędnej do 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. Z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa 

Akcjonariuszowi przysługuje także uprawnienie do zgłoszenia żądania informacji o Spółce poza 

obradami Walnego Zgromadzenia. W przypadku procesów restrukturyzacyjnych Spółki (łączenie, 

podział, przekształcenie) Akcjonariuszom przysługuje prawo przeglądania wymienionych 

szczegółowo w Ksh dokumentów dot. danego procesu restrukturyzacyjnego. Akcjonariusz może 

żądać, aby spółka handlowa, która jest Akcjonariuszem, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w 

stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej 

Akcjonariuszem. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka 

handlowa posiada w Spółce, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień 

z innymi osobami.  

18) Prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia - Akcjonariuszom przysługuje uprawnienie do 

wytoczenia, na warunkach określonych przepisami prawa, powództwa przeciwko Spółce o uchylenie 

uchwały Walnego Zgromadzenia lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. Uprawnienie 

to przysługuje Akcjonariuszom, którzy (i) głosowali przeciwko uchwale i po jej podjęciu zażądali 

zaprotokołowania sprzeciwu, (ii) bezzasadnie nie zostali dopuszczeni do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu lub (iii) nie brali udziału w Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem, że Walne 

Zgromadzenie zostało wadliwie zwołane lub uchwała nie była objęta porządkiem obrad.  

19) Prawo do wytoczenia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce - w przypadku, gdyby 

Spółka nie wytoczyła takiego powództwa w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego 

szkodę Spółce, każdy Akcjonariusz jest uprawniony do wytoczenia powództwa o naprawienie szkody 

na zasadach określonych w art. 486 Ksh. 

20) Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego 

z utworzeniem Emitenta lub prowadzeniem jego spraw (rewident do spraw szczególnych) - na 

wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, 

Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Emitenta, 

określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Emitenta lub prowadzeniem jego spraw 

(rewident do spraw szczególnych). Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z ww. 

wnioskiem wnioskodawcy mogą wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego 

podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych. 

21) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta 

najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Ksh). 

22) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu – przez 

Akcjonariuszy posiadających 10% kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym 

Zgromadzeniu.  

23) Przymusowy wykup (squeeze out) - Akcjonariuszowi, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami 

od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami 

odpowiedniego porozumienia, osiągnął lub przekroczył 90% głosów w Spółce, przysługuje prawo 

żądania od pozostałych Akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich Akcji. 
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Szczegółowe warunki określają przepisy Ustawy o Ofercie. 

24) Przymusowy odkup (sell out) – Akcjonariusz może zażądać wykupienia posiadanych przez niego 

akcji przez innego Akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Szczegółowe warunki określają przepisy Ustawy o Ofercie. 

25) Prawo do uzyskania imiennego świadectwa depozytowego – przysługuje Akcjonariuszowi 

posiadającemu Akcje zdematerializowane. 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, 

z wyłączeniem prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (imienne zaświadczenie o prawie 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostało opisane powyżej).  

26) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd 

odpisów uchwał. 

C.5 Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych 

Zarówno Ksh, jak i Statut nie nakładają żadnych ograniczeń na swobodę przenoszenia jakichkolwiek Akcji. Nie 

istnieją faktyczne ograniczenia swobody przenoszenia Akcji.  

Wedle wiedzy Emitenta jedynym akcjonariuszem, którego dotyczą umowne zobowiązania ograniczające 

swobodę przenoszenia Akcji (typu lock-up), jest p. Tomasz Tuora, który zobowiązany jest wobec Orphée i 

IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, że nie będzie: (i) oferować, sprzedawać, zawierać umów 

sprzedaży, zastawiać lub w inny sposób przenosić lub rozporządzać Akcjami,  innymi udziałowymi 

instrumentami finansowymi oraz instrumentami uprawniającymi do nabycia Akcji, ani dokonywać ogłoszeń 

dot. ww. czynności, a także (ii) zawierać jakichkolwiek umów zamiany lub jakichkolwiek innych umów, czy 

dokonywać innych transakcji, na podstawie których przeniesione zostaną, w całości lub części, bezpośrednio 

lub pośrednio, jakiekolwiek ekonomiczne skutki własności jakiejkolwiek liczby Akcji lub jakichkolwiek 

warrantów lub innych instrumentów finansowych uprawniających do nabycia Akcji, ani zlecać żadnej osobie 

trzeciej takich czynności ani ogłaszać intencji dokonania takich czynności. Opisane zobowiązanie typu lock-up 

jest wiążące do 31 grudnia 2015 r. 

Z Ustawy o Obrocie i Ustawy o Ofercie wynikają następujące ograniczenia: 

1) w przypadku zamiaru zbywania instrumentów finansowych w formie oferty publicznej - konieczność 

udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego lub dokonania innych czynności 

określonych przepisami prawa, 

2) zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu zamkniętego, 

3) zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych przez osoby posiadające informacje 

poufne, 

4) obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę Akcji w przypadku: 

(i) nabycia Akcji uprawniających do wykonywania ponad 10% lub 5% ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

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

(iii) przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Ponadto, w niektórych przypadkach ograniczenia w zbywalności mogą wynikać z przepisów prawa 

regulujących kwestie koncentracji przedsiębiorców. 
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C.6 

Wskazanie czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków 

regulowanych, na których papiery wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu 

Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - na rynku równoległym, w systemie notowań 

ciągłych, będzie:  

1) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 31.861.977 Akcji zwykłych na okaziciela serii K (tj. oferowane papiery 

wartościowe), 

2) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 31.861.977 Praw do Akcji serii K, 

3) 29.301.788 Praw Poboru Akcji serii K.  

C.7 Opis polityki dywidendy 

Na Datę Prospektu nie obowiązuje w Spółce odrębnie sformalizowana polityka dywidendy. Polityka Spółki w 

zakresie wypłaty dywidendy zakłada wypłatę dywidendy w zakresie, w jakim Spółka będzie posiadała środki 

pieniężne i kwoty, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy, biorąc pod uwagę czynniki 

mające wpływ na sytuację finansową Spółki, jej wyniki działalności i wymogi kapitałowe. W latach 2012-2014 

– to jest za lata 2010-2013 Spółka nie wypłacała dywidendy. W związku z opublikowanym w dniu 30 kwietnia 

2015 r. raportem rocznym za 2014 r. obejmującym sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy 

od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące stratę netto dywidenda za rok 2014 nie 

zostanie wypłacona. 

W rekomendacjach dotyczących zysków przyszłych okresów Zarząd zamierza uwzględniać m.in. i) wysokość 

osiągniętego zysku; ii) posiadanie przez Spółkę wolnych środków finansowych iii) potrzeby związane z 

nakładami inwestycyjnymi Grupy Kapitałowej Emitenta.  

Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje zwyczajne Walne Zgromadzenie, które 

winno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień 

ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień wypłaty dywidendy, biorąc pod uwagę m.in. 

rekomendację Zarządu w tym zakresie, przy czym rekomendacja Zarządu nie ma wiążącego charakteru dla 

Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z przepisami Ksh kwota przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy nie może przekroczyć sumy: 

i) przeznaczonego do podziału zysku netto Spółki za dany rok obrotowy; ii) niepodzielonego zysku z lat 

ubiegłych; oraz iii) kwot przeniesionych z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych. Kwotę 

przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy pomniejsza się o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, 

które zgodnie z postanowieniami prawa lub Statutu powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok 

obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. 

Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń wypłaty dywidendy ani nie różnicuje uprawnień do dywidendy 

wynikających z Akcji. 

Zgodnie z zapisami Statutu Zarząd nie posiada uprawnienia do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy, co uniemożliwia dokonywanie takich wypłat w świetle art. 349 §1 Ksh. 

Umowy zawarte przez Spółkę i inne podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta nie zawierają ograniczeń 

w zakresie wypłaty dywidendy przez Emitenta. 
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DZIAŁ D Ryzyko 

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

jego branży 

Emitent kontynuuje dotychczasową działalność oraz realizuje strategię rozpoczęcia własnej produkcji 

innowacyjnych analizatorów oraz prowadzenia prac badawczych nad nowymi technologiami w oparciu 

o własne szacunki, założenia, analizę otoczenia rynkowego i perspektyw rozwoju rynku diagnostyki in 

vitro, które mogą okazać się błędne, nieadekwatne, niedostateczne 

Emitent może nie stworzyć, nie wprowadzić do produkcji i sprzedaży komercyjnej analizatora 

biochemicznego BlueBox, analizatorów hematologicznych Hermes Senior i Hermes Junior, analizatora 

biochemicznego Equisse lub odnotować ich sprzedaż bądź wyniki finansowe z ich sprzedaży na niższym 

poziomie niż zakładane 

Budowa zakładu produkcyjnego w Lublinie może z przyczyn zależnych lub niezależnych od Emitenta nie 

dojść do skutku lub opóźnić się, co może też pociągnąć konieczność zwrotu otrzymanej dotacji z PARP 

Silna konkurencja na rynkach zagranicznych, na których Emitent chce się wciąż rozwijać oraz na 

rynkach Ameryki Północnej, gdzie Emitent chce rozpocząć działalność, może wpłynąć negatywnie na 

pozycję rynkową Emitenta i/lub jego wyniki finansowe  

Operując w znacznej mierze na rynkach zagranicznych, Emitent jest narażony na ryzyko specyficzne 

każdego kraju, w tym ryzyko geopolityczne, głównie na terenie Federacji Rosyjskiej  

Niewypełnienie warunków określonych w umowach dotacyjnych oraz niespełnienie formalnych 

wymagań dofinansowania ze środków Unii Europejskiej może wiązać się z utratą części lub całości 

dofinansowania otrzymanego przez Emitenta z programów Unii Europejskiej na realizację projektów 

dotyczących nowych analizatorów i budowy zakładu produkcyjnego w Lublinie 

Pozyskanie niższych wpływów z emisji Akcji serii K, utrata całości lub części dofinansowania na 

działalność inwestycyjną, brak możliwości finansowania z innych źródeł mogą opóźnić lub wydłużyć w 

czasie inwestycje Emitenta, spowodować ich okrojenie lub wpłynąć na ich modyfikację 

Waga kryterium ceny w przetargach publicznych oraz inne warunki wynikające z Prawa Zamówień 

Publicznych mogą wpływać negatywnie na wyniki finansowe Emitenta 

Brak lub opóźnienie w realizacji dostaw towarów, surowców, zmiany warunków umów z 

kontrahentami lub ich rozwiązanie może negatywnie wpłynąć na ciągłość i jakość produkcji Emitenta 

oraz jego wyniki finansowe 

Działalność Emitenta opiera się między innymi na kontraktach, które wyłączają lub istotnie ograniczają 

możliwość waloryzacji cen produktów i towarów oferowanych przez Emitenta 

Wzrost kosztów operacyjnych, zwłaszcza zakupu towarów i materiałów, świadczeń pracowniczych, 

kosztów usług obcych Emitenta, w tym kosztów doradztwa i obsługi prawnej w związku z trwającym 

konfliktem pomiędzy Emitentem a Panem Tomaszem Tuorą – byłym Prezesem Zarządu Emitenta może 

istotnie wpłynąć na poziom wyników finansowych Emitenta 

Zapotrzebowanie przez Emitenta na środki finansowe do realizacji inwestycji, ewentualna utrata 

finansowania z Unii Europejskiej lub finansowania bankowego oraz opóźnianie płatności przez 

kontrahentów mogą prowadzić do zaburzeń w płynności Emitenta lub jej utraty 

Emitent jest narażony na ryzyko niewywiązania się kontrahentów ze swoich zobowiązań względem 

niego, w tym na ryzyko opóźnienie lub braku spłaty należności 

Emitent może nie być w stanie utrzymać lub pozyskać nowej wykwalifikowanej kadry, w tym w 
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szczególności kluczowej kadry kierowniczej 

Emitent realizując część przychodów na podstawie pojedynczych zamówień narażony jest na znaczną 

niepewność co do ilości przyszłych zamówień 

Nieantycypowana przez Emitenta zmiana technologii medycznych, brak lub opóźniona reakcja 

Emitenta na nowości rynkowe i produkty konkurencji może doprowadzić do ograniczenia popytu na 

jeden lub wiele produktów Emitenta wpływając negatywnie na wyniki finansowe Emitenta i 

perspektywy jego rozwoju 

Spółka napotyka utrudnienia w wykonywaniu praw z akcji Orphée 

Struktura akcjonariatu Spółki jest rozproszona, a w akcjonariacie istnieje konflikt mogący negatywnie 

wpływać na działalność Emitenta 

Emitent posiada wiedzę o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Emitenta, z czego wynikają 

roszczenia kierowane przez Spółkę do Pana Tomasza Tuory 

Emitent ponosi ryzyko wynikające z uwarunkowań wprowadzania do obrotu, dystrybucji i importu 

urządzeń i systemów stosowanych w ochronie zdrowia (wyrobów medycznych)  

Emitent ponosi ryzyko związane z odpowiedzialnością za produkt wprowadzany do obrotu 

Emitent posiada nierozliczone zobowiązania wynikające z zawartych w przeszłości umów dotyczących 

restrukturyzacji Emitenta i jego byłych spółek zależnych 

Emitent ponosi ryzyka wynikające z umowy kredytowej z BZWBK SA 

Emitent ponosi ryzyko prawne związane z międzynarodowym obrotem handlowym 

Emitent ponosi ryzyko w zakresie obciążeń publicznoprawnych 

Emitent ponosi ryzyko związane ze zobowiązaniami abstrakcyjnymi i warunkowymi 

Emitent może niedostatecznie chronić własność intelektualną lub tajemnicę przedsiębiorstwa 

Emitent może doznać ograniczeń rozwoju związanych z prawami własności intelektualnej 

Emitent może doznać uszczerbków wizerunkowych 

Emitent może ponieść straty w wyniku czasowego wstrzymania świadczenia usług, awarii, kradzieży lub 

zniszczenia 

Emitent może doznać ograniczeń rozwoju lub ponieść szkody w związku z obowiązującymi przepisami 

regulującymi ochronę środowiska 

Emitent może doznać ograniczeń rozwoju lub ponieść szkody w związku wystąpieniem zdarzeń 

nieprzewidywalnych 

Różnice kulturowe i konflikty personalne mogą negatywnie wpływać na działalność Emitenta 

Biegły rewident badający jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za 2014 r. i skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2014 r. wyraził zastrzeżenia do tych 

sprawozdań 

W przypadku materializacji kilku ryzyk dotyczących Emitenta w krótkim okresie czasu (kumulacja 

negatywnych zdarzeń dotyczących Emitenta), skutki materializacji tych ryzyk będą dużo poważniejsze 

dla Emitenta, niż w przypadku gdyby ryzyka te materializowały się kolejno w dłuższym okresie czasu 

W przeszłości Emitent i Grupa Kapitałowa Emitenta osiągały ujemne wyniki finansowe i istnieje ryzyko, że 
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Emitent będzie osiągał ujemne wyniki finansowe w przyszłości 

Sytuacja makroekonomiczna ma istotny wpływ na działalność Emitenta 

Emitent prowadzi działalność na rynku diagnostyki in vitro (IVD), który charakteryzuje się wysoką 

konkurencyjnością 

Trudna sytuacja finansowa publicznych zakładów opieki zdrowotnej, do których Emitent realizuje 

sprzedaż, w tym trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań, może mieć negatywny wpływ na 

wyniki finansowe i płynność Emitenta 

Utrata lub ograniczenie refinansowania przez odbiorców wyrobów Emitenta może wpływać na 

obniżenia wolumenu i/lub wartości dystrybuowanych produktów i towarów przez Emitenta oraz 

negatywnie oddziaływać na wyniki finansowe Emitenta 

Korzystając z finansowania dłużnego Emitent jest narażony na ryzyko zmian stóp procentowych 

Wahania kursu walut mogą w istotny negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta 

Zmiany polityczne i gospodarcze na Ukrainie oraz w Federacji Rosyjskiej, w tym sankcje gospodarcze, 

ograniczenia prowadzenia i rozwijania działalności wpłyną ujemnie na wyniki finansowe Emitenta i 

perspektywy jego rozwoju na tych rynkach 

Czynniki pozostające poza kontrolą Emitenta mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na jego operacyjną 

działalność 

Zmiany otoczenia prawnego, w tym w zakresie polskiego prawa podatkowego mogą skutkować 

niedostosowaniem Emitenta do bieżących uwarunkowań prawnych 

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

wartościowych 

Emisja Akcji serii K może nie dojść do skutku 

Emitent może odstąpić od Oferty lub zawiesić Ofertę 

Uchwała Emisyjna została zaskarżona, w wyniku czego może zostać wyeliminowana z obrotu prawnego 

Instrumenty Wprowadzane mogą w wyjątkowych warunkach nie zostać zarejestrowane w Krajowym 

Depozycie Papierów Wartościowych 

Możliwe są: niedopuszczenie, opóźnienie dopuszczenia, niewprowadzenie lub opóźnienie 

wprowadzenia papierów wartościowych Emitenta do obrotu giełdowego 

W toku Oferty możliwe jest wystąpienie naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia 

przepisów art. 16, art. 17 i art. 18 Ustawy o Ofercie 

Możliwe jest wstrzymanie dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań lub zawieszenia obrotu 

Instrumentami Wprowadzanymi wynikające z art. 20 Ustawy o Obrocie 

Okres przyjmowania zapisów może być zmieniony lub wydłużony 

Zapisy Dodatkowe na Akcje serii K mogą ulec znaczącej redukcji 

Inwestor może doznać utrudnień w zbyciu / nabyciu Praw Poboru oraz niekorzystnych skutków 

niewykonania Prawa Poboru 

Instrumenty Wprowadzane mogą zostać wykluczone z obrotu na rynku regulowanym lub z obrotu 

giełdowego 
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Inwestowanie w Instrumenty Wprowadzane wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym 

Kurs lub płynność Akcji mogą ulec pogorszeniu w związku z publikacją niekorzystnych raportów 

dotyczących Akcji bądź rynków, na których działa Emitent 

Emitent może sporządzić aneks do Prospektu w taki sposób, że ten aneks nie będzie odpowiadał pod 

względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa  

Przepisy związane z prowadzeniem akcji promocyjnej przez Emitenta mogą zostać naruszone 

W związku z obrotem Instrumentami Wprowadzanymi mogą zostać naruszone inne przepisy zagrożone 

sankcjami w postaci kar 

Mogą zostać dokonane przez Emitenta przesunięcia środków pieniężnych z emisji pomiędzy 

poszczególnymi celami emisji 

 

 

 

 

DZIAŁ E Oferta 

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

szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez Emitenta lub oferującego 

Przy założeniu, że wszystkie Akcje serii K zostaną subskrybowane, łączna oczekiwana wartość emisji Akcji serii 

K wyniesie 47.793 tys. PLN. W takiej sytuacji łączne szacunkowe koszty Oferty, obejmujące: (a) przygotowanie 

i przeprowadzenie oferty 812 tys. PLN, (b) wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy, (c) sporządzenie 

prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa 505 tys. PLN, (d) promocja oferty – 33 tys. PLN, (e) pozostałe 

koszty – 168 tys. PLN , wyniosą około 1.518 tys. PLN. Emitent szacuje, że wpływy pieniężne netto (po 

odliczeniu kosztów emisji) z emisji Akcji serii K wyniosą około 46.275 tys. PLN. 

Ostateczne koszty Oferty obciążające Emitenta, będą możliwe do obliczenia po jej zakończeniu i zostaną 

podane przez Emitenta do publicznej wiadomości po zakończeniu Oferty. 

Szacunkowe koszty pobierane od inwestora zostały opisane poniżej w punkcie E.7. 

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

wpływów pieniężnych 

Emitent podjął decyzję o przeprowadzeniu Oferty w związku z zamiarem pozyskania środków pieniężnych na 

rozwój działalności, w szczególności dla potrzeb realizowanych inwestycji. 

Przy założeniu objęcia wszystkich Akcji serii K, uwzględniając, że Cena Emisyjna wynosi 1,50 PLN za jedną Akcję 

serii K, szacowane wpływy z emisji Akcji serii K wyniosą brutto 47.793 tys. PLN, a po uwzględnieniu 

szacunkowych kosztów Oferty około 46.275 tys. PLN netto. 

Emitent planuje poniesienie wydatków na przewidywane główne projekty inwestycyjne w latach 2015 – 2016 

w łącznej wysokości 62.578 tys. PLN, co obejmuje również kwotę 5.398 tys. PLN nakładów inwestycyjnych już 

poniesionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do Daty Prospektu. Do końca 2015 roku Emitent planuje 

poniesienie nakładów inwestycyjnych o łącznej wartości 43.956 tys. PLN, które będą w całości finansowane 

wpływami z emisji Akcji serii K. Z kolei w 2016 roku Emitent planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych o 

łącznej wartości oraz 13.224 tys. PLN, które będą sfinansowane: 2.319 tys. PLN wpływami z emisji Akcji serii K 

oraz 10.905 tys. PLN z kredytów. 

Wszystkie główne planowane inwestycje Emitenta stanowią kontynuację już rozpoczętych projektów.  

Celem emisji Akcji serii K jest pozyskanie środków pieniężnych na poniższe procesy inwestycyjne. 
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Tabela 11. Cele emisji Akcji serii K 

Źródło: Emitent 

Przy założeniu wpływów z emisji Akcji serii K na 46.275 tys. PLN netto, pozostałe środki na sfinansowanie 
celów emisji w wysokości 10.905 tys. PLN zostaną pokryte kredytami. 

Emitent podjął już wstępne rozmowy z wybranymi bankami w zakresie pozyskania finansowania kredytem 
bankowym. Ponieważ finansowanie planowanych inwestycji ma pochodzić z emisji Akcji serii K i z kredytów 
bankowych Emitent będzie kontynuował rozmowy z wybranymi bankami po pozyskaniu środków finansowych 
z emisji Akcji serii K.  

Do momentu wykorzystania wszystkich środków uzyskanych w ramach Oferty na ww. cele, Emitent może 
przejściowo lokować środki uzyskane z emisji Akcji serii K na lokatach bankowych lub w bezpieczne 
instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (np. obligacje Skarbu Państwa). Emitent nie wyklucza również 
przejściowego wykorzystania części środków pozyskanych w ramach Oferty do przejściowego zwiększenia 
zaangażowania w aktywach obrotowych. 

Emitent nie przewiduje rezygnacji z opisanych powyżej celów emisji.  

W przypadku uzyskania mniejszych niż zakładane wpływów z emisji akcji, Emitent zamierza pozyskać większe 
finansowanie z kredytów lub/oraz dokonać przesunięć środków pieniężnych z emisji pomiędzy 
poszczególnymi celami emisji w ten sposób, aby w pierwszej kolejności środki te przeznaczyć na zakończenie 
prac rozwojowych i industrializacyjnych analizatorów. 

W dalszej kolejności, w przypadku uzyskania mniejszych niż zakładane wpływów z kredytów, Emitent zamierza 
dokonać przesunięć środków pieniężnych z emisji pomiędzy poszczególnymi celami emisji ten sposób, aby 
w pierwszej kolejności środki te przeznaczyć na zakończenie prac rozwojowych i industrializacyjnych 
analizatorów oraz dokonać weryfikacji harmonogramu realizacji inwestycji. 

Emitent zamierza realizować inwestycje w ten sposób, aby czas ich realizacji był dopasowany do posiadanych 

przez Emitenta środków finansowych i aby ewentualny brak środków na realizację inwestycji nie wpływał na 

działalność operacyjną Spółki. 

Wyszczególnienie 
Nakłady na 
cele emisji  
(tys. PLN) 

W tym finansowanie 
ze środków własnych, w 

tym z emisji akcji 
(tys. PLN) 

W tym środki 
pochodzące 
z kredytów 
bankowych 
(tys. PLN) 

1. Zakończenie prac rozwojowych i industrializacyjnych 
analizatora biochemicznego EQUISSE 

6.713 6.713 0 

2. Zakończenie prac rozwojowych i industrializacyjnych 
analizatora hematologicznego HERMES SENIOR 

1.917 1.917 0 

3. Zakończenie prac rozwojowych i industrializacyjnych 
analizatora hematologicznego HERMES JUNIOR 

5.364 5.364 0 

4. Zakończenie prac rozwojowych i industrializacyjnych 
analizatora POCT – BLUE BOX 

10.491 7.85 2.706 

5. Budowa centrum produkcyjno-logistycznego w Lublinie 15.895 12.239 3.656 

6. Wyposażenie centrum produkcyjno-logistycznego w 
Lublinie 

16.800 12.257 4.543 

RAZEM 57.180 46.275 10.905 

E.3 Opis warunków oferty 

Dotychczasowym Akcjonariuszom w drodze realizacji prawa poboru oferowanych do objęcia jest 31.861.977 

akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda. Przysługiwać będzie im 

Prawo Poboru Akcji serii K proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Akcji Istniejących, przy czym za 

każdą jedną Akcję Istniejącą posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru, dotychczasowym akcjonariuszom 

Emitenta przysługuje jedno jednostkowe Prawo Poboru. Liczbę pojedynczych Praw Poboru uprawniającą do 

objęcia jednej Akcji serii K stanowi iloraz wszystkich Praw Poboru oraz wszystkich oferowanych Akcji serii K 
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wynoszący 1 (jeden). Cena Emisyjna Akcji serii K wynosi 1,50 PLN za jedną Akcję serii K. 

Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 1 Ksh wykonanie prawa poboru akcji spółki publicznej następuje 

w jednym terminie, w którym składane są zarówno Zapisy Podstawowe, jak i Zapisy Dodatkowe. Ułamkowe 

części akcji nie będą przydzielane, jak również Akcje serii K nie będą przydzielane kilku inwestorom łącznie. 

Przydział Akcji serii K w wyniku wykonania Prawa Poboru, w ramach ważnego złożonego Zapisu 

Podstawowego na Akcje serii K, będzie następował w taki sposób, iż liczba Akcji serii D przydzielona danemu 

inwestorowi na podstawie danego Zapisu Podstawowego będzie równa liczbie Praw Poboru posiadanych 

przez danego inwestora, w oparciu o które zostanie złożony ten Zapis Podstawowy. 

Jeżeli w wyniku wykonania Prawa Poboru na podstawie złożonych Zapisów Podstawowych pozostaną 

nieobjęte Akcje serii K, Akcje te zostaną przydzielone inwestorom składającym Zapisy Dodatkowe. Jeżeli suma 

Akcji serii K, na jaką zostaną złożone Zapisy Dodatkowe, przekroczy liczbę nieobjętych Akcji serii K, zostanie 

dokonana proporcjonalna redukcja Zapisów Dodatkowych (przy czym wielkość Zapisu Dodatkowego w części 

stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich oferowanych Akcji serii K zostanie pominięta). Akcje serii K nie 

przyznane w wyniku zaokrąglenia zostaną przydzielone po jednej, kolejno inwestorom, którzy złożyli Zapisy 

Dodatkowe na największą liczbę Akcji serii K, przy czym w przypadku zapisów na jednakową liczbę Akcji serii K 

o przydziale zadecyduje losowanie. 

Akcje serii K, które nie zostaną objęte zapisami w trybie realizacji prawa poboru (tj. nie zostaną objęte na 

podstawie zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych), Zarząd będzie mógł zaoferować wyłącznie 

wskazanym przez siebie uprawnionym inwestorom będącym dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki lub 

posiadaczami Praw Poboru Akcji serii K, według uznania Zarządu. Cena emisyjna, po której obejmowane będą 

– przez inwestorów, którzy otrzymają zaproszenia do Emitenta – Akcje serii K nieobjęte w wykonaniu Prawa 

Poboru, będzie równa Cenie Emisyjnej, tj. cenie emisyjnej, po której obejmowane będą Akcje serii K 

w wykonaniu Prawa Poboru. 

Przewidywany harmonogram Oferty (daty wraz z odpowiadającymi zdarzeniami): 

12 czerwca 2015 r. Dzień ustalenia prawa poboru 

Niezwłocznie po zatwierdzeniu 

Prospektu, nie później niż 

24 lipca 2015 r. 

Publikacja Prospektu 

28 lipca - 11 sierpnia 2015 r. Notowania Praw Poboru Akcji serii K* 

3-17 sierpnia 2015 r. 
Przyjmowanie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach 

wykonywania Prawa Poboru 

31 sierpnia 2015 r. 

Przydział Akcji serii K i zamknięcie Oferty (w przypadku, gdy w ramach 

wykonania Prawa Poboru, z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych, 

subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii K) 

31 sierpnia - 2 września 2015 r. 

Przyjmowanie zapisów na Akcje serii K nieobjęte Zapisami Podstawowymi 

i Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, 

składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu 

skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd (wedle jego uznania) 

uprawnionych inwestorów będących dotychczasowymi akcjonariuszami 
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Spółki lub posiadaczami Praw Poboru Akcji serii K (subskrypcja 

uzupełniająca) 

2 września 2015 r. 

Przydział Akcji serii K nieobjętych w ramach wykonywania Prawa Poboru  

i zamknięcie Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania 

Prawa Poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje serii K 

i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca) 

około 9 dni roboczych od 

przydziału Akcji serii K 
Rozpoczęcie notowań Praw do Akcji serii K 

około 1 miesiąca od przydziału 

Akcji serii K 
Przewidywany termin rozpoczęcia notowań Akcji serii K 

* Ogólne przesłanki oraz ramowe terminy rozpoczęcia i zakończenia notowań Praw Poboru na GPW określone są w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. Szczegółowy 

terminarz notowań Praw Poboru określi i poda do publicznej wiadomości w drodze komunikatu Zarząd GPW. 

Terminy realizacji Oferty, w tym termin przydziału Akcji serii K, mogą ulec zmianie. Nowe terminy zostaną 

podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu poprzedzającym dzień upływu danego terminu, za 

wyjątkiem terminu przyjmowania zapisów na Akcje serii K nieobjęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami 

Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie 

Zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd (wedle jego uznania) uprawnionych inwestorów 

będących dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki lub posiadaczami Praw Poboru Akcji serii K (subskrypcja 

uzupełniająca), w przypadku którego nowy termin zostanie podany do publicznej wiadomości nie później niż 

w dniu upływu tego terminu. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Zarząd zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania 

zapisów, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. Nie 

przewiduje się skrócenia terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje serii K w ramach wykonywania 

Prawa Poboru po rozpoczęciu przyjmowania zapisów. 

Podanie nowych terminów będzie dokonywane w formie komunikatu aktualizującego, zgodnie z 

postanowieniami art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, dodatkowo informacja na ten temat może zostać przekazana 

także w formie Raportu Bieżącego. W przypadku, gdy zmiany w powyższym harmonogramie spowodują 

powstanie zdarzeń, o których mowa w art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie, informacja o takiej zmianie zostanie 

przekazana w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie. 

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

Podmiotami zaangażowanymi w Ofertę, w rozumieniu posiadania interesu w prawidłowym przygotowaniu lub 

realizacji Oferty lub jej części, są: 

1. Emitent, którego program inwestycyjny ma zostać częściowo sfinansowany ze środków uzyskanych 

z emisji Akcji serii K, w związku z czym powodzenie Oferty ma wpływ na perspektywy Emitenta, 

2. Oferujący, z uwagi na uzgodnione z Emitentem wynagrodzenie częściowo uzależnione od wysokości 

środków pieniężnych uzyskanych z emisji Akcji serii K, a także obowiązek dochowania należytej 

staranności przy realizacji umowy zawartej z Emitentem oraz bezpośredni związek jakości 

świadczonych usług z powodzeniem Oferty, 

3. BTFG Advisory sp. z o.o., doradca finansowy Emitenta co do sporządzenia fragmentów Prospektu 

wskazanych w Części III pkt 1.3 Prospektu, z uwagi na obowiązek dochowania należytej staranności 
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przy świadczeniu usług doradztwa, 

4. Tatar i Wspólnicy Sp. k., doradca prawny Emitenta w zakresie Oferty, w tym co do sporządzenia 

fragmentów Prospektu wskazanych w Części III pkt 1.4 Prospektu, z uwagi na obowiązek dochowania 

należytej staranności przy świadczeniu usług doradztwa. 

5. Doradca Oferującego, z uwagi na uzgodnione z Emitentem wynagrodzenie częściowo uzależnione od 

wysokości środków pieniężnych uzyskanych z emisji Akcji serii K, a także obowiązek dochowania 

należytej staranności przy realizacji umowy zawartej z Emitentem. 

E.5 

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

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lockup”: strony, których to dotyczy oraz wskazanie okresu 

objętego zakazem sprzedaży 

Nie dotyczy. Na podstawie Prospektu Akcjonariusze nie oferują do sprzedaży papierów wartościowych.  

Poniżej przedstawiono informacje na temat znanych Emitentowi dotyczących Akcji umów zakazu sprzedaży 

akcji typu „lock-up” oraz tego rodzaju jednostronnych zobowiązań. 

Zobowiązanie typu lock-up Tomasz Tuory wobec Emitenta i IPOPEMA Securities S.A. 

Tomasz Tuora w dniu 14 lipca 2014 r. jednostronnie zobowiązał się wobec Orphée i IPOPEMA Securities S.A. 

z siedzibą w Warszawie, że – pod warunkiem, iż spodziewane podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 

emisji akcji Orphée objętych uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy Orphée z 24 kwietnia 2014 r. 

(zwykłe podwyższenie kapitału) i w ramach kapitału docelowego Orphée zostaną zrealizowane (niezależnie od 

liczby wyemitowanych w ich ramach nowych akcji Orphée) (warunek ten został w całości spełniony) – nie 

będzie: (i) oferować, sprzedawać, zawierać umów sprzedaży, zastawiać lub w inny sposób przenosić lub 

rozporządzać Akcjami, innymi udziałowymi instrumentami finansowymi oraz instrumentami uprawniającymi 

do nabycia Akcji, ani dokonywać ogłoszeń dot. ww. czynności, a także (ii) zawierać jakichkolwiek umów 

zamiany lub jakichkolwiek innych umów, czy dokonywać innych transakcji, na podstawie których przeniesione 

zostaną, w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio, jakiekolwiek ekonomiczne skutki własności 

jakiejkolwiek liczby Akcji lub jakichkolwiek warrantów lub innych instrumentów finansowych uprawniających 

do nabycia Akcji, ani zlecać żadnej osobie trzeciej takich czynności ani ogłaszać intencji dokonania takich 

czynności. Opisane zobowiązanie typu lock-up jest wiążące do 31 grudnia 2015 r. Analogiczne zobowiązanie 

dotyczy posiadanych przez Tomasza Tuorę akcji Orphée. 

E.6 Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą 

Przy założeniu, że wszystkie emitowane (tj. 31 861 977) Akcje serii K zostaną objęte przez inwestorów, 

natychmiastowe rozwodnienie udziału akcjonariusza, który nie wykonał Prawa Poboru Akcji serii K, w kapitale 

zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spowodowane Ofertą wyniesie 

50%. Oznacza to, że istniejące przed Ofertą 31 861 977 Akcji Istniejących, reprezentujących przed Ofertą 100% 

kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających łącznie do 100% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji Akcji serii K, 

będzie reprezentować 50% kapitału zakładowego Emitenta oraz będzie uprawniać łącznie do 50% ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

W poniższych tabelach przedstawione zostało rozwodnienie spowodowane emisją Akcji serii K. W tabelach 

przyjęte zostało założenie, że objęte zostaną wszystkie emitowane (tj. 31 861 977) Akcje serii K. 
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Tabela 12. Natychmiastowe rozwodnienie spowodowane emisją 31 861 977 Akcji serii K, przy założeniu, że Akcje serii K nie zostaną objęte 

przez dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta 

 

Podmiot 

Liczba akcji / głosów na Walnym 
Zgromadzeniu 

Udział w ogólnej liczbie akcji / głosów na 
Walnym Zgromadzeniu 

Przed Ofertą Po Ofercie Przed Ofertą Po Ofercie 

Dotychczasowi akcjonariusze, w tym: 31.861.977 31.861.977 100,00% 50,00% 

- TOTAL FIZ (pośrednio i bezpośrednio) 7.950.000 7.950.000 24,95% 12,48% 

- Pan Tadeusz Tuora (pośrednio) 2 904 301 2 904 301 9,12% 4,56% 

- ING OFE i ING Dobrowolny Fundusz 
Emerytalny 

2 502 022 2 502 022 7,85% 3,93% 

- PTE Allianz Polska S.A. 2.136.926 2.136.926 6,71% 3,35% 

- Pozostali 16 368 728 16 368 728 51,37% 25,69% 

Nowi akcjonariusze 0 31.861.977 0,00% 50,00% 

Razem 31.861.977 63.723.954 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 

Tabela 13. Natychmiastowe rozwodnienie spowodowane emisją 31 861 977Akcji serii K 

Seria Akcji 
Liczba akcji / głosów na Walnym Zgromadzeniu  

Udział w ogólnej liczbie akcji / głosów na 
Walnym Zgromadzeniu 

Przed Ofertą Po Ofercie Przed Ofertą Po Ofercie 

Akcje Istniejące (serii A-J) 31.861.977 31.861.977 100% 50% 

Akcje serii K 0 31.861.977 0% 50% 

RAZEM 31.861.977 63.723.954 100% 100% 

Źródło: Emitent 

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

Z zastrzeżeniem Ceny Emisyjnej inwestorzy nie ponoszą na rzecz Emitent żadnych opłat. Złożenie zapisu na 

Akcje serii K może wiązać się z kosztem inwestora w postaci prowizji firmy inwestycyjnej przyjmującej taki 

zapis. Dodatkowym kosztem inwestora może być opłata za prowadzenie rachunku, na którym zapisane są lub 

będą Akcje, PDA lub Zdematerializowane Prawa Poboru. 
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CZĘŚĆ II CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ TYPEM PAPIERU 

WARTOŚCIOWEGO OBJĘTEGO OFERTĄ 

1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA 

1.1. Emitent kontynuuje dotychczasową działalność oraz realizuje strategię rozpoczęcia własnej 

produkcji innowacyjnych analizatorów oraz prowadzenia prac badawczych nad nowymi 

technologiami w oparciu o własne szacunki, założenia, analizę otoczenia rynkowego i perspektyw 

rozwoju rynku diagnostyki in vitro, które mogą okazać się błędne, nieadekwatne, niedostateczne 

Strategia Emitenta zakłada kontynuowanie dotychczasowej działalności oraz rozpoczęcie działalności związanej 

z produkcją innowacyjnych analizatorów (analizator biochemiczny Equisse, analizator hematologiczny 5 – diff 

Hermes Senior i Hermes Junior, innowacyjny analizator BlueBox działający w systemie Point-of-Care Testing 

POCT– „badania przy łóżku chorego”) oraz rozwój prac badawczych nad nowymi technologiami. W ocenie 

Emitenta, potencjał rynkowy nowych analizatorów jest duży, dotyczy to w szczególności analizatora BlueBox 

dedykowanego gabinetom lekarskim. Szacunki Emitenta opierają się na prognozie i analizach rynku, zgodnie 

z którymi badania z segmentu POCT są segmentem rynku diagnostyki in vitro o największym potencjale 

wzrostowym.  

Kontynuowanie dotychczasowej działalności w zakresie klasycznej diagnostyki laboratoryjnej w ocenie Emitenta 

przebiega pomyślnie, zapewnia systematyczny wzrost sprzedaży i działa stabilizująco na pozycję rynkową 

i sytuację finansową Emitenta, pozwala też generować środki finansowe na działania innowacyjne.  

Błędna lub nieadekwatna ocena otoczenia rynkowego i perspektyw rynku diagnostyki in vitro oraz 

podejmowanie decyzji na podstawie niewłaściwych przesłanek mogą skutkować podjęciem niewłaściwych 

działań oraz mieć negatywny wpływ na realizację strategii przez Emitenta, a tym samym na sytuację finansową 

oraz wizerunek Emitenta. Dodatkowo także, czynniki zewnętrzne mające wpływ na realizację celów 

strategicznych, w tym m. in. wprowadzenie na rynek nowych urządzeń (takie jak bariery technologiczne 

dotyczące produkcji innowacyjnych elementów do wyżej wymienionych urządzeń, problemy z uzyskiwaniem 

praw do patentów – opisane w punkcie 1.27) mogą zostać nieprawidłowo lub w niedostatecznym stopniu 

uwzględnione przy planowaniu oraz realizacji celów strategicznych Emitenta. 

1.2. Emitent może nie stworzyć, nie wprowadzić do produkcji i sprzedaży komercyjnej analizatora 

biochemicznego BlueBox, analizatorów hematologicznych Hermes Senior i Hermes Junior, 

analizatora biochemicznego Equisse lub odnotować ich sprzedaż bądź wyniki finansowe z ich 

sprzedaży na niższym poziomie niż zakładane 

Emitent wiąże plany inwestycyjne oraz opiera strategię rozwoju w dużej mierze na założeniu, iż w ciągu kilku 

najbliższych lat uda mu się sfinalizować proces wprowadzania na rynki czterech innowacyjnych analizatorów: 

analizatora biochemicznego BlueBox (przeznaczony dla gabinetów lekarskich), analizatorów hematologicznych 

w technologii 5-diff: Hermes (wersja dedykowana dużym i średnim laboratoriom) i Hermes Junior (wersja 

dedykowana małym laboratoriom) oraz analizatora biochemicznego Equisse. 

Projekt związany z produkcją analizatora BlueBox znajduje się na etapie industrializacji (adaptacji 

z laboratoryjnego prototypu do produktu przemysłowego, który może zostać wdrożony do seryjnej produkcji 

oraz optymalizacji ostatecznego produktu pod względem kosztów produkcji i funkcjonalności). Następnie 

urządzenie poddane zostanie walidacji klinicznej (proces polegający na testowaniu urządzeń pod kątem 

spełniania wymagań ustanowionych przez międzynarodowe, niezależne organizacje lub zgodności wyników 
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testowanych urządzeń z urządzeniami wzorcowymi), a także certyfikacji. Komercjalizacja i rozpoczęcie masowej 

produkcji przewidziane są w pierwszej połowie 2016 r. 

Emitent zakłada, iż wprowadzenie do sprzedaży analizatora hematologicznego Hermes w technologii 5-diff oraz 

analizatora biochemicznego Equisse nastąpi na przełomie 2015 r. i 2016 r.  

Projekt związany z produkcją analizatora Hermes Junior znajduje się na etapie prac rozwojowych. 

Informacje na temat zawartych przez Emitenta znaczących umów, dotyczących czynności niezbędnych w celu 

uruchomienia w przyszłości produkcji opisanych powyżej analizatorów, zostały przedstawione w punkcie 5.4 

Części III Prospektu, w podrozdziale zatytułowanym „Umowy przemysłowe (nowe procesy produkcyjne)”. 

Proces wprowadzania na rynki wyżej wymienionych urządzeń może z różnych przyczyn, zarówno zależnych, jak 

i niezależnych od Emitenta, zostać opóźniony lub może w ogóle nie dojść do skutku. Może bowiem się okazać, 

iż dany analizator nie przejdzie procedury oceny zgodności wyrobów z wymaganiami zasadniczymi wyrobów 

medycznych, co uniemożliwi wprowadzenie analizatora do obrotu na rynku lub w przypadku jego 

wprowadzenia, skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi związanymi 

z wprowadzeniem do obrotu lub użyciem produktu niebezpiecznego, stwarzającego zagrożenia dla zdrowia lub 

życia użytkowników. W przypadku, gdyby okazało się, że Emitent niezgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa wprowadził dany analizator do obrotu, nie dokonał jego rejestracji, wprowadził do obrotu wyrób błędnie 

oznakowany, bez oceny jego zgodności lub którego certyfikaty zgodności utraciły ważność, urządzenie zostanie 

na podstawie decyzji właściwego dla danego kraju organu wykluczone z obrotu lub jego wprowadzanie do 

obrotu zostanie zawieszone. 

Wskutek naruszenia postanowień umów o dofinansowanie przez Emitenta, Emitent może utracić część lub 

całość dofinansowania, które otrzymał na realizację projektów związanych z badaniami, produkcją 

i komercjalizacją wyżej wymienionych urządzeń. Spowodowałoby to konieczność poniesienia wysokich 

wydatków inwestycyjnych na realizację tych projektów lub w przypadku braku środków zaniechaniem 

kontynuowania projektów. W wyniku pozbawienia dofinansowania może także nie dojść do skutku lub zostać 

przesunięta w czasie inwestycja związana z budową nowego centrum produkcyjno-logistycznego w Lublinie. 

Ryzyko związane z budową nowego zakładu produkcyjno-logistycznego opisano szczegółowo w punkcie 1.3 

Części II Prospektu. 

Nie można wykluczyć również ryzyka, iż szacunki Emitenta w zakresie potencjalnych przychodów wynikających 

ze sprzedaży komercyjnej wyżej wymienionych analizatorów, opierały się lub będą się opierać na niewłaściwych 

założeniach, danych, co może doprowadzić do błędnych decyzji w zakresie procesów niezbędnych w produkcji 

wspomnianych analizatorów. Prognozując wyniki finansowe Emitent mógł nie doszacować kosztów 

niezbędnych do stworzenia, a następnie wdrożenia do produkcji i wprowadzenia na rynek analizatorów 

BlueBox, Hermes, Hermes Junior i Equisse (np. wskutek wzrostu kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej, w tym m.in. wzrostu kosztów wynagrodzeń lub zaburzeń podażowo-popytowych na rynku pracy, 

zmian przepisów prawa, wzrostu obciążeń publicznoprawnych, zdarzeń nadzwyczajnych) lub nie przewidzieć 

pewnych rodzajów kosztów koniecznych do poniesienia w celu finalnego zakończenia inwestycji 

i komercjalizacji wskazanych analizatorów. W takim przypadku cała inwestycja w produkcję nowych urządzeń 

może okazać się nieopłacalna i w długim terminie niemająca uzasadnienia ekonomicznego do jej 

kontynuowania. Sukces ekonomiczny analizatorów Emitenta zależeć będzie również od sytuacji 

makroekonomicznej na rynkach, w tym działań konkurencji, która może szybciej wprowadzić na rynek produkty 

zbliżone do planowanych przez Emitenta lub znacznie bardziej zaawansowanych technologicznie, a przez to 

spowodować konieczność odstąpienia przez Emitenta od dalszych prac nad wspomnianymi analizatorami. 

Powyższe czynniki, w tym takie w odniesieniu do analizatorów BlueBox, Hermes, Hermes Junior i Equisse, 

których na moment Daty Prospektu Emitent nie jest w stanie przewidzieć, mogą negatywnie wpłynąć na 

perspektywy rozwoju Emitenta, jego sytuację finansową oraz wyniki finansowe w kolejnych latach. 
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1.3. Budowa zakładu produkcyjnego w Lublinie może z przyczyn zależnych lub niezależnych od 

Emitenta nie dojść do skutku lub opóźnić się, co może też pociągnąć konieczność zwrotu 

otrzymanej dotacji z PARP i ograniczenie prawa do zwolnień podatkowych z tytułu realizacji 

inwestycji 

Jednym z elementów strategii rozwoju Emitenta jest rozbudowa oferty produktowej własnych wyrobów oraz 

zastępowanie niektórych towarów własnymi wyrobami. Od kwietnia 2013 r. Emitent realizuje inwestycję 

polegającą na stworzeniu nowego centrum produkcyjno-logistycznego Emitenta na terenie SSE EURO-PARK 

MIELEC Podstrefa Lublin, w którym realizowana będzie produkcja odczynników, ale też procesy związane 

z produkcją analizatorów: Equisse, Hermes i BlueBox. Dnia 17 kwietnia 2013 r. Emitent uzyskał pozwolenie 

Nr 240/ARP/2013 na działalność w Podstrefie Lublin - Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, zaś 

w dniu 25 kwietnia 2013 r. nabył w Podstrefie Lublin - Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, 

nieruchomość gruntową o powierzchni 3 ha.  

W dniu 18 lipca 2014 r. Emitent zawarł z Wielkopolskim Przedsiębiorstwem Inżynierii Przemysłowej Sp. z o. o. 

Sp. k. umowę o generalne wykonawstwo robót dotyczących budowy zakładu produkcyjnego w Lublinie. Umowa 

obejmowała wykonanie przez wykonawcę dokumentacji projektowej oraz prac budowlano-montażowych 

związanych z wykonaniem zakładu produkcyjnego. W dniu 2 października 2014 r. Emitent przekazał do 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublina zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót 

budowlanych. Do Dnia Prospektu zostały wykonane prace ziemne związane z budową zakładu oraz 

fundamentowe. 

W dniu 24 lutego 2015 roku Emitent poinformował, że odstąpił od umowy o generalne wykonawstwo z dnia 

18 lipca 2014 roku z Wielkopolskim Przedsiębiorstwem Inżynierii Przemysłowej Sp. z o. o. Sp. k. ze skutkiem na 

dzień 23 lutego 2015 r. W dniu 28 kwietnia 2015 roku Emitent zawarł z Wielkopolskim Przedsiębiorstwem 

Inżynierii Przemysłowej Sp. z o. o. Sp. k. ugodę w przedmiocie zakończenia współpracy i wzajemnych rozliczeń 

w zakresie umowy o generalne wykonawstwo z dnia 18 lipca 2014 r. Na mocy ugody Emitent zobowiązał się 

uregulować istniejące zobowiązania z tytułu dotychczas wykonanych przez wykonawcę prac. Strony 

potwierdziły, że wyczerpuje to warunki całkowitego zaspokojenia wzajemnych roszczeń powstałych w związku 

ze sporem na tle wykonywania i odstąpienia od umowy. Do Dnia Prospektu Emitent dokonał całkowitego 

rozliczenia z Wielkopolskim Przedsiębiorstwem Inżynierii Przemysłowej Sp. z o. o. Sp. k. 

Emitent zamierza kontynuować realizację projektu budowy zakładu produkcyjnego w Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej niezwłocznie po zapewnieniu całości finansowania dla tego projektu, tj. biorąc pod uwagę fakt, 

że zgodnie z planami Emitenta finansowanie dla tego projektu ma pochodzić z emisji Akcji serii K i z kredytów 

bankowych (szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiono w punkcie 3.4 Części IV Prospektu), po 

podpisaniu przez Emitenta umowy kredytowej, przewidującej przyznanie Emitentowi kredytu w kwocie 

niezbędnej do zakończenia inwestycji. Emitent planuje przeprowadzenie analizy dotyczącej możliwości 

pozyskania wspomnianego kredytu i w związku z tym wznowienia robót oraz zakończenia budowy zakładu 

produkcyjnego do końca 2015 r. po pozyskaniu środków finansowych z emisji Akcji serii K. 

W ocenie Emitenta niewybudowanie zakładu produkcyjnego w 2015 r. nie stanowi znaczącego ryzyka dla 

wprowadzenia do sprzedaży nowych produktów z uwagi na potencjalną możliwość zlecania produkcji 

analizatorów do dostawców zewnętrznych, natomiast produkcję odczynników można prowadzić 

w dotychczasowym zakładzie produkcyjnym. Ewentualne ryzyko zwiększa się wraz ze zwiększaniem skali 

prowadzonej działalności.  

Niewybudowanie zakładu produkcyjnego w 2015 r. stanowi jednak potencjalne ryzyko dla przyznanego 

dofinansowania z PARP. Emitent szacuje, że brak możliwości uruchomienia produkcji analizatora BlueBox 

i Hermes Junior przed końcem 2015 roku w nowym zakładzie produkcyjnym spowoduje konieczność zwrotu 

11,8 mln zł otrzymanych dotacji oraz odsetek od wypłaconych kwot. Z kwoty tej Emitent na dzień Prospektu 

posiada na odrębnych kontach dotacyjnych kwotę 7,8 mln zł, ze środków własnych przypadałaby do zwrotu 
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kwota 4,0 mln zł powiększona o naliczone odsetki. Na dzień Prospektu Emitent szacuje odsetki na kwotę 0,5 

mln zł. 

Dodatkowo Emitent wskazuje, że zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-

PARK MIELEC Podstrefa Lublin ustaliło, między innymi, takie warunki prowadzenia działalności Emitenta w SSE 

EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lublin jak: zobowiązanie do poniesienia wydatków inwestycyjnych w wysokości 

co najmniej 25.590 tys. PLN w terminie do 29 lutego 2016 r. oraz zakończenie inwestycji (budowy zakładu 

produkcyjnego) w terminie do dnia 29 lutego 2016 r. W przypadku gdy Emitent nie dopełni powyższych 

warunków, może utracić prawa do zwolnień podatkowych z tytułu realizacji inwestycji na terenie SSE EURO-

PARK MIELEC Podstrefa Lublin (wspomniane zwolnienia podatkowe opisane zostały punkcie 4.2 Części III 

Prospektu). Emitent informuje, iż aktualnie jest na etapie prowadzenia rozmów z Agencją Rozwoju Przemysłu 

S.A. Oddział w Mielcu, mających na celu przedłużenie terminów wskazanych w zezwoleniu na prowadzenie 

działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lublin. Emitent ocenia, że przedłużenie 

tych terminów jest wysoce prawdopodobne. 

Ponadto należy wskazać, że budowa zakładu produkcyjno-logistycznego jest dużą inwestycją, związaną m.in. 

z koniecznością uzyskania szeregu decyzji administracyjnych, pozyskaniem i obsługą finansowania, wyborem 

i współpracą z projektantami, wykonawcami i podwykonawcami, dostawcami wyposażenia i innymi 

usługodawcami, a także pozyskaniem odpowiedniej kadry pracowniczej. Istnieje ryzyko, iż mimo dołożenia 

należytej staranności, budowa zakładu produkcyjnego będzie przebiegać niezgodnie z przyjętym przez Emitenta 

harmonogramem, w szczególności z uwagi na zdarzenia losowe, przewlekłość procedur administracyjnych czy 

nieterminową lub nierzetelną realizację umów przez dostawców lub wykonawców usług. Ponadto, w przypadku 

gdyby Emitent podjął decyzję o modyfikacjach w planach budowlanych, proces związany z budową zakładu 

również może ulec wydłużeniu.  

Opisane powyżej czynniki mogą mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację 

finansową Emitenta. 

Emitent zamierza przeciwdziałać niektórym z wyżej opisanych ryzyk poprzez staranny wybór dostawców 

i usługodawców oraz kadry pracowników, a także przez wprowadzenie odpowiednich zapisów w umowach 

z dostawcami i usługodawcami. Umowy będą zawierać w szczególności kary umowne na wypadek 

nieterminowej realizacji przedmiotu umów oraz możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wartość kary umownej. 

1.4. Silna konkurencja na rynkach zagranicznych, na których Emitent chce się wciąż rozwijać oraz na 

rynkach Ameryki Północnej, gdzie Emitent chce rozpocząć działalność, może wpłynąć negatywnie 

na pozycję rynkową Emitenta i/lub jego wyniki finansowe 

Plany rozwoju Emitenta zakładają umacnianie pozycji Emitenta na rynkach, na których Emitent aktualnie 

prowadzi działalność, przy czym najistotniejszym jest dla Emitenta rynek polski – w 2014 r. Emitent zrealizował 

około 30,5% przychodów ze sprzedaży do odbiorców w Polsce oraz około 69,5% swoich przychodów ze 

sprzedaży eksportowej do 80 krajów (istniejąca do dnia 26 lutego 2015 r. Grupa Kapitałowa Emitenta 

zrealizowała w 2014 r. około 17,2% przychodów ze sprzedaży w Polsce i około 82,8% przychodów ze sprzedaży 

do 113 innych krajów). Ze względu na silną konkurencję na rynkach, na których aktualnie operuje Emitent, 

istnieje ryzyko, że pozycja Emitenta na tych rynkach nie poprawi się, a może nawet ulec pogorszeniu. Brak 

umocnienia pozycji rynkowej Emitenta może mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki 

i sytuację finansową Emitenta. 

W przyszłości Emitent zamierza podejmować działania mające celu rozpoczęcie działalności na rynkach Ameryki 

Północnej. Rozpoczęcie działalności na rynkach Ameryki Północnej będzie wymagało od Emitenta 

przeprowadzenia szeregu procedur administracyjnych i prawnych, w tym rejestracji produktów Emitenta tych 

rynkach. Ze względu na czasochłonność, znaczne koszty i duży stopień skomplikowania wspomnianych 
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procedur istnieje ryzyko, że plany Emitenta związane z rozpoczęciem działalności na rynkach Ameryki Północnej 

zostaną zrealizowane w odległej przyszłości lub w ogóle nie zostaną zrealizowane. 

1.5. Operując w znacznej mierze na rynkach zagranicznych, Emitent jest narażony na ryzyko specyficzne 

każdego kraju, w tym ryzyko geopolityczne, głównie na terenie Federacji Rosyjskiej 

Emitent realizuje przeważającą część swoich przychodów ze sprzedaży na rynkach eksportowych. Zarząd 

Emitenta nie widzi obecnie zagrożeń dla dalszego wzrostu sprzedaży na rynkach zagranicznych, szczególnie 

w ramach Unii Europejskiej. Jednym z głównych rynków sprzedaży Emitenta pozostaje Federacja Rosyjska 

(udział sprzedaży do Federacji Rosyjskiej w ogólnej wartości sprzedaży Emitenta w 2014 r. wyniósł 20 %, 

natomiast udział sprzedaży do Federacji Rosyjskiej w ogólnej wartości sprzedaży istniejącej do 26 lutego 2014 r. 

Grupy Kapitałowej Emitenta w 2014 r. wyniósł 20,4%). Zarząd Emitenta z uwagą analizuje wydarzenia 

geopolityczne związane ze zmianami na Ukrainie, w tym działania Federacji Rosyjskiej na Krymie. Nałożone 

dotychczas na Federację Rosyjską sankcje gospodarcze, a także realne ryzyko nałożenia kolejnych sankcji, mogą 

skutkować analogicznymi działaniami Federacji Rosyjskiej wobec państw Unii Europejskiej i produktów 

pochodzących z terenu Unii Europejskiej. Ponadto utrzymująca się w przyszłości niska wartość rubla 

rosyjskiego, może spowodować ograniczenie przez Rosję importu produktów, a w skrajnym przypadku 

wprowadzenie przez Federację Rosyjską zakazu importu analizatorów oraz odczynników do badań 

laboratoryjnych z terenu Unii Europejskiej, co doprowadziłoby do istotnego spadku przychodów ze sprzedaży, 

a tym samym wpłynęłoby negatywnie na osiągane wyniki finansowe oraz sytuację finansową Emitenta. 

Emitent podejmuje działania mające na celu zmniejszenie wskazanego ryzyka, głównie poprzez dywersyfikację 

geograficzną sprzedaży oraz intensyfikowanie działań sprzedażowych na pozostałych, poza głównymi, rynkach. 

1.6. Niewypełnienie warunków określonych w umowach dotacyjnych oraz niespełnienie formalnych 

wymagań dofinansowania ze środków Unii Europejskiej może wiązać się z utratą części lub całości 

dofinansowania otrzymanego przez Emitenta z programów Unii Europejskiej na realizację 

projektów dotyczących nowych analizatorów i budowy zakładu produkcyjnego w Lublinie 

Zgodnie z perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2007–2013, Polska, której przyznano 67,3 mld EUR, 

była największym beneficjentem środków unijnych spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Zgodnie z uchwalonym budżetem Unii Europejskiej na lata 2014–2020, pula środków przeznaczonych dla Polski 

wzrosła w porównaniu z sumą środków otrzymanych w latach 2007–2013 do kwoty 105,8 mld EUR. Plany 

Emitenta, zakładające prowadzenie przez Emitenta między innymi działalności badawczo-rozwojowej oraz 

lokalizacja planowanego nowego centrum produkcyjno-logistycznego w regionie Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lublin), pokrywają się wprawdzie z polityką wsparcia polskich 

przedsiębiorców w latach 2014–2020 z funduszy europejskich (w których szczególne znaczenie będzie miała 

pomoc na prowadzenie prac badawczo–rozwojowych i wdrożenie ich wyników w działalności gospodarczej, zaś 

województwo lubelskie będzie jednym z województw, którym przyznano największą kwotę wsparcia), jednakże 

biorąc pod uwagę, wejście w dniu 01 stycznia 2014 r. nowych bardziej rygorystycznych zasad wykorzystania 

funduszy unijnych (zaostrzenie wymogów proceduralnych) trudniej będzie pozyskać i prawidłowo wydatkować 

środki, co z kolei może narazić Emitenta na obowiązek ich zwrotu. 

Łączna kwota otrzymanych przez Emitenta środków z Unii Europejskiej (w ramach podpisanych umów o 

dofinansowanie) na realizację projektów związanych z budową centrum logistyczno-produkcyjnego i pracami 

nad nowymi analizatorami w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. wynosi 8,9 mln PLN oraz w 

okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r. wynosi 6,00  mln PLN (zaliczki oraz refundacje 

skorygowane o zwroty). Kwoty te zostały otrzymane przez Emitenta na podstawie umów o dofinansowanie, 

zawartych w ramach: 
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 23.10.2009 r. (data zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy Emitentem a Polską Agencją 

Rozwoju Przedsiębiorczości) – umowa obejmuje przyznanie wsparcia finansowego Emitentowi ze 

środków Unii Europejskiej w ramach PO IG Działanie 1.4 i Działanie 4.1 w wysokości 3,18 mln PLN (co 

stanowi: 52,91% wydatków kwalifikowanych) na prace badawczo-rozwojowe w ramach projektu 

„Innowacyjny system biochemiczny - analizator z linią odczynnikową respektujący potrzeby klientów” 

dotyczący analizatora Equisse dla laboratoriów analitycznych.  

 13.06.2011 r. (data zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy Emitentem a Polską Agencją 

Rozwoju Przedsiębiorczości) - umowa obejmuje przyznanie wsparcia finansowego Emitentowi ze 

środków Unii Europejskiej w ramach PO IG Działanie 1.4 w wysokości 7,26 mln PLN (co stanowi 57,79% 

wydatków kwalifikowanych) na prace badawczo-rozwojowe w ramach projektu „Opracowanie 

innowacyjnego analizatora hematologicznego klasy 5-diff oraz dedykowanych odczynników”. 

 05.10.2011 r. (data zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy Emitentem a Polską Agencją 

Rozwoju Przedsiębiorczości) - umowa obejmuje przyznanie wsparcia finansowego Emitentowi ze 

środków Unii Europejskiej w ramach PO IG Działanie 1.4 w wysokości 6,6 mln PLN (co stanowi 56,44% 

wydatków kwalifikowanych) na prace badawczo-rozwojowe w ramach projektu dotyczącego 

analizatora biochemicznego BlueBox. 

 01.06.2012 r. (data zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy Emitentem a Polską Agencją 

Rozwoju Przedsiębiorczości): umowa obejmuje przyznanie wsparcia finansowego Emitentowi ze 

środków Unii Europejskiej w ramach PO IG Działanie 1.4 w wysokości 6,03 mln PLN (co stanowi 53,19% 

wydatków kwalifikowanych) na prace badawczo-rozwojowe w zakresie projektu „Opracowanie 

wysokowydajnego analizatora biochemicznego z dedykowanymi odczynnikami". Projekt dotyczy 

innowacyjnego wysoko wydajnego analizatora do biochemicznego badania krwi BlueBox HT. 

 04.07.2013 r. (data zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy Emitentem a Polską Agencją 

Rozwoju Przedsiębiorczości): umowa obejmuje przyznanie wsparcia finansowego Emitentowi 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Wsparcie na pierwsze 

wdrożenie wynalazku, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach 4 osi priorytetowej 

PO IG w wysokości 20 mln PLN na wdrożenie do produkcji nowej generacji analizatora biochemicznego 

BlueBox. W ramach projektu zostanie zrealizowana inwestycja polegającą na wybudowaniu 

i wyposażeniu nowego centrum produkcyjno-logistycznego oraz wdrożeniu do produkcji analizatora 

(dofinansowaniem objęty jest m.in. zakup nieruchomości, budowa zakładu, zakup części wyposażenia 

oraz zakup know-how na wytwarzanie analizatora biochemicznego oraz na wytwarzanie plastikowych 

elementów jednorazowych). 

 05.06.2014 r. (data zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy Emitentem a Polską Agencją 

Rozwoju Przedsiębiorczości): umowa obejmuje przyznanie wsparcia finansowego Emitentowi na 

realizację projektu „Pierwsze wdrożenie do produkcji nowej generacji analizatora hematologicznego 

klasy 5-diff”, określanego przez Emitenta jako analizator Hermes Junior. Wsparcie jest przyznawane 

w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” osi priorytetowej 4 

„Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-

2013, w wysokości do ok. 12,5 mln PLN (co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych projektu).  

W związku z tym, iż dofinansowanie udzielone Emitentowi na podstawie wyżej wymienionych umów nastąpiło 

z budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013, Emitent musi zakończyć i rozliczyć projekty do końca 2015 r. 

W przeciwnym wypadku zmuszony będzie do zwrotu części przyznanych środków. 

Zgodnie z treścią wyżej wymienionych umów, środki finansowe przyznawane są Emitentowi na zasadzie zaliczek 

i/lub refundacji. Istnieje ryzyko, iż niektóre wydatki Emitenta na poczet realizowanych projektów nie zostaną 

uznane przez właściwy podmiot jako koszty kwalifikowane, co w konsekwencji może doprowadzić do 

zmniejszenia kwoty dofinansowania. 
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Na dzień 30 czerwca 2015 r. Emitent otrzymał łącznie, w formie zaliczek i refundacji, około 31 mln PLN 

dofinansowania na podstawie umów o dofinansowanie zawieranych w ramach programów Unii Europejskiej. 

W przypadku dopuszczenia się przez Emitenta określonych w umowach naruszeń, Emitent może być 

zobowiązany do zwrotu otrzymanych kwot dofinansowania wraz z określonymi w umowie odsetkami. 

Do Dnia Prospektu Emitent złożył raport wraz z wnioskiem o płatność końcową w projekcie BlueBox HT, który 

był przeznaczony dla dużych laboratoriów. Przeprowadzona analiza i wyniki prac badawczych wykazały brak 

sensu ekonomicznego do prowadzenia dalszych praz rozwojowych nad tym analizatorem. Na podstawie 

zapisów umowy z dnia 01.06.2012 r. Emitent złożył niezbędne dokumenty do zakończenia projektu, jednak nie 

identyfikuje znacznego ryzyka utraty dofinansowania na zrealizowane prace badawcze. 

Największe ryzyko identyfikowane przez Emitenta jest związane z niewypełnieniem warunków określonych 

w umowach dotacyjnych z dnia 09.07.2013 r. oraz 05.06.2014 r. będące skutkiem nieuruchomienia produkcji 

analizatora BlueBox i Hermes Junior przed końcem 2015 roku. Według szacunków Emitenta spowoduje to 

ryzyko zwrotu 11,8 mln zł otrzymanych dotacji oraz odsetek od wypłaconych kwot. Z kwoty tej Emitent na dzień 

Prospektu posiada na odrębnych kontach dotacyjnych kwotę 7,8 mln zł, ze środków własnych przypadałaby do 

zwrotu kwota 4,0 mln zł powiększona o naliczone odsetki. Na dzień Prospektu Emitent szacuje odsetki na kwotę 

0,5 mln zł. 

Ponadto nie można wykluczyć ryzyka, iż na etapie realizowania lub rozliczania wyżej wymienionych projektów 

wystąpić mogą zdarzenia nieprzewidziane, zależne lub niezależne od Emitenta, które skutkować mogą 

zmniejszeniem lub opóźnieniem otrzymania kwoty wsparcia. 

Zaistnienie takich zdarzeń będzie równoznaczne z potrzebą wydatkowania kwoty dofinansowania ze środków 

własnych, ponadto może potencjalnie wpłynąć na ograniczanie możliwości uzyskiwania w przyszłości przez 

Emitenta dofinansowania ze środków publicznych jego projektów rozwojowych. 

1.7. Pozyskanie niższych wpływów z emisji Akcji serii K, utrata całości lub części dofinansowania na 

działalność inwestycyjną, brak możliwości finansowania z innych źródeł mogą opóźnić lub 

wydłużyć w czasie inwestycje Emitenta, spowodować ich okrojenie lub wpłynąć na ich modyfikację 

Emitent prowadzi obecnie szeroko zakrojoną działalność inwestycyjną, obejmującą wdrożenie do produkcji 

nowych analizatorów i budowę własnego zakładu produkcyjnego, przy czym finansowanie tych inwestycji 

odbywa się przy udziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej (szczegółowy opis inwestycji i pozyskanych 

przez Emitenta środków z Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji znajduje się w Części III w punkcie 4.2 

Prospektu emisyjnego). Emitent zamierza finansować pozostałe do poniesienia nakłady na inwestycje 

z wpływów z emisji Akcji serii K, środków własnych oraz z kredytów. 

W związku z ryzykiem utraty finansowania środków pozyskanych z Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji 

(ryzyko zostało szczegółowo opisane w Części II w punkcie 1.6 Prospektu emisyjnego), jak również w związku 

z możliwością uzyskania mniejszych wpływów niż zakładane przez Emitenta z emisji Akcji serii K oraz 

z kredytów, istnieje ryzyko, że czas realizacji inwestycji przez Emitenta ulegnie wydłużeniu – Emitent zamierza 

realizować inwestycje w ten sposób, aby czas ich realizacji był dopasowany do posiadanych przez Emitenta 

środków finansowych i aby ewentualny brak środków na realizację inwestycji nie wpływał na działalność 

operacyjną Spółki.  

1.8. Waga kryterium ceny w przetargach publicznych oraz inne warunki wynikające z Prawa Zamówień 

Publicznych mogą wpływać negatywnie na wyniki finansowe Emitenta 

Bardzo istotną grupę kontrahentów Emitenta w Polsce tworzą laboratoria, szpitale, ośrodki medyczne, Zakłady 

Opieki Zdrowotnej (ZOZ), a więc podmioty, które podlegają pod Ustawę Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa 
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nakazuje zamawiającemu brać pod uwagę przy wyborze oferty kryterium ceny, i choć nie musi to być jedyne 

kryterium, gdyż zgodnie z ustawą zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 91 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy), 

a kryterium oceny może być albo wyłącznie cena, albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu 

zamówienia (art. 91 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy), w praktyce w Polsce zdecydowana większość 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego opiera się wyłącznie o kryterium najkorzystniejszej ceny. 

W związku z tym, Emitent chcąc wygrywać przetargi oraz konkursy i pozyskiwać nowe zamówienia publiczne, 

zmuszony będzie do oferowania produktów tańszych cenowo i w określonych przypadkach również lepszych 

jakościowo od oferowanych przez jego konkurentów. Biorąc pod uwagę konkurencję na rynku, Emitent nie 

może zapewnić, że w przyszłości przychody uzyskiwane z umów zawieranych w trybie zamówień publicznych 

nie ulegną obniżeniu lub że rentowność tych kontraktów znacznie się nie pogorszy. 

Dodatkowo, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych uczestnikom przetargu, których oferty 

nie zostały wybrane, przysługuje możliwość odwołania (wyłącznie w przypadku naruszenia, wskutek działania 

lub zaniechania, przez zamawiającego przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) lub wniesienia skargi 

do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, co w konsekwencji może wpływać na znaczne wydłużenie 

terminu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego z podmiotem, którego oferta została wybrana. 

Może w związku z tym zaistnieć konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania, w ramach którego 

dojdzie do wyłonienia oferty innego podmiotu niż pierwotnie wybrany. Procedura zamówień publicznych oraz 

szczegółowe zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowią realne ryzyko dla Emitenta w zakresie 

rezultatu postępowania, ostatecznego otrzymania zamówienia, wysokości wynagrodzenia, terminu otrzymania 

wynagrodzenia. Przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych stwarzają w związku z tym istotne ryzyko 

zmniejszenia wysokości osiąganych przychodów ze sprzedaży, terminu ich ujawnienia w księgach 

rachunkowych oraz wysokości wyników finansowych w sytuacji, kiedy oferta Emitenta została pierwotnie 

wybrana przez zamawiającego. 

Ponadto istnieje ryzyko, że Emitent zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy 

przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku, gdyby wyrządził szkodę, nie wykonując 

zamówienia lub wykonując je nienależycie lub gdyby został zobowiązana do zapłaty kary umownej, jeżeli 

szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiłyby nie mniej niż 5% wartości realizowanego 

zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania. Ryzyko orzeczenia przez sąd obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości nie mniejszej niż 5% 

wartości realizowanego zamówienia należy ocenić jako wysokie z kilku powodów. Po pierwsze kary umowne w 

wielu umowach zawieranych w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zastrzegane są często w sytuacjach 

niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia także z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę (np. 

opóźnienie), na które wykonawca nie ma wpływu. Kary te podlegają na ogół sumowaniu. Dodatkowo często 

spotykane są w tego rodzaju umowach zapisy, iż kary potrącane będą z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

Zapisy te na ogół nie podlegają negocjacjom. Ponadto w przypadku sporu (przedsądowego) trudno jest 

stronom zawrzeć ugodę, gdyż zamawiający nie jest na ogół zainteresowany zawieraniem ustępstw z uwagi na 

swój publicznoprawny status. Dodatkowym minusem tych umów jest ustalanie cen w kwocie brutto, co może 

narazić Emitenta na poniesienie strat w przypadku zwiększenia obciążeń publicznoprawnych (podatku VAT). 

Zatem ryzyko orzeczenia przez sąd obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości 

realizowanego zamówienia, co z kolei skutkowałoby wykluczeniem Emitenta z postępowania o udzielenie 

takiego zamówienia, jest realne. W konsekwencji doszłoby do ograniczenia prowadzenia działalności przez 

Emitenta, co skutkowałoby obniżeniem przychodów ze sprzedaży i mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki 

finansowe. Sankcja w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia nastąpi także w przypadku, 

gdy dojdzie do rozwiązania lub wypowiedzenia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpienia od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Emitent ponosi odpowiedzialność, 

jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 
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wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości 

umowy. 

Emitent nadal jest i będzie zainteresowany zawieraniem umów w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

a ilość tych umów będzie prawdopodobnie większa niż w latach poprzednich. Jest to związane z planowanymi 

na lata 2015/2016: ukończeniem prowadzonej przez Emitenta inwestycji polegającej na stworzeniu centrum 

logistyczno-produkcyjnego na terenie SSE EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lublin oraz rozpoczęciem przez 

Emitenta działalności w zakresie produkcji innowacyjnych analizatorów – obok prowadzonej aktualnie przez 

Emitenta produkcji odczynników. 

W celu minimalizacji wskazanego ryzyka Emitent czyni starania w celu zawierania długoterminowych umów 

również z podmiotami, które nie funkcjonują zgodnie z reżimem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Do 

takich podmiotów należą kontrahenci zagraniczni, jak również m.in. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 

oraz prywatne laboratoria. 

1.9. Brak lub opóźnienie w realizacji dostaw towarów, surowców, zmiany warunków umów z 

kontrahentami lub ich rozwiązanie może negatywnie wpłynąć na ciągłość i jakość produkcji 

Emitenta oraz jego wyniki finansowe 

Działalność Emitenta zależy w dużym stopniu od terminowych i stałych dostaw wysokiej jakości towarów i usług 

realizowanych przez podmioty trzecie, a w szczególności dostaw składników do produkcji odczynników, dostaw 

gotowych odczynników, jak i dostaw od producentów sprzętu do diagnostyki in vitro.  

W 2014 r. głównymi dostawcami sprzętu laboratoryjnego dla Emitenta były spółki: Orphee SA z siedzibą 

w Szwajcarii (wchodząca do dnia 26 lutego 2015 r. w skład Grupy Kapitałowej Emitenta), Shenzhen Mindray 

Bio-Medical Electronics Co. Ltd z siedzibą w Shenzen i Tokyo Boeki Machinery Ltd. z siedzibą w Japonii. 

Najistotniejszym dostawcą sprzętu laboratoryjnego dla Grupy Kapitałowej Emitenta była w 2014 r. spółka 

C2 Diagnostics SA z siedzibą we Francji. 

Głównymi dostawcami Emitenta w 2014 r. w zakresie surowców do produkcji odczynników były spółki: 

ToyoboCo. Ltd. z siedzibą w Japonii, Audit Diagnostics Ltd. z siedzibą w Irlandii i Orphee SA z siedzibą 

w Szwajcarii (Audit Diagnostics Ltd. i Orphee SA wchodziły do dnia 26 lutego 2015 r. w skład Grupy Kapitałowej 

Emitenta). Najistotniejszym dostawcą istniejącej do dnia 26 lutego 2015 r. Grupy Kapitałowej Emitenta 

w 2014 r. w zakresie surowców do produkcji odczynników była spółka ToyoboCo. Ltd. z siedzibą w Japonii. 

W 2014 r. dostawcą próżniowego systemu pobierania krwi była dla Emitenta spółka Greiner Bio-One GmbH 

z siedzibą w Austrii. 

Brak lub opóźnienie w realizacji dostaw towarów, zwłaszcza przez kluczowych dostawców, wszelkie zmiany 

warunków, na jakich dostawy te są realizowane, a towary dostarczane albo niezdolność dostawców do 

zapewnienia usług lub towarów spełniających wymogi jakościowe, może mieć negatywny wpływ na działalność 

Emitenta. 

Ponadto istnieje ryzyko związane z rozwiązaniem poszczególnych umów przez kontrahentów Emitenta. 

Rozwiązanie poszczególnych umów może wiązać się z częściową lub całkowitą utratą przychodów planowanych 

z tych umów, przy czym równocześnie nie musi być związane z proporcjonalnym obniżeniem kosztów 

planowanych w związku z tymi umowami. Brak szybkiej i komplementarnej możliwości uzupełnienia 

utraconego w wyniku takich zdarzeń asortymentu wpływa na powstanie w ocenie Emitenta stosunku 

uzależnienia od wskazanych umów handlowych i przemysłowych. 

Ponadto, nie można też zapewnić, że Emitent będzie zdolny do zawarcia nowych kontraktów lub przedłużenia 

już istniejących kontraktów ze swoimi dostawcami na zadowalających warunkach albo zastąpienia powyższych 

dostawców innymi podmiotami oferującymi podobne jakościowo i odpowiednie ilościowo dostawy. 
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Pogorszenie jakości lub przerwy w dostawach towarów lub usług albo brak możliwości terminowego 

podpisania, odnowienia lub przedłużenia takich umów na zadowalających warunkach finansowych 

i pozafinansowych może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki 

działalności Emitenta. 

Należy również wskazać, że zmiana dostawcy odczynnika wykorzystywanego przez Emitenta wymaga, przed 

zastosowaniem odczynnika dostarczanego przez nowego dostawcę w procesie produkcyjnym, przeprowadzenia 

szeregu testów wewnętrznych przez odpowiedni dział badań Emitenta. Testy tego rodzaju trwają od kilku do 

kilkunastu tygodni, a ich celem jest wykluczenie możliwego negatywnego wpływu nawet minimalnych 

ewentualnych zmian składu chemicznego odczynnika na jakość wytwarzanych przez Emitenta produktów. 

Emitent ogranicza ryzyko poprzez utrzymywanie odpowiedniego poziomu zapasów odczynników 

wykorzystywanych w produkcji, pozwalającego na płynną zmianę dostawcy (w tym uwzględniając czas 

niezbędny na przeprowadzenie ww. testów). 

1.10. Działalność Emitenta opiera się między innymi na kontraktach, które wyłączają lub istotnie 

ograniczają możliwość waloryzacji cen produktów i towarów oferowanych przez Emitenta 

Niektóre z kontraktów zawieranych przez Emitenta zawierają zapisy, które wyłączają lub istotnie ograniczają 

możliwość waloryzacji cen oferowanych przez Emitenta produktów i towarów. Emitent stara się ograniczyć to 

ryzyko zawierając ramowe kontrakty krótkoterminowe, na okres 1-3 lat, wprawdzie z możliwością 

automatycznego ich przedłużenia, jednak z klauzulą zastrzegającą, że automatyczne przedłużenie umowy na 

tych samych warunkach nastąpi, o ile kontrakt nie zostanie wcześniej rozwiązany. Niezmienność cen jest 

natomiast w praktyce zasadą umów Emitenta zawieranych na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Dodatkowo, w tego rodzaju umowach ceny ustalane są w kwotach brutto, co naraża Emitenta na starty 

w przypadku zwiększenia obciążeń publicznoprawnych (podatek VAT). 

Nie można też wykluczyć ryzyka, iż w przyszłości – zwłaszcza, gdy będzie taka wola kontrahenta – Emitent 

będzie zawierał umowy długoterminowe z zapisami wyłączającymi lub ograniczającymi waloryzację cen bez 

możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy. Chociaż kontrakty te zabezpieczają poziom przychodów 

Emitenta i zapewniają gwarantowany poziom cen, zabezpieczając Emitenta przed spadkiem stawek rynkowych 

dla oferowanych produktów i towarów, kontrakty długoterminowe przewidujące stałe ceny narażają Emitenta 

na określone ryzyka biznesowe w przypadku, gdy stawki rynkowe dla produktów i towarów oferowanych przez 

Emitenta wzrosną ponad poziom wynikający z ceny przewidzianej w umowie. W konsekwencji Emitent może 

nie mieć możliwości skorzystania z takiego wzrostu. Ponadto, jeżeli Emitent doświadczy istotnego wzrostu 

ponoszonych kosztów, może nie mieć możliwości przeniesienia tych kosztów na swoich klientów. Obydwa 

czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową oraz wyniki działalności Emitenta. 

1.11. Wzrost kosztów operacyjnych, zwłaszcza zakupu towarów i materiałów, świadczeń pracowniczych, 

kosztów usług obcych Emitenta, w tym kosztów doradztwa i obsługi prawnej w związku z 

trwającym konfliktem pomiędzy Emitentem a Panem Tomaszem Tuorą – byłym Prezesem Zarządu 

Emitenta może istotnie wpłynąć na poziom wyników finansowych Emitenta 

Wpływ na wyniki finansowe Emitenta oraz rentowność jego działalności ma szereg czynników niezależnych od 

Emitenta, w tym mających istotny wpływ na koszty działalności. Do tych czynników można zaliczyć między 

innymi wzrost płac wysoko wykwalifikowanych pracowników, jak np. sprzedawców, inżynierów, laborantów 

oraz specjalistów z zakresu diagnostyki in vitro, w tym specjalistów z zakresu nowych technologii 

diagnostycznych - Emitent w ostatnich latach obserwował wzrost tego rodzaju kosztów. Jest to czynnik istotny 

dla Emitenta między innymi w związku z faktem, iż Emitent planuje otworzenie zakładu produkcyjnego na 

terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, co wymaga m.in. rozbudowania zespołu wysoko 

wykwalifikowanych specjalistów. Ponadto warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez Emitenta na 
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terenie tej strefy, zgodnie z treścią wydanego Emitentowi zezwolenia nr 240/ARP/2013, jest zatrudnienie przez 

Emitenta co najmniej 20 pracowników do dnia 28 lutego 2017 r. i utrzymywanie tego zatrudnienia do dnia 29 

lutego 2018 r. 

Struktura rodzajowa kosztów działalności operacyjnej Emitenta wskazuje na znaczący udział kosztów nabytych 

towarów (głównie analizatory, systemy do automatycznego pobierania krwi) i materiałów (surowce do 

produkcji odczynników) w kosztach operacyjnych ogółem. W związku z tym, wzrost cen nabywanych towarów 

i materiałów, spowodowany zarówno czynnikami makroekonomicznymi jak i mikroekonomicznymi, będzie miał 

znaczący wpływ na zwiększenie kosztów działalności oraz wyniki finansowe Emitenta. W sytuacji, kiedy takiemu 

wzrostowi kosztów, nie będzie towarzyszył jednoczesny wzrost przychodów ze sprzedaży, istnieje ryzyko 

pogorszenia sytuacji finansowej Emitenta. 

Ponadto należy zauważyć, że w związku z powstaniem konfliktu pomiędzy Emitentem, a Panem Tomaszem 

Tuorą – byłym Prezesem Zarządu Emitenta i aktualnym Prezesem Zarządu spółki Orphée SA – spółki zależnej od 

Emitenta do dnia 26 lutego 2015 r., jak również z uwagi na związane z tym konfliktem zaangażowanie Emitenta 

w spory sądowe z udziałem Pana Tomasza Tuory (konflikt pomiędzy Emitentem a Panem Tomaszem Tuorą 

został szczegółowo opisany w punkcie 1.18 Części II Prospektu, a spory sądowe wynikające z tego konfliktu 

opisane zostały w punkcie 15.7 Części III Prospektu), zwiększeniu mogą ulec koszty usług obcych, w tym koszty 

doradztwa i obsługi prawnej Emitenta. 

1.12. Zapotrzebowanie przez Emitenta na środki finansowe do realizacji inwestycji, ewentualna utrata 

finansowania z Unii Europejskiej lub finansowania bankowego oraz opóźnianie płatności przez 

kontrahentów mogą prowadzić do zaburzeń w płynności Emitenta lub jej utraty  

Emitent prowadzi obecnie inwestycję obejmującą wdrożenie do produkcji nowych analizatorów i budowę 

własnego zakładu produkcyjnego (szczegółowy opis inwestycji i pozyskanych przez Emitenta środków z Unii 

Europejskiej na finansowanie inwestycji znajduje się w Części III w punkcie 4.2 Prospektu emisyjnego). 

Finansowanie inwestycji odbywa się przy udziale środków pozyskanych przez Emitenta z Unii Europejskiej. 

Emitent zamierza finansować pozostałe do poniesienia nakłady na inwestycje z wpływów z emisji Akcji serii K, 

środków własnych oraz z kredytów. W związku z ryzykiem utraty finansowania środków pozyskanych z Unii 

Europejskiej na finansowanie inwestycji (ryzyko zostało szczegółowo opisane w Części II w punkcie 1.6 

Prospektu emisyjnego), jak również w związku z możliwością uzyskania mniejszych wpływów niż zakładane 

przez Emitenta z emisji Akcji serii K oraz z kredytów, istnieje ryzyko, że w przyszłości mogą mieć miejsce 

zaburzenia w płynności Emitenta lub może nastąpić utrata płynności Emitenta. 

Ponadto należy wskazać, że Emitent posiada umowę o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym z BZ WBK S.A. 

(umowa została opisana szerzej w pkt 17 części III Prospektu emisyjnego, a szczegółowe ryzyka z nią związane 

opisano w punkcie 1.23 Części II Prospektu emisyjnego). W umowie wymieniono szereg zdarzeń, których 

wystąpienie będzie równoznaczne z naruszeniem przez Emitenta umowy, jak np. brak pozyskania środków 

pieniężnych z emisji Akcji serii K lub brak uzyskania przez Emitenta kontroli nad Orphée S.A. do dnia 31 lipca 

2015 roku. Istnieje niepewność co do wystąpienia wskazanych w umowie zdarzeń, co między innymi może 

spowodować konieczność wcześniejszej spłaty kredytu przez Emitenta. Mogłoby to doprowadzić do zaburzeń w 

płynności Emitenta lub do utraty płynności przez Emitenta. 

Istnieje też ryzyko, że kontrahenci Emitenta staną się niezdolni do wykonywania swoich zobowiązań 

finansowych względem Emitenta w momencie, w którym staną się one wymagalne. Wówczas brak płatności ze 

strony tych kontrahentów może prowadzić do zaburzeń w płynności Emitenta lub utraty płynności Emitenta. 
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1.13. Emitent jest narażony na ryzyko niewywiązania się kontrahentów ze swoich zobowiązań względem 

niego, w tym na ryzyko opóźnienie lub braku spłaty należności 

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia przez Emitenta strat na skutek niewypełnienia przez klienta lub 

kontrahenta Emitenta będącego stroną umowy swoich kontraktowych zobowiązań. Ryzyko kredytowe jest 

głównie związane z należnościami od klientów. Ryzyko kredytowe dotyczy głównie należności z tytułu dostaw i 

usług. Z uwagi na obowiązujące Emitenta procedury oraz liczną bazę klientów ocenia się, że koncentracja ryzyka 

kredytowego nie jest znacząca. Emitent dokonuje bieżącego monitorowania i kontroli zdolności kredytowej 

odbiorców (a także wstępnej weryfikacji w przypadku nowych klientów) oraz w uzasadnionych przypadkach 

wymaga stosownych zabezpieczeń. Udzielone kredyty kupieckie charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem i 

rozproszeniem ryzyka, ponieważ udzielane są znacznej liczbie niejednolitych podmiotów. Nie występuje istotna 

koncentracja ryzyka kredytowego – na dzień 31 marca 2015 r. największy udział należności od pojedynczego 

kontrahenta stanowił 23,8% należności z tytułu dostaw i usług Emitenta. Należności te wynikają z transakcji z 

jednostką powiązaną - Kormej Rusłand Sp. z o.o. i w ocenie Emitenta nie stanowią one zagrożenia braku spłaty. 

Największy udział należności od pojedynczego kontrahenta niepowiązanego z Emitentem stanowił 6,0% 

należności z tytułu dostaw i usług Emitenta. Dla dziesięciu kontrahentów Emitenta, posiadających największe 

udziały w należnościach z tytułu dostaw i usług Emitenta, suma tych udziałów wyniosła na dzień 31 marca 2015 

r. 54,3% (w tym 23,8% od spółki powiązanej Kormej Rusłand Sp. z o.o.). 

Ryzyko kredytowe powstaje także w stosunku do depozytów bankowych Grupy Kapitałowej Emitenta.  

Ponadto Emitent może być narażony na niekorzystny wpływ niewywiązania się podmiotów prowadzących na 

jego zlecenie prace projektowe, industrializację, wdrożenia analizatorów, będących przedmiotem 

prowadzonych przez Emitenta prac rozwojowych, w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej tych 

podmiotów w stopniu uniemożliwiającym wywiązanie się przez nie z kontraktowych zobowiązań wynikających z 

odpowiednich umów. 

1.14. Emitent może nie być w stanie utrzymać lub pozyskać nowej wykwalifikowanej kadry, w tym 

w szczególności kluczowej kadry kierowniczej 

Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera jakość pracy wysoko wykwalifikowanych pracowników 

i współpracowników. Działalność Emitenta związana z oferowaniem specjalistycznych produktów do 

diagnostyki in vitro wymaga utrzymywania i rozwijania zespołu wysoko wykwalifikowanych specjalistów 

z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem, których podaż na rynku jest stosunkowo ograniczona. 

Ewentualna utrata niektórych wyspecjalizowanych pracowników będzie miała negatywny wpływ na działalność, 

rozwój, sytuację finansową i wyniki finansowe Emitenta. W przypadku konieczności zatrudnienia nowych osób 

lub zastąpienia dotychczasowych pracowników, ze względu na wysokie kwalifikacje, które pracownicy powinni 

posiadać oraz specjalistyczną wiedzę, pozyskanie pracowników będzie trudne i czasochłonne, a w niektórych 

przypadkach, szczególnie, gdy rynek pracy będzie w fazie zwiększonego zapotrzebowania na pracę przez 

pracodawców, może okazać się niemożliwe. Nie można zatem wykluczyć ryzyka wystąpienia u Emitenta 

trudności w pozyskaniu bądź zatrzymaniu specjalistów niezbędnych do prowadzenia działalności rozwojowej 

(a także produkcyjnej), co może przyczynić się do wzrostu ponoszonych przez Emitenta kosztów zatrudnienia. 

Wzrost kosztów zatrudnienia może mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki 

i sytuację finansową Emitenta. 

1.15. Emitent realizując część przychodów na podstawie pojedynczych zamówień narażony jest na 

znaczną niepewność co do ilości przyszłych zamówień 

Emitent zawiera zwykle z zagranicznymi kontrahentami dystrybucyjne umowy ramowe. Umowy te zawierane są 

w formie pisemnej i obejmują dystrybucję wyłączną lub niewyłączną. Na podstawie wspomnianych umów 
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odbywa się realizacja poszczególnych zamówień do kontrahentów Emitenta – co do zasady składanych w 

formie pisemnej. Ponadto, zdarzają się przypadki, w których Emitent realizuje zamówienie na rzecz kontrahenta 

zagranicznego, pomimo iż nie ma z nim podpisanej dystrybucyjnej umowy ramowej.  

Realizacja przez Emitenta zamówień na podstawie pojedynczych zamówień – w oparciu o umowy ramowe, 

a czasami również pomimo ich braku, powoduje dużą niepewność co do ilości przyszłych zamówień 

realizowanych przez Emitenta. Może to skutkować nagłym spadkiem przychodów Emitenta ze sprzedaży – 

w przypadku nagłego zmniejszenia ilości realizowanych zamówień lub trudnościami Emitenta w realizacji 

wszystkich zamówień na czas – w przypadku nagłego zwiększenia ilości zamówień. 

Ponadto realizacja przez Emitenta zamówień na podstawie jednostkowych zamówień wiąże się z ryzykiem 

nieporozumień przy ustalaniu zasad realizacji konkretnego zamówienia i możliwymi trudnościami dowodowymi 

w tym względzie. 

Emitent wskazuje, że w przeszłości nie odczuł istotnie negatywnych skutków z tytułu wahań ilości zamówień, 

ani nie miały miejsca istotne nieporozumienia wynikające z realizacji pojedynczych zamówień. 

1.16. Nieantycypowana przez Emitenta zmiana technologii medycznych, brak lub opóźniona reakcja 

Emitenta na nowości rynkowe i produkty konkurencji może doprowadzić do ograniczenia popytu 

na jeden lub wiele produktów Emitenta wpływając negatywnie na wyniki finansowe Emitenta i 

perspektywy jego rozwoju 

Postępujący rozwój światowej diagnostyki laboratoryjnej powoduje, iż sukces rynkowy Emitenta uzależniony 

jest od zdolności do stałej obserwacji zachodzących zmian technologicznych oraz szybkości w dostosowaniu 

oferowanych produktów do oczekiwań rynku. Skracający się czas życia technologii na rynku wymusza stałe 

monitorowanie tendencji rynkowych, dostosowywanie się do kierunku zachodzących zmian oraz stałe 

podejmowanie badań nad nowymi rozwiązaniami. Tym samym, możliwość skutecznego konkurowania na rynku 

wymaga ciągłego prowadzenia prac rozwojowych oraz dokonywania inwestycji w nowe linie produktowe. 

Działalność prowadzona przez Emitenta, w szczególności w aspekcie rozwoju sprzedaży na rynkach światowych, 

wykazuje wysoką skuteczność adaptowania portfela produktowego do zmian oczekiwań odbiorców. Rozwój 

oferty Emitenta wskazuje także na skuteczność obserwacji i wdrożenia światowych nowinek technologicznych. 

Nie można jednakże wykluczyć ryzyka, iż w przyszłości reakcja Emitenta na pojawienie się kolejnych technologii 

na rynku urządzeń i odczynników do diagnostyki in vitro będzie opóźniona lub w inny sposób niedostosowana 

do oczekiwań odbiorców, co może doprowadzić do ograniczenia popytu na jeden lub wiele produktów 

Emitenta. Istnieje ryzyko pojawienia się technologii na tyle innowacyjnej, że oferowane dotychczas rozwiązania 

okażą się technologicznie przestarzałe, co wpłynęłoby na spadek przychodów i wyników finansowych Emitenta. 

Brak odpowiednio innowacyjnej w danym momencie technologii w ofercie Emitenta mógłby spowodować 

pogorszenie się pozycji konkurencyjnej Emitenta. W przypadku wejścia na rynek rozwiązań mogących w sposób 

znaczący przyczynić się do zmiany pozycji Emitenta na rynku, Emitent byłby zmuszony do podjęcia niezbędnych 

kroków w celu implementacji nowych technologii, co wpłynęłoby na konieczność poniesienia wysokich 

nakładów inwestycyjnych. Komercyjny sukces nowych rozwiązań Emitenta wiązałby się z koniecznością 

poniesienia wydatków inwestycyjnych, które w krótkim okresie czasu wpłynęłyby negatywnie na sytuację 

finansową Emitenta. Istnieje ryzyko, że ponoszone nakłady inwestycyjne na nowy produkt nie przełożą się w 

przyszłości na dodatni zwrot z inwestycji, a tym samym w długim terminie wpłyną negatywnie na wyniki 

finansowe i sytuację majątkową Emitenta. 

Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na pozycję rynkową Emitenta, perspektywy 

rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 
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1.17. Spółka napotyka utrudnienia w wykonywaniu praw z akcji Orphée 

Emitent wskazuje, iż w dniu 26 sierpnia 2014 r. uchwałami Rady Nadzorczej Pan Tomasz Tuora oraz Pani 

Barbara Tuora – Wysocka zostali odwołani ze stanowisk (odpowiednio) Prezesa i Członka Zarządu, a powołani 

zostali Pan Janusz Płocica – na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pan Wojciech Suchowski- na stanowisko 

Wiceprezesa Zarządu. Emitent wskazuje, że począwszy od zaistnienia powyższych zmian personalnych w 

Spółce, wykonywanie przez Emitenta praw z akcji Orphée napotyka na trudności. Na Datę Prospektu radę 

dyrektorów Orphée tworzą: Pan Tomasz Tuora (Przewodniczący), Pan Tadeusz Tuora (Członek), Pan Domingo 

Dominguez (członek) oraz Pan Piotr Skrzyński (członek). Emitent ocenia, iż powyższy skład rady dyrektorów 

Orphée nie daję rękojmi należytej współpracy z akcjonariuszami, a tym samym powoduje ryzyko dysfunkcji 

zarządzania właścicielskiego nad Orphée, a poprzez Orphée – spółkami Grup Kapitałowej Orphée. W ocenie 

Emitenta, opartej na przebiegu kontaktów pomiędzy Emitentem a Orphée, jakie miały miejsce począwszy od 26 

sierpnia 2014 r., niezbędne jest możliwie szybkie doprowadzenie do zmian w składzie rady dyrektorów Orphée. 

Zmiany takie pozwolą na osiągnięcie stanu właściwego zarządzania właścicielskiego Orphée i Grupą Kapitałową 

Orphée przez akcjonariuszy Orphée. Emitent podejmuje działania dla wdrożenia powyższych zmian, wykonując 

prawa przysługujące mu z akcji Orphée. Emitent do dnia 26 lutego 2015 r. posiadał akcje Orphée 

reprezentujące 50 % (+ 1 akcja) kapitału i głosów ogółem. W dniu 26 lutego 2015 r. sprzedał posiadane akcje w 

części stanowiącej 27% kapitału i głosów (w tym akcje reprezentujące 15% kapitału i głosów w drodze umowy 

sprzedaży opisanej w pkt 14.7 i 17 Części III Prospektu oraz akcje reprezentujące 12% kapitału i głosów w 

drodze transakcji pakietowych na rynku NewConnect), w rezultacie na Datę Prospektu posiada akcje Orphée 

reprezentujące 23% kapitału i głosów tej spółki. 

Realizując zamierzenie spowodowania zmian w radzie Dyrektorów Orphée, Emitent dwukrotnie, w dniu 

4 września 2014 r. oraz 8 października 2014r. złożył radzie dyrektorów Orphée wniosek o zwołanie 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Orphée z porządkiem obrad uwzględniającym odwołanie dwóch 

członków rady dyrektorów (w tym jej przewodniczącego). Podstawą prawną wniosków był art. 699 

szwajcarskiego kodeksu zobowiązań oraz art. 7 statutu Orphée. Na podstawie powyższych wniosków rada 

dyrektorów Orphée nie dokonała zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Emitent podaje również, iż 

w świetle informacji publikowanych przez Orphée wnioski o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

złożyli również inni niż Emitent akcjonariusze Orphée (ING Otwarty Fundusz Emerytalny, PKO BP Bankowy 

Otwarty Fundusz Emerytalny, TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, TTL1 sp. z o.o.) oraz członek rady 

dyrektorów Orphée Pan Piotr Skrzyński. Wnioski te również nie spowodowały zwołania przez radę dyrektorów 

Orphée nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tej spółki (raporty Orphée EBI nr 63/2014, 66/2014, 67/2014,  

72/2014, 34/2015). W związku z niezwołaniem przez radę dyrektorów Orphée nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia tej spółki, pomimo złożenia przez Emitenta wyżej skazanych wniosków, Emitent w dniu 10 

października 2014 r. wniósł do sądu I instancji (Tribunal de première instance) w Genewie żądanie nakazania 

przez sąd radzie dyrektorów Orphée, pod groźbą sankcji karnej lub wykonania zastępczego, zwołanie 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tej spółki, z porządkiem obrad uwzględniającym zmiany w składzie 

rady dyrektorów. Sąd orzeknie w sprawie powyższego wniosku po jego rozważeniu oraz po rozważeniu 

stanowiska rady dyrektorów Orphée. Na Datę Prospektu Emitent oczekuje na orzeczenie w przedmiocie 

powyższego wniosku. Emitent uznaje swój wniosek za w pełni uprawniony, zarówno w warstwie faktycznej jak i 

prawnej. W szczególności Emitent wskazuje, iż zgodnie z art. 699 szwajcarskiego kodeksu zobowiązań oraz art. 

7 statutu Orphée prawo żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Orphée przysługuje 

akcjonariuszowi posiadającemu akcje reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, tym samym 

Emitentowi nadal przysługuje powyższe prawo pomimo utraty statusu większościowego akcjonariusza Orphée. 

Emitent nie może jednak całkowicie wykluczyć możliwości zapadnięcia orzeczenia oddalającego żądanie 

Emitenta lub zapadnięcia orzeczenia nie pozwalającego na szybkie doprowadzenie do zakładanego przez 

Emitenta celu w postaci zmiany w składzie rady dyrektorów Orphée. Emitent odnotowuje ponadto ryzyko 

przewlekłości postępowania sądowego w powyższej sprawie, w szczególności wskazując, iż na Datę Prospektu 
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nie zostało wydane orzeczenie pierwszoinstancyjne oraz iż szwajcarski Trybunał I Instancji nie jest związany 

żadnym prawnym terminem na wydanie tegoż orzeczenia. Emitent wskazuje również, że ewentualne zmiany w 

składzie rady dyrektorów Orphée zależą od woli większości, jaka ukształtuje się na walnym zgromadzeniu 

Orphée, w którego porządku obrad znajdzie się sprawa zmian w radzie dyrektorów tej spółki. Z kolei z uwagi na  

strukturę Grupy Kapitałowej Orphée, doprowadzenie do zmian w radzie dyrektorów tej spółki jest niezbędne 

dla dokonania ewentualnych zmian w składzie osobowym organów innych spółek Grupy Kapitałowej Orphée. 

Emitent nie może również wykluczyć, iż ewentualna eskalacja konfliktu z Panem Tomaszem Tuora (opisanego 

poniżej w pkt. 1.18 Części II Prospektu) może doprowadzić do dalszego wzrostu trudności w realizacji praw 

właścicielskich z akcji Orphée będących w posiadaniu Emitenta. 

Ewentualne niepomyślne z punktu widzenia Emitenta orzeczenie w powyżej wskazanym postępowaniu 

sądowym w przedmiocie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Orphée, obserwowana przewlekłość 

tego postępowania, ewentualne zaostrzenie się konfliktu z Panem Tomaszem Tuora, mogą utrudniać lub, 

krańcowo, uniemożliwiać osiągnięcie celów jakie Emitent stawia sobie jako znaczący akcjonariusz Orphée.    

Dodatkowo, Emitent w dniu 23 kwietnia 2015 r. złożył żądania umieszczenia określonych spraw w porządku 

obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Orphée, wśród których występują między innymi: 

i) wybór Panów: Janusza Płocicy, Wojciecha Suchowskiego, Krzysztofa Rudnika, Piotra Skrzyńskiego oraz 

Domingo Domingueza na członków rady dyrektorów Orphée, każdego na kadencję obejmującą okres 

przypadający do zakończenia następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia Orphée, ii) wybór Pana Janusza 

Płocicy na Przewodniczącego rady dyrektorów Orphée, na kadencję obejmującą okres przypadający do 

zakończenia następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia Orphée, wybór Panów: Janusza Płocicy, 

Wojciecha Suchowskiego, Krzysztofa Rudnika na członków komitetu wynagrodzeń w Orphée, każdego na 

kadencję obejmującą okres przypadający do zakończenia następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia 

Orphée. 

Emitent wskazuje równocześnie, że na podstawie przepisów szwajcarskiego kodeksu zobowiązań mandaty 

członków rady dyrektorów spółki akcyjnej (a więc również Orphée) wygasają z dniem odbycia zwyczajnego 

walnego zgromadzenia tej spółki. Tymczasem rada dyrektorów Orphée nie dokonała do Dnia Prospektu 

zwołania walnego zgromadzenia w przepisanym prawem terminie (do 30 czerwca 2015 r.). Orphée podała do 

publicznej wiadomości informację o odstąpieniu przez biegłego rewidenta od badania sprawozdania 

finansowego tej spółki, wskazując na tę okoliczność jako na uzasadnienie niezwołania w terminie zwyczajnego 

walnego zgromadzenia Orphée. 

Nadto Emitent zwraca uwagę na przeprowadzony przez Orphée skup akcji własnych Orphée w liczbie 3.860.850 

akcji za łączną cenę 34.361.565 złotych (tj. za kwotę 8,90 złotych za jedną akcję). O kolejnych działaniach w 

ramach tego skupu spółka Orphée informowała w raportach bieżących nr 4/2015, 5/2015, 8/2015, 10/2015, 

11/2015, 12/2005, 20/2015, 21/2015 i 30/2015. Zgodnie z informacjami podawanymi do publicznej 

wiadomości przez Orphée, podstawą przeprowadzenia powyższego skupu było zobowiązanie, jakie w związku z 

ofertą akcji nowej emisji Orphée złożyło wobec IPOPEMA Securities S.A. (podmiotu oferującego te akcje). 

Zgodnie z powyższymi informacjami, w przypadku niedojścia do skutku nabycia przez Orphée pozostałych 50% 

akcji spółki Diesse w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. Orphée zobowiązana była wobec IPOPEMA Securities 

S.A. do skupu własnych akcji w terminie nie później niż do 31 marca 2016 r. Emitent zwraca uwagę, że zgodnie z 

powyższymi informacjami skup własnych akcji Orphée został przeprowadzony znacznie wcześniej niż we 

wskazanych wyżej terminach. Wątpliwości Emitenta budzi również wysokość ceny akcji Orphée przyjętej w 

procedurze skupu, która to cena znacząco przewyższa kurs akcji Orphée na rynku NewConnect. Emitent, z 

uwagi na zobowiązanie zaciągnięte wobec IPOPEMA Securities S.A. nie wziął udziału w procedurze skupu 

własnych akcji przez Orphée. W ocenie Emitenta przeprowadzenie powyższego procesu skupu własnych akcji 

odbyło się ze szkodą dla Orphée i akcjonariuszy Orphée, którzy nie wzięli udziału w procedurze skupu. 

Równocześnie przeprowadzenie skupu akcji własnych spowodowało zmniejszenie środków przeznaczonych na 

zakup brakującego pakietu akcji Diesse i zamknęło drogę do przejęcia całkowitej kontroli nad Diesse i jej 
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spółkami zależnymi, pozostawiając Orphée z pakietem akcji Diesse dającym jedynie 50% głosów. Równocześnie 

Emitent, nie znając zamiarów Pana Tomasza Tuory, nie może wykluczyć że realizacja przez Orphée programu 

odkupu akcji własnych może być wykorzystywana w ramach strategii Tomasza Tuory i powiązanych z nim osób 

co do eskalacji konfliktu wokół wykonywania praw z akcji Orphée.  

Emitent wskazuje równocześnie, że na dzień 7 sierpnia 2015 r. zostało zwołane nadzwyczajne walne 

zgromadzenie w porządku obrad którego znalazło się m.in. powołanie rady dyrektorów Orphée na nowy rok 

finansowy. Zgodnie z informacją podana do publicznej wiadomości przez Orphée (raport bieżący 18/2015 z 30 

czerwca 2015 r.) na członków rady dyrektorów na rok finansowy 2015 proponowani są: przez rade dyrektorów 

Orphée Panowie Michel Legrand oraz Piotr Skrzyński, zaś przez akcjonariusza Total FIZ Panowie Janusz Płocica, 

Wojciech Suchowski Krzysztof Rudnik oraz Domingo Dominguez. Równocześnie z informacji opublikowanych na 

stronie internetowej Orphée (www.orphee-medical.com) wynika, że Tomasz Tuora i Tadeusz Tuora mają 

zamiar złożyć rezygnacje z mandatów członków rady dyrektorów Orphée. Orphée podała także do publicznej 

wiadomości (raport bieżący 46/2015 z 9 lipca 2015 r.), że Tadeusz Tuora zbył akcje Orphée w wyniku czego jego 

udział w głosach na walnym zgromadzeniu te spółki spadł do poziomu 0,07% kapitału i głosów na walnym 

zgromadzeniu. Okoliczności te w ocenie Emitenta mogą świadczyć o zbliżającym się zakończeniu konfliktu 

wokół wykonywania praw z akcji Orphée, jednakże Emitent nie ma co do tego pewności 

1.18. Struktura akcjonariatu Spółki jest rozproszona, a w akcjonariacie istnieje konflikt mogący 

negatywnie wpływać na działalność Emitenta 

Struktura akcjonariatu Emitenta została przedstawiona w Części III pkt 13.1 Prospektu. Emitent wskazuje na 

relatywnie zrównoważoną strukturę akcjonariatu, pozbawioną podmiotu dominującego lub wywierającego 

znaczący wpływ na Emitenta. Powyższa okoliczność pozwala na stwierdzenie braku kontroli nad decyzjami 

podejmowanymi w ramach Walnego Zgromadzenia Emitenta skupionej w rękach jednego podmiotu. 

Równocześnie jednak Emitent wskazuje, iż brak trwale zdefiniowanej większości w spółce Emitenta może 

w określonych okolicznościach stanowić obciążenie organizacyjne Emitenta, utrudniając stabilne zarządzanie 

właścicielskie Emitentem, ponieważ decyzje podejmowane przez kolejne Walne Zgromadzenia mogą być 

podejmowane w ramach powstających ad hoc większości, bez zachowania konsekwencji i ciągłości w stosunku 

do decyzji poprzednio podejmowanych. Powyższa okoliczność  winna być też rozpatrywana przez pryzmat 

konfliktu w akcjonariacie opisanego poniżej.  

Pan Tomasz Tuora, kontrolujący w przeszłości większościowy pakiet akcji Emitenta, na Datę Prospektu nie 

posiada takiej pozycji (por. pkt 13.1 Części III Prospektu). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 

sierpnia 2014 r. postanowiło dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej, zaś nowo powołana Rada Nadzorcza 

w tym samym dniu podjęła uchwały co do zmian w składzie Zarządu (z Zarządu odwołani zostali Pan Tomasz 

Tuora oraz Pani Barbara Tuora – Wysocka, a na ich miejsce powołani zostali Pan Janusz Płocica – na stanowisko 

Prezesa Zarządu oraz Pan Wojciech Suchowski- na stanowisko Wiceprezesa Zarządu). Podczas Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia w dniu 26 sierpnia 2014 r. Pan Tomasz Tuora według złożonego oświadczenia głosował 

przeciw podjęciu niżej wymienionych uchwał, co do których następnie złożył zaprotokołowane sprzeciwy: i) 

uchwała nr 6 w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Jaworskiego, ii) 

uchwała nr 7 w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Nowaka, iii) uchwała nr 8 w 

sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Rejmana, iv) uchwała nr 10 w sprawie 

powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Marka Warzechy, v) uchwała nr 11 w sprawie powołania członka 

Rady Nadzorczej w osobie Janusza Koczyka, vi) uchwała nr 12 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w 

osobie Piotra Augustyniaka, vii) uchwała nr 13 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Adama 

Jana Jankowskiego, viii) uchwała nr 14 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Stefana 

Grzywnowicza, ix) uchwała nr 15 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Wojciecha Wrony. 

Następnie, w dniu 25 września 2014 r. Pan Tomasz Tuora wytoczył przeciwko Spółce powództwo o ustalenie 

nieistnienia lub stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
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wskazanych w ppkt i) – ix) powyżej. Podstawowe twierdzenie, na którym oparto uzasadnienie pozwu, głosi, iż 

akcjonariusze, których głosy złożyły się na większość głosującą za zaskarżonymi, powyżej wskazanymi 

uchwałami, działali w porozumieniu co do głosowania w sprawach objętych porządkiem obrad. Porozumienie, 

którego istnienie wywodzi powód, w myśl art. 87 ust. 1 pkt 5 lub 6 w związku z art. 89 Ustawy o Ofercie, 

skutkowałoby brakiem możliwości wykonywania praw głosu z akcji posiadanych przez uczestników takiego 

porozumienia. W ocenie Emitenta roszczenia procesowe Pana Tomasza Tuory są bezpodstawne, a okoliczności 

faktyczne podnoszone w pozwie nie odpowiadają prawdzie obiektywnej, w szczególności nie miało miejsce 

porozumienie akcjonariuszy Emitenta wskazane w art. 87 Ustawy o Ofercie. Emitent złożył w zakreślonym przez 

sąd terminie odpowiedź na pozew z żądaniem oddalenia powództwa w całości oraz zasądzenia kosztów 

postępowania. Emitent wskazuje, iż wniosek powoda o zabezpieczenie powyższego powództwa poprzez 

zawieszenie postępowania rejestrowego został oddalony. Szczegóły dotyczące postępowania sądowego 

opisane zostały w pkt. 15.7 Części III Prospektu.  

Tomasz Tuora wytoczył także przeciwko Emitentowi powództwo o stwierdzenie nieistnienia, alternatywnie 

stwierdzenie nieważności uchwał Rady Nadzorczej z 26 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia liczby członków 

Zarządu, odwołania członków Zarządu Tomasza Tuory i Barbary Tuora-Wysockiej, powołania Janusza Płocicy na 

stanowisko Prezesa Zarządu, powołania Wojciecha Suchowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu a także 

ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu. Pozew na Datę Prospektu nie został doręczony Emitentowi. Powód 

w pozwie wywodzi nieważność uchwał Rady Nadzorczej, jako podstawę wskazując, że członkowie Rady 

Nadzorczej, którzy podjęli zaskarżone uchwały Rady Nadzorczej zostali powołani do Rady Nadzorczej na 

podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2014 r., które to uchwały są 

zdaniem powoda co najmniej nieważne i są objęte (powyżej opisanym) postępowaniem sądowym o 

stwierdzenie nieistnienia, alternatywnie stwierdzenia nieważności, alternatywnie uchylenia uchwał w sprawie 

odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej. Pozew zawiera miedzy innym wniosek zawieszenie 

przedmiotowego postępowania do czasu zakończenia wyżej opisanego postępowania o stwierdzenie 

nieistnienia, alternatywnie stwierdzenia nieważności, alternatywnie uchylenie uchwał Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2014r. Przedmiotowe postępowanie (o stwierdzenie nieistnienia, 

alternatywnie stwierdzenie nieważności uchwał Rady Nadzorczej z 26 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia 

liczby członków Zarządu, odwołania członków Zarządu Tomasza Tuory i Barbary Tuora-Wysockiej, powołania 

Janusza Płocicy na stanowisko Prezesa Zarządu, powołania Wojciecha Suchowskiego na stanowisko 

Wiceprezesa Zarządu a także ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu) zostało zawieszone postanowieniem 

sądu zgodnie z wnioskiem powoda. Równocześnie pozew zawiera wniosek powoda o zabezpieczenie 

powództwa poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego (w przedmiocie ujawnienia w rejestrze 

przedsiębiorców zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu w następstwie uchwał WZ i Rady Nadzorczej z 26 

sierpnia 2014 r.). Wniosek o zabezpieczenie został oddalony. 

Emitent zwraca następnie uwagę, że: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 grudnia 2014 r. powzięło 

m.in. uchwały dotyczące wyboru przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 

przyjęcia porządku obrad, co do których akcjonariusze Tomasz Tuora oraz Planezza Ltd głosowali (według ich 

oświadczeń) przeciw a następnie zażądali zaprotokołowania sprzeciwu, zaś w dniu 16 stycznia 2015 r. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie od Tomasza 

Tuory odszkodowania za szkody wyrządzone w związku ze sprawowaniem Zarządu nad Spółką i podjęcie 

wszelkich działań zmierzających do dochodzenia takich roszczeń na drodze postępowania sądowego, co do 

której to uchwały akcjonariusz Planezza Ltd głosował (według jego oświadczenia) przeciw a następnie zażądał 

zaprotokołowania sprzeciwu co do podjęcia powyższej uchwały. Powyższe działania wskazują na możliwy 

zamiar zaskarżenia powyżej wskazanych uchwał przez akcjonariuszy, a tym samym rozszerzenie się obszaru 

konfliktu w akcjonariacie. 

Emitent wskazuje, iż zmiany składu osobowego organów Spółki, wynikające z uchwał wskazanych w ppkt i) – ix) 

powyżej a także z uchwał Rady Nadzorczej z dnia 26 sierpnia 2014 r., zostały zarejestrowane w rejestrze 
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przedsiębiorców KRS - to jest nastąpiło wykreślenie osób dotychczas zasiadających w organach Emitenta i 

wpisanie w to miejsce członków Rady Nadzorczej i Zarządu piastujących mandaty na Datę Prospektu. Nadto 

Emitent zwraca uwagę, że Pan Tomasz Tuora ani Pani Barbara Tuora-Wysocka po dniu 26 sierpnia 2014 r. nie 

podejmowali działań w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem Spółki ani reprezentowania jej na zewnątrz.  

W dalszej kolejności Emitent wskazuje, iż w dniu 19 stycznia 2015 r. otrzymał od akcjonariuszy Emitenta tj. 

Tomasza Tuory i QXB Sp. z o.o. (spółka kontrolowana przez Tadeusza Tuorę), pismo zawierające żądanie 

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszone przez akcjonariuszy na podstawie art. 400 § 1 

Kodeksu spółek handlowych oraz umieszczenia określonych w jego porządku obrad spraw dotyczących 

udzielenia przez Zarząd na Walnym Zgromadzeniu wskazanych we wniosku informacji. Na podstawie 

powyższego wniosku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na 6 marca 2015 r. (raport bieżący 

Emitenta nr 06/2015).  Z kolei, w związku ze zwołaniem przez Zarząd na 2 kwietnia 2015 r. Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Emitent w dniu 12 marca 2015 r. otrzymał żądanie akcjonariusza QXB Sp. z o.o. w 

przedmiocie uzupełnienia porządku obrad, przy czym wniosek w części dotyczył udzielenia przez Zarząd i Radę 

Nadzorczą określonych informacji oraz przeprowadzenie dyskusji w określonych wnioskiem sprawach. Żądania 

tego Zarząd nie uwzględnił w powyższej części. W ocenie Zarządu Najważniejszym argumentem 

przemawiającym za taką decyzją jest to, że wprowadzenie do porządku obrad punktów obejmujących 

udzielenie informacji i dyskusję nie należy do ustawowego i statutowego zakresu kompetencji Walnego 

Zgromadzenia, zwłaszcza jeżeli takie punkty nie są powiązane z podjęciem znajdującej się w porządku obrad 

określonej uchwały w granicach kompetencji Walnego Zgromadzenia. Ponadto, w ocenie Emitenta 

zamieszczenie w żądaniu powyższych treści stanowi przejaw działań zmierzających do kontestowania 

działalności organów Spółki i jest elementem działań konfrontacyjnych, mających swoje źródło w istniejącym 

konflikcie w akcjonariacie Spółki. Inicjatywę akcjonariusza należy postrzegać w aspekcie stosunków 

korporacyjnych Spółki jako nieuprawnioną próbę wykorzystania znanych przepisom kodeksu spółek 

handlowych praw mniejszości. Zarząd wskazał też, że prawo żądania umieszczenia w porządku obrad walnego 

zgromadzenia określonych spraw przez akcjonariuszy mniejszościowych w żaden sposób nie modyfikuje 

obowiązku obradowania walnego zgromadzenia wyłącznie w zakresie spraw należących do jego kompetencji. Z 

tych powodów Zarząd nie uwzględnił wniosku w powyżej wskazanej części (raport bieżący Emitenta nr 

16/2015). Emitent uznaje wyżej wskazane działania akcjonariuszy Tomasza Tuory i QXB Sp. z o.o. jako mające 

na celu między innymi spowodowanie rozpowszechniania sugestii ukazujących bieżącą działalność Emitenta w 

niekorzystnym lub wręcz fałszywym świetle, a tym samym rzutujących na ocenę bieżącej pracy Zarządu i całej 

organizacji Spółki. 

Emitent wskazuje ponadto na zaskarżenie przez QXB sp. z o.o. Uchwały Emisyjnej. Szersze informacje w tym 

zakresie zostały zamieszczone w punkcie 3.3. Części II Prospektu oraz pkt. 15.7 Części III Prospektu.  

Emitent nie może wykluczyć dalszych działań stanowiących przejaw konfliktu pomiędzy Spółką a Panem 

Tomaszem Tuorą i/lub akcjonariuszami Spółki związanymi z Panem Tomaszem Tuorą, podobnie jak nie może 

wykluczyć dalszych działań, które to działania mogą być opierane o twierdzenia dotyczące nieistnienia lub 

prawnej wadliwości uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i/lub Rady Nadzorczej z 26 sierpnia 

2014 r. Działania takie stanowią obciążenie organizacyjne i finansowe dla Spółki, w przypadku ich eskalacji 

mogą prowadzić do utrudnienia prowadzenia bieżącej działalności, spowolnienia lub zatrzymania niektórych 

działań realizowanych przez Spółkę w podstawowym zakresie jej działalności. Ponadto kwestionowanie 

skuteczności powołania Rady Nadzorczej i Zarządu może być wykorzystywane (w tym przez Pana Tomasza 

Tuorę) do podważania skuteczności czynności prawnych podejmowanych przez Spółkę wobec innych 

podmiotów, co może być źródłem pogorszenia warunków lub operacyjnego utrudnienia w realizacji 

określonych czynności w imieniu Spółki, w tym czynności prawnych.  

Emitent wskazuje, że z informacji opublikowanych na stronie internetowej Orphée (www.orphee-medical.com) 

wynika, że Panowie Tomasz Tuora i Tadeusz Tuora mają zamiar podjęcia działań mających prowadzić do 

zakończenia konfliktu w akcjonariacie Emitenta, co może z kolei świadczyć o zbliżającym się zakończeniu tego 
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konfliktu, jednakże deklaracje te na Datę Prospektu nie przełożyły się na istotne działania Panów Tomasza 

Tuora i Tadeusza Tuora w postępowaniach wskazanych w niniejszym punkcie, Emitent nie może przewidzieć czy 

takie działania zostaną podjęte oraz czy konflikty te zostaną w perspektywie najbliższych miesięcy rozwiązane. 

1.19. Emitent posiada wiedzę o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Emitenta, z czego 

wynikają roszczenia kierowane przez Spółkę do Pana Tomasza Tuory    

W dniu 1 października 2014 r., Zarząd złożył w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Żoliborz w Warszawie 

zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Tomasza Tuorę na szkodę Spółki przestępstwa nadużycia 

zaufania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tj. czynu z art. 296 § 1 Kodeksu karnego (w zw. z art. 296 § 2 i 

3 oraz w związku z art. 12 Kodeksu karnego), polegającego w ocenie Zarządu na okresowym dokonywaniu 

przelewów na rzecz podmiotów powiązanych z przekazującym w okresie od 10 września 2010 r. do 14 marca 

2014 r, środków pieniężnych na łączną kwotę 39.469.900,00 zł. Skutkiem czynu wskazanego w powyższym 

zawiadomieniu mogło być powstanie po stronie Spółki szkody majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 

1.972.705,50 zł. Śledztwo w powyższej sprawie zostało wszczęte postanowieniem ww. prokuratury z dnia 16 

grudnia 2014 r. Ponadto Emitent wskazuje, iż w dniu 24 marca 2015 r. złożył w Prokuraturze Rejonowej 

Warszawa-Żoliborz w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Tomasza Tuorę na szkodę 

Emitenta przestępstwa nadużycia zaufania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tj. czynu z art. 296 § 1 

Kodeksu karnego (w zw. z art. 296 § 2 i 3 oraz w zw. z art. 12 Kodeksu karnego), polegającego w ocenie 

Emitenta na doprowadzeniu w okresie od 6 czerwca 2011 r. do 8 września 2012 r. (tj. przed rozpoczęciem 

pełnienia funkcji przez obecny Zarząd Emitenta), do pozbawionych uzasadnienia ekonomicznego wypłat 

środków z kasy Emitenta oraz do przelewów środków pieniężnych z rachunków Emitenta - w łącznej kwocie 

2.521.500,00 zł - które to wypłaty były księgowane na poczet wystawionych faktur VAT. Skutkiem czynu 

stanowiącego przestępstwo objęte powyższym zawiadomieniem było powstanie po stronie Emitenta szkody 

majątkowej w wielkich rozmiarach, odzwierciedlonej w wysokości powyższej kwoty. Śledztwo w powyższej 

sprawie zostało wszczęte postanowieniem ww. prokuratury z dnia 3 lipca 2015 r. 

Emitent zwraca także uwagę, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 stycznia 2015 r. podjęło 

uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie od Tomasza Tuory odszkodowania za szkody wyrządzone 

w związku ze sprawowaniem Zarządu nad Spółką w tym na podjęcie wszelkich działań zmierzających do 

dochodzenia takich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 17 marca 2015 r., Spółka złożyła w Sądzie 

Okręgowym w Warszawie prawidłowo opłacony pozew przeciwko Tomaszowi Tuora jako podmiotowi 

prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą "K2 Consulting Tomasz Jakub Tuora". Pozew 

został złożony w przedmiocie dochodzenia zapłaty kwoty 2.521.500,00 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia 

jeden tysięcy pięćset złotych) tytułem zwrotu nienależnego świadczenia w postaci pobranych ze Spółki w latach 

2011-2012 środków pieniężnych. Spółka uważa złożone powództwo za zasadne, ponieważ zostało stwierdzone, 

że w okresie pełnienia ww. funkcji w Spółce pozwany m.in. wystawiał dokumenty księgowe opiewające na 

nienależne i niemające pokrycia w rzeczywistych świadczeniach kwoty i kwoty te otrzymywał od Spółki. Na Datę 

Prospektu postępowanie toczy się w pierwszej instancji. 

Emitent nie ma gwarancji, że podjęte przez niego w konsekwencji ujawnienia powyżej wskazanych okoliczności 

działania, mające na celu prawne wyjaśnienie powyższych okoliczności i uzyskanie przez Emitenta należnego 

odszkodowania, zaowocują uzyskaniem stosownych orzeczeń potwierdzających powyższe okoliczności 

popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki, przypisujących odpowiedzialność Tomaszowi Tuorze oraz 

zasądzających odszkodowanie na rzecz Spółki. Emitent nie ma ponadto gwarancji, że w razie uzyskania wyżej 

wskazanych orzeczeń zdoła faktycznie uzyskać świadczenie odszkodowawcze. 

Niezależnie od powyższego Emitent wskazuje na organizacyjne i finansowe obciążenia związane z 

prowadzeniem postępowań prawnych w zakresie powyższych okoliczności oraz na negatywny wpływ informacji 

związanych z powyższymi okolicznościami na wizerunek i renomę Emitenta. 
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1.20. Emitent ponosi ryzyko wynikające z uwarunkowań wprowadzania do obrotu, dystrybucji i importu 

urządzeń i systemów stosowanych w ochronie zdrowia (wyrobów medycznych) 

Emitent w ramach swojej działalności wprowadza do obrotu aparaturę, urządzenia, systemy i odczynniki 

służące ochronie zdrowia, w szczególności diagnostyce medycznej. Produkty powyższe, jako związane z 

procesem diagnostyki medycznej i leczenia, stanowią przedmiot szczególnej regulacji prawnej we wszystkich 

jurysdykcjach, z którymi powstają interakcje handlowe w toku działalności Emitenta. Z uwagi na rozmiar, zakres 

i kierunki rozwoju działalności Emitenta szczególnie istotne dla jego sytuacji są uwarunkowania prawne obrotu 

produktami medycznymi na obszarze Polski, Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. Uwarunkowania 

regulacyjne na obszarze Polski opierają się w głównej mierze na przepisach Ustawy o Wyrobach Medycznych 

oraz Ustawy o Systemie Oceny Zgodności. Harmonizacja rynku wspólnotowego w zakresie wyrobów 

medycznych opiera się na dyrektywie Rady WE 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. dotyczącej wyrobów 

medycznych (Dz. Urz. WE L 169 z 12.07.1993, str. 1; Dz. Urz. Unii Europejskiej Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

13, t. 12, str. 82), dyrektywie 98/79/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 27.10.1998 r. w sprawie 

wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 331/1 z 7.12.1998, str. 319), 

w powiązaniu z europejskim systemem oceny zgodności wprowadzonym Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9.07.2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji 

i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie 

(EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 218 z 13.08.2008, str. 30), wraz z decyzją Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9.07.2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania 

produktów do obrotu uchylającą decyzję Rady 93/465/EWG (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 218 z 13.08.2008, 

str. 82). 

Z punktu widzenia powyższych uregulowań Emitent dokonuje wprowadzenia do obrotu wyrobów medycznych, 

w szczególności wyrobów medycznych z funkcją pomiarową. Wprowadzanie takich produktów do obrotu na 

rynku krajowym i Unii Europejskiej wymaga przeprowadzenia procedury oceny zgodności wyrobów z 

wymaganiami zasadniczymi wyrobów medycznych oraz przeprowadzenia procedury oceny zgodności. Dla 

odczynników procedury te przeprowadza sam Emitent, nadając znak CE. Dla aparatów wymagane są procedury 

zewnętrzne dla nadania znaku CE, przeprowadzanie przez upoważnione jednostki certyfikujące. W efekcie 

powyższych czynności Emitent uzyskuje prawo oznaczenia produktów znakiem CE. Wyrób oznakowuje się 

znakiem CE po przeprowadzeniu odpowiednich dla niego procedur oceny zgodności, które to procedury  są 

badane przez zewnętrzną jednostkę notyfikowaną w tym zakresie, posiadającą właściwą akredytację i 

potwierdzają, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze. 

Emitent wdrożył System Zarządzania Jakością ISO zgodny z normami ISO 13485:2003 – w zakresie 

„Projektowanie, wytwarzanie i dystrybucja odczynników do diagnostyki in vitro dla laboratoriów medycznych, 

przemysłowych i naukowych oraz sprzedaż i serwis aparatów medycznych”, potwierdzony Certyfikatem 

Zatwierdzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO - Wyroby Medyczne, nr GDK0003283/Q13, 

z terminem ważności 16.08.2015 r., wydanym przez Lloyd’s Register (Polska) sp. z o.o. w imieniu Lloyd’s 

Register Assurance Limited. Pierwszą certyfikację w powyższym zakresie Emitent uzyskał w 2009 r. Emitent 

posiada ponadto Certyfikat Zatwierdzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO - Wyroby 

Medyczne według normy ISO 9001:2008, nr GDK0003283/Q, z terminem ważności 16.08.2015 r., wydanym 

przez Lloyd’s Register (Polska) sp. z o.o. w imieniu Lloyd’s Register Assurance Limited. Pierwszą certyfikację w 

powyższym zakresie Emitent uzyskał w 1998 r. Emitent przechodzi coroczne audyty uprawnionego audytora 

(jednostki certyfikującej) nadzorującego spełnianie wymogów powyższych certyfikatów. 

Wyroby medyczne podlegają w obrocie nadzorowi krajowych urzędów regulacyjnych. W Polsce taką rolę 

sprawuje Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Wyroby medyczne podlegają rejestracji w odpowiednich rejestrach krajowych – w Polsce taki rejestr 

prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
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Biobójczych. W przypadkach, kiedy produkt medyczny wprowadzony do obrotu zostanie przez organy krajowe 

uznany za zagrażający zdrowiu lub bezpieczeństwu użytkowników (pacjentów), może zostać na podstawie 

art. 20 ww. Rozporządzenia 768/2008/WE oraz art. 8 Dyrektywy WE 93/42/EWG lub art. 8 Dyrektywy 

98/79/WE objęty w poszczególnych krajach procedurami ograniczeń lub wycofywania z obrotu. Szczegółowe 

ograniczenia dotyczące wprowadzania do obrotu produktów Emitenta wynikają również z Ustawy o Wyrobach 

Medycznych. Zgodnie z jej zapisami zabrania się wprowadzania do obrotu, wprowadzania do używania, 

przekazywania do oceny działania, dystrybuowania, dostarczania, udostępniania, instalowania, uruchamiania 

i używania wyrobów, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia lub zdrowia pacjentów, 

użytkowników lub innych osób, przekraczające akceptowalne granice ryzyka, określone na podstawie 

aktualnego stanu wiedzy, kiedy są prawidłowo dostarczone, zainstalowane, utrzymywane oraz używane 

zgodnie z ich przewidzianym zastosowaniem. Zabrania się również wprowadzania do obrotu, wprowadzania do 

używania, dystrybuowania, dostarczania, udostępniania, instalowania, uruchamiania i używania wyrobów, dla 

których upłynął termin ważności lub został przekroczony czas lub krotność bezpiecznego używania, określone 

przez wytwórcę. Zabrania się ponadto wprowadzania do obrotu wyrobów, jeżeli dotyczące ich certyfikaty 

zgodności utraciły ważność, zostały wycofane lub zawieszone, co należy rozpatrywać w kontekście wyżej 

wskazanego obowiązku poddawania wyrobów medycznych badaniu zgodności i oznaczania ich znakiem CE. 

Ustawa o Wyrobach Medycznych zawiera katalog przepisów karnych, penalizujących m.in. niezgodne z tą 

ustawą wprowadzanie wyrobów medycznych do obrotu, niedokonanie rejestracji, wprowadzanie do obrotu 

wyrobów błędnie oznakowanych, bez oceny ich zgodności, lub których certyfikaty zgodności utraciły ważność, 

zostały zawieszone lub wycofane. Emitent w odniesieniu do produkowanych przez siebie urządzeń 

i odczynników dokonuje zgłoszeń do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych. 

W związku z pracami badawczo – rozwojowymi i wdrażaniem analizatora BlueBox, analizatorów 

hematologicznych w technologii 5-diff (Hermes Senior i Hermes Junior) oraz analizatora biochemicznego 

Equisse – urządzenia te również będą sukcesywnie poddawane procedurom związanym z wprowadzeniem na 

rynki. 

Z kolei jakość towarów wprowadzanych do obrotu na terytorium Federacji Rosyjskiej musi odpowiadać 

obowiązującemu rosyjskiemu ustawodawstwu, w tym przepisom Federalnej Ustawy Nr 184 z 27.12.2002 

O regulacji technicznej, która określa wymogi techniczne produktów, wprowadzane w celu ochrony życia 

i zdrowia obywateli, własności osób fizycznych i prawnych, mienia państwowego lub komunalnego, ochronę 

środowiska, ochronę życia lub zdrowia zwierząt i roślin, a także w celu zapobiegania działaniom mającym na 

celu wprowadzenie w błąd potencjalnych nabywców. Wymogi techniczne mają na celu zapewnienie:  

bezpieczeństwa (biologicznego, mechanicznego, przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego, przemysłowego, 

termicznego, chemicznego, elektrycznego, jądrowego, i poziomu napromieniowania), kompatybilności 

elektromagnetycznej w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i sprzętu a także jednorodności miar. 

Za naruszenie wymogów technicznych producent (wykonawca, sprzedawca lub osoby wykonujące funkcje 

producenta zagranicznego) ponoszą odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną.  

Emitent może utracić posiadane certyfikaty, niezbędne dla oznaczania wyrobów znakiem bezpieczeństwa i ich 

wprowadzania do obrotu. Administracja każdego z krajów, na terytorium którego Emitent wprowadza wyroby 

do obrotu, może podjąć decyzję o zawieszeniu, wstrzymaniu lub wykluczeniu z obrotu tych wyrobów. Podobnie 

Emitent może nie zdołać uzyskać aktualnych dopuszczeń lub certyfikatów odnośnie nowych lub 

modyfikowanych urządzeń lub systemów. Powyższe okoliczności mogą skutkować ograniczeniem możliwości 

działalności Emitenta na danym obszarze, co może wywołać istotny niekorzystny wpływ na wartość 

przychodów Emitenta. Zdarzenia te mogą wpływać na utratę zwrotów inwestycji w nowe urządzenia lub 

technologie, mogą również prowadzić do powstania obowiązku zwrotu uzyskanych dofinansowań na badania 

lub wdrożenia tych urządzeń lub technologii. Powyższe zdarzenia mogą niekorzystnie wpłynąć na dalszą 

działalność Emitenta, sytuację finansową, majątkową i gospodarczą Emitenta oraz perspektywy rozwoju 
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Emitenta poprzez ograniczenie możliwości zdobywania nowych kontraktów, konieczność obniżania 

stosowanych marż i cen, wpływać na obniżenie przychodów oraz zysku, konieczność zmian warunków umów, 

ograniczenie możliwości zamykania umów z zakładanym zyskiem, a tym samym pogarszać sytuację gospodarczą 

Emitenta. 

Emitent odnotował w dotychczasowej działalności wystąpienia powyższych zdarzeń, jednak nie wykluczają ich 

zaistnienia w przyszłości. 

1.21. Emitent ponosi ryzyko związane z odpowiedzialnością za produkt wprowadzany do obrotu  

W jurysdykcjach krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej, w których Emitent sprzedaje 

swoje wyroby, prawnie usankcjonowano odpowiedzialność za produkt niebezpieczny, rozumianą zazwyczaj 

jako odpowiedzialność podmiotu wprowadzającego na rynek produkt, którego użycie zgodnie z przeznaczeniem 

może powodować po stronie użytkownika szkodę majątkową lub na osobie. Ramy normatywne powyższej 

odpowiedzialności na gruncie unijnym stanowi Dyrektywa 2001/95/WE z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie 

ogólnego bezpieczeństwa produktów (L 11/04). Regulacją bezpośrednio dotyczącą tego rodzaju 

odpowiedzialności na gruncie polskim są przepisy art. 449
1
-449

11 
Kodeksu cywilnego, przy uwzględnieniu m.in. 

przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 

322). Z uwagi na fakt, iż urządzenia wprowadzane do obrotu przez Emitenta oraz odczynniki Emitenta 

wykorzystywane są do diagnostyki ważnych parametrów stanu zdrowia użytkowników, wszelkie 

nieprawidłowości działania tych urządzeń, zarówno w zakresie detekcji, przetwarzania danych, jak i transmisji, 

mogą powodować działania lub zaniechania użytkowników lub ich lekarzy nieadekwatne do rzeczywistego 

stanu zdrowia użytkownika, co może przekładać się na istotne zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów. Ponadto 

urządzenia wprowadzane do obrotu przez Emitenta, mogą wskutek wad konstrukcyjnych lub awarii być 

źródłem porażeń elektrycznych, poparzeń, zatruć lub skażeń substancjami szkodliwymi. W rezultacie 

powyższych zdarzeń Emitent może zostać, w tym w drodze powództwa sądowego, zmuszony do zapłaty 

odszkodowania na rzecz użytkownika lub użytkowników wyrobów Emitenta lub też na rzecz spadkobierców 

takich użytkowników lub innych osób. Emitent musi również (w niektórych jurysdykcjach) liczyć się z pozwami 

zbiorowymi użytkowników jego wyrobów – w przypadku, kiedy ujawnione zostałyby okoliczności naruszenia 

prawnie chronionego interesu większej liczby osób.  

Ponadto, odpowiedzialność Emitenta za wprowadzane do obrotu produkty może być oparta o ogólne zasady 

odpowiedzialności odszkodowawczej w danej jurysdykcji, także w krajach spoza Unii Europejskiej. 

Odpowiedzialnością  przedsiębiorców prowadzących sprzedaż produktów na terytorium Federacji Rosyjskiej, 

jest odpowiedzialność przed ostatecznym odbiorcą towarów. W tej dziedzinie producenci lub sprzedawcy są 

odpowiedzialni za produkcję złej jakości, zgodnie z Federalną Ustawą Nr 2300-1 z 7.02.1992 O ochronie praw 

konsumentów. W szczególności za naruszenie norm przewidzianych w dziedzinie ochrony konsumentów, 

przedsiębiorcy ponoszą odpowiedzialność administracyjną oraz cywilną za spowodowanie szkody fizycznej 

i psychicznej konsumenta. Ponadto, władze mają prawo do wskazywania wytycznych odnośnie usunięcia 

naruszenia wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów, usunięcia z produkcji, zaprzestania produkcji 

i sprzedaży takich towarów, zaboru takich towarów u konsumenta. 

Emitent wskazuje, iż podnoszenie przeciw niemu roszczeń związanych z wprowadzanymi do obrotu 

produktami, niezależnie od zasadności tychże roszczeń, będzie się z reguły wiązać z koniecznością poniesienia 

istotnych kosztów obrony prawnej. Emitent nie może w szczególności zaniedbywać nawet jednostkowych 

spraw o niższej wartości, ponieważ każdy przegrany spór w powyższej materii może wywołać narastającą liczbę 

podobnych roszczeń ze strony innych użytkowników. Emitent może również być zobowiązany do zaspokojenia 

roszczeń regresowych, stawianych w szczególności przez lekarzy, szpitale lub dystrybutorów, wobec których 

bezpośredni poszkodowani mogą kierować swoje roszczenia.  
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Emitent dokłada starań, w tym poprzez utrzymanie ścisłego reżimu technologicznego i certyfikowanej jakości 

produkcji, w celu minimalizacji powyższych zagrożeń. W dotychczasowej działalności Emitenta żadne z powyżej 

opisanych zdarzeń nie miało miejsca. Emitent nie jest jednakże w stanie całkowicie wyeliminować powyższych 

ryzyk.  

Występowanie powyższych niekorzystnych zjawisk może w przyszłości negatywnie wpływać na efektywność 

działalności Emitenta, prowadząc do obniżenia wolumenu i/lub wartości dystrybuowanych produktów, wzrostu 

kosztów działalności i obniżenia rentowności działalności, a tym samym negatywnie wpływać na sytuację 

finansową Emitenta. 

1.22. Emitent posiada nierozliczone zobowiązania wynikające z zawartych w przeszłości umów 

dotyczących restrukturyzacji Emitenta i jego byłych spółek zależnych 

Od października 2012 r. Emitent brał udział w reorganizacji określanej jako mająca na celu wprowadzenie 

podziału kompetencji pomiędzy Emitentem i jego byłymi spółkami zależnymi, w tym rozdzielenie działalności 

produkcyjno-handlowej od działalności badawczo-rozwojowej i produkcji nowych analizatorów (w tym w 

ramach projektu BlueBox). Reorganizacja ta realizowana była na podstawie Umowy Reorganizacji i kolejnych 

związanych z Umową Reorganizacji czynności prawnych (por. pkt 14.8 Części III Prospektu). W ramach realizacji 

reorganizacji w dniu 15 lipca 2014 r. doszło do zawarcia między Emitentem a Orphée przedwstępnej umowy 

sprzedaży wskazanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta na Orphée. Datą zawarcia umowy 

przyrzeczonej  wyznaczoną w powyższej umowie przedwstępnej był dzień 31 października 2014 r. Do upływu 

tego terminu nie doszło do ziszczenia się warunku zawieszającego zawartego w powyższej umowie 

przedwstępnej (tj. zawarcia pomiędzy Emitentem a Orphée umów dotyczących wzajemnych rozliczeń), wskutek 

czego umowa przyrzeczona w powyższym terminie nie została zawarta, a zorganizowana część 

przedsiębiorstwa Emitenta nie została przeniesiona na rzecz Orphée. W dniu 26 lutego 2015 r. Grupa 

Kapitałowa Emitenta przestała istnieć w wyniku utraty kontroli Emitenta nad Orphée. W związku z powyższym 

dalsze działania w zakresie reorganizacji w ramach spółek tworzących tą grupę na Datę Prospektu pozostają 

bezprzedmiotowe. niezawarcia powyższej umowy przyrzeczonej jest zobowiązanie Emitenta od zwrotu na rzecz 

Orphée w terminie do 31 grudnia 2015 r. kwoty 15.494 tys. PLN tytułem zaliczek otrzymanych przez Emitenta 

od Orphée na podstawie wyżej wskazanej umowy przedwstępnej z 15 lipca 2014 r. Inwestorzy winni brać pod 

uwagę, że Emitent nie ma pewności w jaki sposób ostatecznie powyższe zobowiązanie zostanie uregulowane. 

Intencją Emitenta jest zmiana charakteru powyższej kwoty ze zobowiązania krótkoterminowego na 

zobowiązanie długoterminowe. Należy podkreślić, że jednym z celów strategicznych Emitenta jest 

doprowadzenie do zmian w Radzie Dyrektorów Orphée SA, tak aby w jej skład wchodziły osoby znajdujące się 

równocześnie w Zarządzie Emitenta – co w ocenie Emitenta pozwoli m.in. na wypracowanie rozwiązania 

pozwalającego na zmianę charakteru istniejącego zobowiązania Emitenta wobec Orphée z krótkoterminowego 

na długoterminowe i/lub rozłożenie go w czasie, poprzez zawarcie porozumienia pomiędzy spółkami co do 

sposobu i terminu rozliczenia tego zobowiązania (przy czym Emitent nie zamierza w najbliższej przyszłości 

zwiększać zaangażowania kapitałowego w Orphée). W punkcie 15.3 Części III Prospektu przedstawiono 

informacje na temat planowanych w tym zakresie działań Emitenta wraz z oceną możliwości ich wykonania, jak 

również wskazano, z jakich źródeł Emitent zamierza pozyskać środki na pokrycie tej kwoty w sytuacji 

niepowodzenia ww. planów. . Emitent wskazuje, że na Datę Prospektu nie jest wiadome który spośród powyżej 

wskazanych kierunków działań zostanie zrealizowany w stosunku do Orphée. 

1.23. Emitent ponosi ryzyka wynikające z umowy kredytowej z BZWBK SA  

Emitent jest stroną Umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym, której treść ustalono aneksem nr 2 

z 29 kwietnia 2015 r., zawartej w dniu 5 czerwca 2013 r. przez Emitenta jako kredytobiorcę z kredytującym 

Bankiem Zachodnim WBK SA. Wartość kredytu wynosi do 12.000.000 PLN, z czego jako kredyt w Euro może 

zostać wykorzystana kwota stanowiąca równowartość 1.500.000 Euro. Kredytu udzielono na sfinansowanie 
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bieżącej działalności Emitenta. Umowę szerzej opisano w pkt 17 części III Prospektu. W powyższej umowie 

wskazano szereg zdarzeń stanowiących kwalifikowane naruszenie umowy kredytu. Wystąpienie takich naruszeń 

skutkuje dodatkowym podwyższeniem oprocentowania kredytu. Bank dokona bowiem zmiany oprocentowania 

poprzez zwiększenie marży Banku w przypadku wystąpienia naruszeń umowy o 1,0000 punkt procentowy za 

każdy przypadek naruszenia, z zastrzeżeniem, że marża po łącznym podwyższeniu nie może wzrosnąć o więcej 

niż o 3 punkty procentowe (nie skutkuje podwyższeniem marży kolejne wystąpienie tego samego przypadku 

naruszenia umowy, a podwyższona marża utrzymuje się do czasu ustania przypadku naruszenia umowy). 

Kwalifikowanymi naruszeniami określonymi w umowie są między innymi: 1) brak płatności z tytułu zobowiązań 

wobec banku, 2) naruszenie oświadczeń i zapewnień oraz określonych zobowiązań z umowy kredytowej, 3) 

wszczęcie postępowania sądowego, egzekucyjnego, procesy restrukturyzacyjne, ogłoszenie niewypłacalności 

Emitenta – w łącznej kwocie powyżej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) od dnia zawarcia 

umowy kredytu, 4) zmniejszenie stanu posiadania akcji PZ Cormay S.A. przez Total Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa (w stosunku do stanu 

posiadania na dzień zawarcia umowy kredytu), 5) brak pozyskania środków pieniężnych z emisji Akcji serii K 

(minimum 30.000.000 złotych w terminie do dnia 31 lipca 2015 roku), 6) zwrot część lub całości zaliczki 

otrzymanej na zorganizowaną część przedsiębiorstwa do Orphée S.A., 7) brak uzyskania przez Emitenta kontroli 

operacyjnej w spółce Orphée S.A. w terminie do dnia 31.07.2015 roku, 8) wypowiedzenie jakiejkolwiek umowy 

o dotację zawartej przez Emitenta, 9) zmiany w zarządzie spółki PZ Cormay S.A. Powyższe zdarzenia są przez 

strony kwalifikowane również jako naruszenie umowy w rozumieniu Ogólnych Warunków Finansowania Banku 

Zachodniego WBK SA. W rezultacie wystąpienie powyższych zdarzeń może skutkować niekorzystnymi dla 

Emitenta następstwami w postaci podwyższenia kosztów obsługi kredytu i/lub wcześniejszą wymagalnością 

spłaty kredytu.  

1.24. Emitent ponosi ryzyko prawne związane z międzynarodowym obrotem handlowym 

Emitent prowadzi działalność na podstawie umów zawieranych przez Emitenta z wieloma kontrahentami, 

działającymi w rozmaitych jurysdykcjach, w tym również wykazujących istotne różnice w porównaniu z polskim 

systemem prawnym, zarówno w obszarze przepisów prawa materialnego, jak i procedur rozstrzygania sporów 

czy orzekania w przedmiocie decyzji administracyjnych. Dalej idące różnice oraz dodatkowe utrudnienia 

związane z przekraczaniem granic przez towary, osoby i kapitał związane są ze stosunkami z podmiotami 

w krajach poza Unią Europejską. Powyższe rozbieżności mogą prowadzić do zakłóceń w realizacji celów 

gospodarczych, jakie stawia sobie Emitent w zakresie kontraktów realizowanych w obszarach zagranicznych 

jurysdykcji, co może mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową Emitenta. Emitent nie odnotował 

w dotychczasowej działalności wystąpienia w związku z powyższymi ryzykami istotnych zakłóceń realizacji 

celów gospodarczych jakie sobie stawia, jednak nie wykluczają ich zaistnienia w przyszłości.  

Emitent stara się wyeliminować te ryzyka stosując w umowach zapisy, zgodnie z którymi umowy te podlegają 

polskiemu prawu oraz jurysdykcji polskich sądów (powszechnych lub polubownych), jednakże stosowanie wyżej 

wymienionych zapisów wymaga w każdym przypadku zgodnej woli drugiej strony danej umowy w powyższym 

zakresie, co nie zawsze jest osiągalne.  

1.25. Emitent ponosi ryzyko w zakresie obciążeń publicznoprawnych 

Działalność Emitenta oraz zawierane transakcje podlegają różnorakim obciążeniom publicznoprawnym 

w różnych jurysdykcjach. Obciążenia te mają charakter podatków, a w obrocie zagranicznym z krajami innymi 

niż państwa Unii Europejskiej – również ceł i tym podobnych opłat. Wyniki działalności Emitenta są wobec tego 

w dużej mierze uzależnione od właściwej realizacji odpowiednich przepisów prawa publicznego (podatkowego, 

celnego i podobnych), przez co Emitent rozumie ponoszenie obciążeń publicznoprawnych w najniższym 

możliwym wymiarze zgodnym z obowiązującymi przepisami. Niewłaściwe stosowanie przepisów prawa 

podatkowego może wiązać się z nadmiernymi obciążeniami fiskalnymi działalności Emitenta lub też 
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z nieplanowanymi, dolegliwymi konsekwencjami w postaci dodatkowych obciążeń odsetkowych lub mających 

charakter sankcji administracyjnych lub karnych, jakie mogą spotkać Emitenta w przypadku zaniżania (w tym 

niezawinionego) wysokości danin. Emitent musi liczyć się również z uciążliwościami związanymi z procedurami 

wymiaru powyższych opłat publicznoprawnych oraz kontroli przeprowadzanych przez uprawnione organy. 

Występowanie powyższych zjawisk może w przyszłości negatywnie wpływać na efektywność działalności 

Emitenta, prowadząc do wzrostu kosztów działalności i obniżenia rentowności działalności, a tym samym 

negatywnie wpływać na sytuację finansową Emitenta. 

Emitent nie odnotował w dotychczasowej działalności wystąpienia w związku z powyższymi ryzykami istotnych 

zdarzeń negatywnie wpływających na działalność Emitenta, jednak nie wyklucza ich zaistnienia w przyszłości. 

1.26. Emitent ponosi ryzyko związane ze zobowiązaniami abstrakcyjnymi i warunkowymi 

Emitent w toku działalności zaciąga między innymi zobowiązania abstrakcyjne. Typowym przykładem takiego 

zobowiązania są wystawiane przez Emitenta weksle. Na Datę Prospektu Emitent wystawił i nie uzyskał zwrotu 

11 weksli in blanco stanowiących zabezpieczenie zobowiązań do zapłaty zobowiązań pieniężnych – zwrotu kwot 

dofinansowań działalności uzyskanych przez Emitenta ze środków unijnych. Weksle te winny być zwrócone 

przez wierzycieli jeżeli zabezpieczone świadczenia zostaną wykonane lub jeżeli odpadnie podstawa do 

powstania wymagalności zabezpieczonych zobowiązań Emitenta. Ryzyko związane z zaciąganiem zobowiązań 

abstrakcyjnych (w tym wekslowych) związane jest z możliwością przedstawiania tych zobowiązań do wykonania 

(w tym płatności) przez kontrahentów Emitenta, a zwłaszcza przez osoby trzecie, które nabędą uprawnienia do 

takiego zobowiązania wobec Emitenta, przy ograniczonej możliwości powoływania się przez Emitenta na 

zarzuty związane z powstaniem tego zobowiązania abstrakcyjnego. Emitent ma zmniejszone możliwości 

wpływania na sposób i terminy, w jakich uprawnione podmioty będą wykonywać przysługujące im uprawnienia 

ze zobowiązań abstrakcyjnych. W określonych przypadkach przeciwdziałanie, jakie może wdrożyć Emitent 

wobec wykonania wobec niego wierzytelności ze zobowiązania abstrakcyjnego, może być możliwe wyłącznie w 

drodze podniesienia przez Emitenta roszczeń regresowych wobec odpowiedniego podmiotu (np. wobec 

podmiotu, który wypełni weksel in blanco i wprowadzi go do obiegu przez indos), które to roszczenia mogą 

okazać się nieskuteczne. Maksymalna wartość zobowiązań Emitenta zabezpieczonych wekslowo ustalona 

według deklaracji wekslowych złożonych, wystawionych i niezwróconych Emitentowi na Datę Prospektu, w 

kwotach należności głównych wynosi 57.004 tys. PLN. W związku z wiarygodnością podmiotów, którym Emitent 

wręczył powyższe weksle, Emitent ocenia prawdopodobieństwo ich wypełnienia niezgodnie z deklaracjami 

wekslowymi za znikome. W dotychczasowej działalności Emitenta nie wystąpiły przypadki egzekwowania 

wobec Emitenta zobowiązań abstrakcyjnych tj. w szczególności nie wypełniano i nie przedstawiano do zapłaty 

weksli wystawianych przez Emitenta. 

Emitent podejmuje stosowne środki w zakresie zarządzania powyższym ryzykiem, w szczególności monitoruje 

stan zobowiązań zabezpieczonych wekslowo i ściąga weksle, których podstawa posiadania przez wierzycieli 

ustała, monitoruje ryzyka związane ze zobowiązaniami warunkowymi. Emitent nie jest jednakże w stanie 

wyeliminować całkowicie powyższych ryzyk, a zdarzenia, które mogą zaistnieć w zakresie ziszczania się tych 

ryzyk mogą istotnie, niekorzystnie wpływać na ocenę działalności, sytuacji finansowej i wyników Emitenta. 

1.27. Emitent może niedostatecznie chronić własność intelektualną lub tajemnicę przedsiębiorstwa 

Działalność Emitenta oraz jego pozycja konkurencyjna nie są uzależnione od zapewnienia całościowej ochrony 

unikalności rozwiązań technicznych wprowadzanych na rynek w ramach kolejnych generacji produktów 

Emitenta, ale mogą być uzależnione w przyszłości. Emitent w ramach dostępnych instrumentów prawnych 

podejmuje działania służące ochronie własności intelektualnej. W odniesieniu do rozwiązań mogących być 

przedmiotem ochrony patentowej – działania te nakierowane są na patentowanie rozwiązań technicznych 

w możliwie szerokim zakresie jurysdykcji, ze szczególnym uwzględnieniem jurysdykcji o strategicznym 
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znaczeniu dla działalności Emitenta oraz ponadnarodowych struktur ochrony praw własności intelektualnej. 

Informacje dotyczące ochrony praw na dobrach niematerialnych zawarte są w Części III pkt 5.4 Prospektu. 

Emitent dąży do systematycznego rozszerzenia zakresu ochrony własności intelektualnej. Emitent nie ma 

pewności, że wszelkie takie działania będą wieńczone powodzeniem, w szczególności liczy się z odmowami lub 

unieważnieniami czy uchyleniami udzielania ochrony, w tym wskutek akcji podejmowanych przez podmioty 

prowadzące działalność konkurencyjną. 

Emitent nie ma pewności, że złożone i nierozpatrzone dotąd zgłoszenia patentowe będą skutkować 

zastrzeżeniem patentów. Emitent nie ma również pewności, że uzyskane patenty i złożone zgłoszenia okażą się 

wystarczającymi środkami ochrony własności intelektualnej. Emitent liczy się z ryzykiem wprowadzania do 

obrotu przez podmioty konkurencyjne urządzeń wykorzystujących chronione rozwiązania techniczne wdrożone 

przez Emitenta. Podobnie Emitent liczy się z możliwością naruszania praw autorskich Emitenta. 

Opisane wyżej możliwe naruszenia prawa własności intelektualnej Emitenta będą wymagać podejmowania 

procedur prawnych mających na celu eliminację naruszeń praw własności intelektualnej. Emitent nie ma 

gwarancji skuteczności takich działań, natomiast musi liczyć się z istotnymi obciążeniami organizacyjnymi i 

kosztowymi związanymi z takimi działaniami, zwłaszcza jeżeli będą podejmowane w formie pozwów sądowych 

lub arbitrażowych, co musi brać pod uwagę decydując się na wytoczenie określonego powództwa lub 

rezygnując z tego. 

Ponadto Emitent wskazuje, że w 2013 roku były współpracownik podmiotu wykonującego na zlecenie Emitenta 

prace badawczo-rozwojowe zgłosił do Urzędu Patentowego RP żądania dopisania go jako współtwórcy 

niektórych wynalazków wykorzystywanych w budowie analizatora BlueBox. Emitentowi nie są znane inne 

skutki tego działania, oprócz czasowego zawieszenia w 2013 roku procesu patentowego dla tychże 

wynalazków. Emitent podkreśla, iż wszystkie prawa do uzyskania patentu na współtworzone przez tę osobę 

wynalazki przysługiwały od samego początku podmiotowi wykonującemu na zlecenie Emitenta prace 

badawczo-rozwojowe. Prawa te zostały następnie przeniesione na Emitenta. Powyższa osoba wystąpiła również 

na drogę sądową z roszczeniem o ustalenie, że przysługuje jej (wraz z Emitentem) współuprawnienie do 

patentów na cztery wynalazki zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP przez Emitenta oraz ustalenie że praw tych 

nie nabył Emitent - w zakresie w jakim nabył je powód. Roszczenia objęte pozwem okazały się bezzasadne, co 

potwierdza prawomocny wyrok zapadły w sprawie. Działania podjęte przez powyższą osobę przed Urzędem 

Patentowym RP wpływają na przedłużenie procedury przyznania patentów wskazanych przez tę osobę. 

Roszczenia rozpatrywane na płaszczyźnie sądowej mogą prowadzić do czasowego ograniczenia lub krańcowo – 

do wyłączenia prawa do korzystania z objętych pozwem rozwiązań technicznych opracowanych w ramach 

projektu budowy analizatora BlueBox, co może powodować przedłużenie procesu zakończenia projektu i 

wprowadzenia na rynek tego produktu. Emitent ocenia prawdopodobieństwo takich zdarzeń jako znikome, zaś 

ewentualny wpływ niekorzystnego zakończenia postępowania sądowego – ocenia na nieistotny dla działalności 

Emitenta.   

Emitent prowadząc działalność kumuluje również informacje, modele działań, procedury, umiejętności, 

wspomagające rozwój Emitenta, które to informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Emitent podejmuje 

działania mające na celu ochronę tej tajemnicy, rozpoznając wejście w posiadanie tych informacji przez 

podmioty konkurencyjne jako istotny czynnik osłabiający ich pozycję konkurencyjną. Emitent nie posiada 

jednak możliwości całkowitego zabezpieczenia się przed wejściem w posiadanie tajemnicy przedsiębiorstwa 

przez podmioty nieuprawnione. 

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

intelektualnej nie uniemożliwi konkurentom działalności. W obszarze działalności Emitenta opracowano i 

opracowuje się nadal rozwiązania techniczne, wzory techniczne i przemysłowe oraz utwory, które mogą 

znajdować zastosowanie w produkcji i dystrybucji wyrobów przez podmioty konkurencyjne. Istnieją również 

prawne i techniczne możliwości wprowadzania do obrotu wyrobów, które będą konstruowane przy korzystaniu 
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z praw własności intelektualnej Emitenta, dokonywanemu jednak w ramach obejścia tych praw lub w stopniu i 

w sposób nie pozwalający na wykazanie naruszenia praw Emitenta, lub też czyniący takie dochodzenie zbyt 

ryzykownym i kosztownym. 

Z wyjątkiem zdarzeń opisanych w niniejszym punkcie, Emitent nie odnotował w dotychczasowej działalności 

wystąpienia w związku z powyższymi ryzykami zdarzeń, które istotnie wpływałyby na działalność Emitenta, 

jednak nie wyklucza ich wystąpienia w przyszłości. 

1.28. Emitent może doznać ograniczeń rozwoju związanych z prawami własności intelektualnej 

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

skutkami podejmowania podobnych działań również przez konkurentów. Emitent wskazuje, iż potencjalne 

negatywne następstwa wykazania przez dany podmiot naruszeń jego praw przez Emitenta, wiązałoby się w 

szczególności z potencjalnymi dotkliwymi konsekwencjami w zakresie roszczeń odszkodowawczych, roszczeń o 

zaniechanie wykorzystywania danych rozwiązań lub żądań zawarcia stosownej umowy licencyjnej przez 

Emitenta. Emitent dąży do zachowania podwyższonej staranności w zakresie unikania naruszeń praw 

przysługujących osobom trzecim, jednakże nie ma pewności czy w istocie takich naruszeń będzie w stanie 

unikać. Nawet bowiem całkowicie niezależne projektowanie określonych rozwiązań technicznych, wzorniczych 

czy programistycznych może prowadzić do rezultatów zastrzeżonych już prawami osób trzecich. Jako 

stanowiące źródło szczególnego ryzyka Emitent kwalifikuje postępowania patentowe, dopuszczalne 

w niektórych jurysdykcjach, w których wniosek patentowy wraz z opisem zastrzeganego rozwiązania jest 

niejawny (urzędowo utajniany) do czasu zakończenia postępowania. W takich przypadkach do czasu przyznania 

patentu konkurentowi Emitenta, Emitent nie ma możliwości stwierdzenia, że planowane do wdrożenia lub 

wdrożone rozwiązania są objęte wnioskiem patentowym osoby trzeciej. W przypadku przyznania patentu 

zastrzegającego rozwiązania techniczne, z których korzysta Emitent, powstawałaby konieczność wycofania z 

obrotu danego urządzenia lub rozwiązania technicznego czy poniesienia kosztów wykupienia określonych 

licencji. Emitent jako na istotny komponent niniejszego czynnika ryzyka wskazuje również na obciążenia 

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

naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich oraz na możliwe ryzyka związane z reputacją Emitenta. 

Występowanie powyższych zjawisk może w przyszłości negatywnie wpływać na efektywność działalności 

Emitenta, prowadząc do ograniczenia lub wyłączenia możliwości sprzedaży wyrobów Emitenta, wzrostu 

kosztów działalności i obniżenia jej rentowności działalności, a tym samym istotnie negatywnie wpływać na 

sytuację Emitenta. 

Emitent nie odnotował dotychczas zdarzeń bezpośredniego niekorzystnego wpływu na ich działalność 

wywieranego przez prawa własności intelektualnej przysługujące osobom trzecim. W stosunku do Emitenta w 

jednym przypadku wystąpiono do sądu z wnioskiem o ochronę praw własności intelektualnej osób trzecich. 

Postępowanie w tym przedmiocie zostało opisane w punkcie 15.7 Części III Prospektu. Emitent nie wyklucza 

wystąpienia innych podobnych zdarzeń w przyszłości.  

1.29. Emitent może doznać uszczerbków wizerunkowych 

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

nieposzlakowaną opinią Emitenta i wprowadzanych przez niego do obrotu urządzeń. Emitent wskazuje na 

ryzyko pogorszenia tej opinii, co może być wynikiem rozpowszechniania zarzutów (nawet bezpodstawnych) co 

do działalności Emitenta (np. w zakresie naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich czy praw 

wynikających z patentów) lub właściwości ich produktów. Emitent dostrzega możliwość podejmowania wobec 

niego prób wywierania nacisku, poprzez przygotowywanie lub realizację działań mających na celu 

nadszarpnięcie dobrego imienia Emitenta. Emitent dokłada starań w celu ograniczania możliwości powstawania 

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



PROSPEKT EMISYJNY PZ CORMAY S.A.  CZYNNIKI RYZYKA 

75 

jednakże nie może gwarantować pełnej skuteczności tych działań. Wystąpienie powyższych okoliczności może 

negatywnie oddziaływać na rozwój Emitenta poprzez ograniczenie możliwości pozyskiwania nowych 

kontraktów, a tym samym wpływać na obniżenie wartości przychodów Emitenta. Wytaczanie powództw o 

ochronę dóbr osobistych Emitenta może odnosić przeciwny do zamierzonego skutek dodatkowych 

niepożądanych informacji dotyczących Emitenta, wobec czego Emitent musi szczególnie ostrożnie 

wykorzystywać podobne instrumenty. 

Emitent wskazuje, że w jego ocenie w dotychczasowej działalności nie zaistniały powyższe zdarzenia, jednak 

wystąpienie takich zdarzeń nie jest wykluczone w przyszłości. 

1.30. Emitent może ponieść straty w wyniku czasowego wstrzymania świadczenia usług, awarii, 

kradzieży lub zniszczenia 

Emitent posiada zakład produkcyjny w Maryninie  gmina Konopnica, woj. Lubelskie (numer księgi wieczystej 

93818).. Konieczność czasowego wstrzymania prac w zakładzie produkcyjnym, awaria, kradzież bądź 

zniszczenie majątku trwałego Emitenta, mogą prowadzić do obniżenia jakości oferowanych przez Emitenta 

produktów bądź wytwarzania produktów w znacznie obniżonej skali, a przez to, negatywnie wpłynąć na 

możliwość realizacji przez Emitenta kontraktów handlowych i opinię kontrahentów o Emitencie. Zdarzenia te 

mogą przyczynić się do wzrostu kosztów działalności, konieczności ponoszenia dodatkowych, 

niezaplanowanych, nakładów inwestycyjnych, co miałoby negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 

Emitent zabezpiecza się przed zdarzeniami losowymi zawierając polisy ubezpieczeniowe obejmujące sprzęt 

elektroniczny w tym komputerowy (odrębnie nabyty w ramach dofinansowania i pozostały), polisy flotowe OC, 

AC, NNW, polisy mienia w transporcie (CARGO) oraz ogólne polisy ubezpieczeniowe (all risks) mienia. Ponadto 

Emitent korzysta z ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia 

i ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą (laboratorium medyczne).  

W codziennej działalności operacyjnej Emitenta wykorzystywane są specjalne systemy informatyczne, których 

awaria miałaby negatywny wpływ na działalność operacyjną, zarządczą, finansowo-kontrolingową Emitenta, np. 

poprzez częściową lub całkowitą utratę danych, co mogłoby w efekcie końcowym przyczynić się do obniżenia 

wyników finansowych. Dodatkowo, w swojej działalności operacyjnej Emitent posługuje się systemami 

wspomagającymi funkcjonowanie ich działalności (jak np. systemy księgowe, kadrowo-płacowe, zarządcze), 

których awarie stwarzają ryzyko zaburzeń funkcjonowania Emitenta. Systemy te wykorzystywane są przez 

Emitenta na potrzeby m.in. kontroli jakości produktów, monitorowania usług dystrybucyjnych, zarządzania 

sprzedażą, zamówieniami, w działalności badawczej. Na Datę Prospektu Emitent nie jest ubezpieczony od 

negatywnych skutków zakłóceń w funkcjonowaniu lub awarii wspomnianych systemów. W przypadku 

wycofania tych systemów lub wygaśnięcia licencji na ich użytkowanie, rozwiązania umów o świadczenie usług 

lub jeżeli umowy takie staną się nieopłacalne, a Emitent nie będzie zdolny do pozyskania odpowiednich 

systemów informatycznych i oprogramowania, może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację 

finansową oraz wyniki działalności Emitenta. 

Emitent wskazuje, że w dotychczasowej działalności nie zaistniały istotne zdarzenia opisane w niniejszym 

czynniku ryzyka, jednak wystąpienie takich zdarzeń nie jest wykluczone w przyszłości. 

1.31. Emitent może doznać ograniczeń rozwoju lub ponieść szkody w związku z obowiązującymi 

przepisami regulującymi ochronę środowiska 

Działalność Emitenta, zwłaszcza w zakresie produkcji oraz w zakresie wprowadzania do obrotu odczynników 

może stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego poprzez wytwarzanie odpadów 

niebezpiecznych. Działalność Emitenta częściowo gospodarcze korzystanie ze środowiska. W powyższych 

okolicznościach Emitent jest zobligowany do przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska. 

Istnieje ryzyko, iż przepisy te będą nakładać na Emitenta trudne do spełnienia lub kosztowne wymogi, zaś w 
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przypadku nie stosowania się do tych przepisów Emitent zagrożeni będą sankcjami administracyjnymi i/lub 

karnymi. Jakkolwiek powyższe ryzyka są minimalizowane poprzez monitorowanie i możliwie pełne realizowanie 

obowiązków Emitenta, w tym w szczególności utylizację odpadów poprzez wyspecjalizowane w tym zakresie 

podmioty oraz bieżące ponoszenie należnych opłat – niemożliwe jest ich całkowite wyeliminowanie. 

Wystąpienie nieplanowanych obowiązków lub opłat może negatywnie wpływać na zdolności produkcyjne i/lub 

sytuację finansową Emitenta. 

Emitent wskazuje, że w dotychczasowej działalności nie zaistniały istotne zdarzenia opisane w niniejszym 

czynniku ryzyka, jednak wystąpienie takich zdarzeń nie jest wykluczone w przyszłości. 

1.32. Emitent może doznać ograniczeń rozwoju lub ponieść szkody w związku wystąpieniem zdarzeń 

nieprzewidywalnych 

Emitent wskazuje, iż prezentowana w Prospekcie lista ryzyk nie jest i nie może stanowić zamkniętego katalogu 

ryzyk występujących w jego działalności. W ocenie Emitenta nie jest on w stanie przewidzieć wszystkich ryzyk, 

jakie powstają w toku jego działalności. Emitent jest narażony na skutki wystąpienia licznych zdarzeń, których 

wystąpienia nie jest w stanie przewidzieć lub dla których nie jest w stanie należycie oszacować 

prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Emitent nie jest w stanie zabezpieczyć swojej działalności przed 

następstwami wystąpienia wszystkich takich zdarzeń. Wystąpienie takich nieprzewidywanych zdarzeń, 

zwłaszcza kumulacja w jednym czasie nieprzewidzianych zdarzeń o negatywnych skutkach dla Emitenta, może 

powodować istotne zakłócenia działalności Emitenta i/lub pogorszenie finansowych wyników tej działalności 

poprzez obniżenie przychodów, niekontrolowany wzrost kosztów, utratę określonych składników mienia 

Emitenta. 

Emitent wskazuje, że w dotychczasowej działalności nie zaistniały istotne zdarzenia opisane w niniejszym 

czynniku ryzyka, jednak wystąpienie takich zdarzeń nie jest wykluczone w przyszłości. 

1.33. Różnice kulturowe i konflikty personalne mogą negatywnie wpływać na działalność Emitenta 

Emitent prowadzi działalność w wielu krajach, częstokroć należących do różnych kręgów kulturowych. W toku 

działalności Emitenta przejawiają się różnice kulturowe i konflikty personalne, w szczególności w obszarze 

kultury pracy, kultury korporacyjnej oraz kultury obrotu gospodarczego. Zjawiska te mogą prowadzić, w razie 

zarządzania działalnością Emitenta niedostosowanego do występowania powyższych ryzyk, do obniżenia 

efektywności działalności Emitenta, a krańcowo do nieosiągania zakładanych celów gospodarczych na przykład 

w wyniku utraty zamówień czy utraty ważnych zasobów osobowych. Emitent zarządza tymi ryzykami 

dostosowując swoją działalność do powszechnie, międzykulturowo akceptowanych standardów oraz dążąc do 

unikania/minimalizacji powyższych ryzyk. Emitent na Datę Prospektu nie zanotował wystąpienia poważnych 

zdarzeń  w powyższym obszarze ryzyka, jednak nie wyklucza ich wystąpienia w przyszłości. 

1.34. Biegły rewident badający jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za 2014 r. 

i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2014 r. wyraził 

zastrzeżenia do tych sprawozdań 

Emitent zwraca uwagę, że biegły rewident badający jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za 2014 r. 

wyraził następujące zastrzeżenia do tego sprawozdania:  

„W dniu 15 lipca 2014 roku PZ Cormay S.A. zawarła ze spółką zależną Orphée S.A. umowę przedwstępną 

sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z umową, warunkiem zawarcia do dnia 31 

października 2014 roku umowy przyrzeczonej dotyczącej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 

było posiadanie przez PZ Cormay S.A. akcji Orphée S.A. stanowiących co najmniej 50 % plus 1 ogólnej liczby akcji 

Orphée S.A. oraz zawarcie przez Orphée S.A. i PZ Cormay S.A. umów regulujących bieżące rozliczenia pomiędzy 
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stronami. W terminie do dnia 31 października 2014 roku nie nastąpiło spełnienie się warunku w postaci 

zawarcia przez Orphée S.A. oraz PZ Cormay S.A. umów regulujących bieżące rozliczenia pomiędzy stronami. 

Zwracamy uwagę na fakt, że zgodnie z umową Orphée S.A., która przestała być od 26 lutego 2015 roku 

jednostką zależną od Spółki, przysługuje zwrot do dnia 31 grudnia 2015 roku zaliczki w kwocie 15 494 tys. zł. 

Spółka na dzień wydania przez nas opinii nie posiada wystarczających środków pieniężnych na spłatę tych 

zobowiązań.” 

 „W dniu 23 lutego 2015 roku Spółka odstąpiła od Umowy o Generalne Wykonawstwo zawartej z Wielkopolskim 

Przedsiębiorstwem Inżynierii Przemysłowej Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu („Wykonawca”). Przedmiotem 

umowy było wykonanie zakładu produkcyjnego Spółki zlokalizowanego w Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-

PARK Mielec. Podstawą do odstąpienia od Umowy przez Spółkę było opóźnienie Wykonawcy w realizacji prac 

objętych przedmiotem Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz liczne naruszenia przez 

Wykonawcę postanowień Umowy. Wykonawca został obciążony przez Spółkę odszkodowaniem w wysokości 

250 tys. zł oraz karami umownymi w łącznej wysokości 2 016,71 tys. zł. Spółka zaś jest zobowiązana do zapłaty 

na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowane prace, zgodnie z inwentaryzacją, która zostanie 

sporządzona na dzień odstąpienia. Jednocześnie w dniu 23 lutego 2015 roku Spółka otrzymała oświadczenie o 

odstąpieniu przez Wykonawcę od Umowy o Generalne Wykonawstwo. W dniu 28 kwietnia 2015 roku została 

podpisana ugoda pomiędzy Spółką a Generalnym Wykonawcą, która reguluje wzajemne rozliczenia. Spółka 

oszacowała rezerwy związane z kwotami potencjalnych roszczeń Generalnego Wykonawcy w kwocie 1 960,93 

tys. zł, w tym obciążające wynik finansowy badanego okresu w wysokości 934,18 tys. zł. Nie jesteśmy w stanie 

na dzień wydania opinii przewidzieć wszystkich potencjalnych skutków prawnych i finansowych opisanych 

zdarzeń, jak również nie mamy pewności czy warunki ugody zostaną dotrzymane przez Strony porozumienia.” 

 „W związku z wypowiedzeniem Umowy o Generalne Wykonawstwo opisanej powyżej, niewybudowanie 

zakładu produkcyjnego w terminie oraz brak możliwości uruchomienia produkcji analizatora BlueBox i Hermes 

Junior przed końcem 2015 roku w nowym zakładzie produkcyjnym, mogą spowodować konieczność zwrotu 

dotacji uzyskanej przez Spółkę z PARP na ten cel w wysokości 12,3 mln zł oraz odsetek od wypłaconych kwot. Z 

kwoty tej Spółka posiada na odrębnych dotacyjnych rachunkach bankowych kwotę 7,8 mln zł, ze środków 

własnych Spółka byłaby zobowiązana do zwrotu kwoty 4,5 mln zł. Spółka na dzień bilansowy reklasyfikowała 

dotacje do zobowiązań krótkoterminowych”. 

Ponadto Emitent zwraca uwagę, że biegły rewident badający skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 

Kapitałowej Emitenta za 2014 r. wyraził następujące zastrzeżenia do tego sprawozdania:  

„Na dzień 30 kwietnia 2015 roku lokalny audyt jednostkowych sprawozdań wybranych zagranicznych  spółek 

zależnych nie został zakończony (Innovation Enterprises Ltd) lub jeszcze się nie rozpoczął (Orphée SA). W 

związku z tym, Grupa przy wycenie wartości godziwej oraz użytkowej posiadanych inwestycji oparła się w 

znacznej mierze na szacunkach Kierownictwa Jednostki Dominującej Grupy Kapitałowej. Szacunki te dotyczyły 

głównych pozycji sprawozdania finansowego – należności, zapasów, zobowiązań, rezerw i wyniku finansowego. 

Jednostka dominująca dokonała korekt sprawozdań finansowych spółek zależnych w postaci np. zwiększenia 

odpisów aktualizujących wartość należności i zapasów, niemniej jednak wartości te nie zostały potwierdzone z 

lokalnymi audytorami. Nie mamy pewności czy dokonane korekty nie są zaniżone lub zawyżone.” 

 „Nie uzyskaliśmy zapewnienia odnoszącego się do istnienia zapasów w pomiotach Innovation Enterprises Ltd i 

Orphée S.A., konsolidowanych metodą pełną na dzień 31 grudnia 2014 roku. Nie mamy informacji czy audytorzy 

lokalni uczestniczyli w inwentaryzacji zapasów, czy skutki inwentaryzacji zostały odzwierciedlone w księgach 

rachunkowych tych spółek zależnych oraz czy spółki dochowały procedur kontroli wewnętrznej w zakresie 

inwentaryzacji. Wartość zapasów wyniosła 16729 tys. zł i stanowiła 6,6% skonsolidowanej sumy bilansowej, po 

dokonaniu wyłączeń wzajemnych transakcji wewnątrzgrupowych oraz 56,9% zapasów Grupy ogółem.” 
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1.35. W przypadku materializacji kilku ryzyk dotyczących Emitenta w krótkim okresie czasu (kumulacja 

negatywnych zdarzeń dotyczących Emitenta), skutki materializacji tych ryzyk będą dużo 

poważniejsze dla Emitenta, niż w przypadku gdyby ryzyka te materializowały się kolejno w 

dłuższym okresie czasu 

Działalność prowadzona przez Emitenta jest obarczona licznymi ryzykami, z których najistotniejsze zostały 

opisane w Części II Prospektu. Jak wskazano w poszczególnych punktach Części II Prospektu, Emitent stara się 

przeciwdziałać materializacji poszczególnych ryzyk, przy czym nie zawsze prowadzone przez Emitenta działania 

mogą zapobiec materializacji tych ryzyk i wystąpieniu negatywnych skutków dla Emitenta. Szczególnie 

negatywne skutki mogą wystąpić, w przypadku gdy materializacja wybranych ryzyk nastąpi w krótkim okresie 

czasu, tj. gdy nastąpi kumulacja negatywnych zdarzeń dotyczących działalności Emitenta. 

Emitent zwraca uwagę, iż jeśli nie zakończy budowy zakładu produkcyjnego w SSE Euro-Park Mielec do dnia 

31.12.2015 r. i nie rozpocznie w tym terminie własnej produkcji analizatorów, może spowodować to 

konieczność zwrotu otrzymanej przez Emitenta dotacji z PARP w kwocie 11,8 mln zł. Niewybudowanie zakładu 

produkcyjnego do dnia 31.12.2015 r. może również spowodować ograniczenie w przyszłości prawa Emitenta do 

zwolnień podatkowych z tytułu realizacji inwestycji na terenie SSE Euro-Park Mielec (ryzyka szczegółowo 

opisane w punkcie 1.3 i 1.6 Części II Prospektu). Istnieje ponadto ryzyko, iż Emitent uzyska mniejsze wpływy niż 

zakłada z emisji Akcji serii K oraz z kredytów (ryzyko szczegółowo opisane w punkcie 1.7 Części II Prospektu). 

Należy też wskazać, że Emitent ponosi ryzyko podwyższenia oprocentowania oraz wcześniejszej spłaty kredytu 

wynikającego z umowy kredytowej zawartej przez Emitenta z BZ WBK S.A. (ryzyko opisane w punkcie 1.23 

Prospektu). Ponadto Emitent posiada zobowiązanie do zapłaty na rzecz Orphée SA kwoty 15.494 tys. zł do dnia 

31 grudnia 2015 r., które to zobowiązanie Emitent chce przekształcić z krótkoterminowego w długoterminowe 

i/lub rozłożyć w czasie – przy czym Emitent nie może mieć pewności, iż tak się stanie (ryzyko opisane w punkcie 

1.22 Prospektu). 

Materializacja wymienionych powyżej ryzyk w krótkim okresie czasu może mieć szczególnie negatywne skutki 

dla płynności Emitenta. Konieczność ponoszenia znaczących wydatków (na budowę zakładu produkcyjnego, 

rozpoczęcie produkcji analizatorów, zapłatę zobowiązania na rzecz Orphée SA), przy jednoczesnych 

trudnościach w pozyskaniu finansowania (możliwa konieczność zwrotu dotacji z PARP, możliwe zwiększenie 

kosztów kredytu bankowego lub konieczność jego wcześniejszej spłaty, możliwe uzyskanie mniejszych środków 

z emisji Akcji serii K, niż oczekiwane przez Emitenta), przy negatywnej sytuacji makroekonomicznej (ryzyko 

opisane w punkcie 2.1 Części II Prospektu) lub przy pogorszeniu wyników Emitenta na rynkach wschodnich w 

związku z sytuacją polityczną w Rosji (ryzyko opisane w punkcie 2.7 Części II Prospektu), może doprowadzić do 

zaburzeń lub utraty płynności Emitenta oraz pogorszenia sytuacji finansowej Emitenta.  

W przypadku kumulacji negatywnych zdarzeń dotyczących Emitenta w postaci w szczególności wypowiedzenia 

przez bank BZ WBK S.A. aktualnie obowiązującej umowy kredytowej, konieczności zwrotu dotacji otrzymanych 

przez Emitenta z PARP oraz konieczności uregulowania zobowiązania do zapłaty na rzecz Orphée SA kwoty 

15.494 tys. zł do dnia 31 grudnia 2015 r. Emitent zamierza wykorzystać następujące źródła finansowania 

 10,5 mln zł jako środki należne ze sprzedaży w dniu 26 lutego 2015 r. pakietu akcji Orphée SA, których 

wymagalność, w kwocie 10,5 mln zł, przypada w terminie do 31 grudnia 2015 r.,  

 7,9 mln zł jako środki z umów leasingu zwrotnego analizatorów stanowiących na Dzień Prospektu środki 

trwałe Emitenta, które Emitent zamierza zawrzeć z instytucjami finansowymi. Emitent wykorzystuje te 

analizatory zarówno w celach odpłatnej dzierżawy w laboratoriach analitycznych, jak również na potrzeby 

własne, w tym laboratoryjno-kontrolne. Wartość netto tych urządzeń, nie starszych niż 2,5 roku na dzień 30 

kwietnia 2015 roku wyniosła 7,9 mln zł. Emitent prowadził w przeszłości i aktualnie prowadzi rozmowy z 

instytucjami finansowymi dotyczące zawarcia umów leasingu zwrotnego posiadanych analizatorów, w 

związku z czym posiada rozeznanie na rynku w zakresie ogólnych warunków i wymogów pozyskania tego 
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rodzaju finansowania oraz potwierdza możliwość skorzystania z takiego źródła finansowania). W ocenie 

Emitenta oddanie w leasing wspomnianych analizatorów nie będzie wpływało na prowadzenie działalności 

operacyjnej przez Emitenta. 

 7,6 mln zł pozyskane z kredytu bankowego, o który Emitent zamierza się ubiegać w przypadku wcześniejszej 

całkowitej spłaty istniejącego kredytu obrotowego w dniu 31 sierpnia 2015 roku, zgodnie z aneksem do 

umowy kredytowej z dnia 29 kwietnia 2015 roku. Przypadek taki może zaistnieć w sytuacji braku uzyskania z 

emisji Akcji serii K w terminie do dnia 31.07.2015 r. kwoty 30 milionów zł. Wówczas Emitent będzie posiadał 

aktywa, które nie będą stanowiły zabezpieczenia żadnego istniejącego zobowiązania i mogą być 

wykorzystane do pozyskania finansowania dłużnego. 

 12,3 mln środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości: 4,5 mln złotych 

środków własnych oraz 7,8 mln, które Emitent posiada na wyodrębnionych kontach dotacyjnych (stan 

środków pieniężnych na rachunkach bankowych Emitenta na dzień 31.05.2015 roku wynosił 14,6 mln zł w 

tym 7,8 mln zł na wyodrębnionych kontach dotacyjnych). 

Emitent wskazuje, że w przypadku wystąpienia kumulacji opisanych powyżej negatywnych zdarzeń dotyczących 

Emitenta i realizacji opisanego powyżej scenariusza działań, część środków zgromadzonych przez Emitenta na 

rachunkach bankowych – zgodnie z planami Emitenta – nadal będzie pozostawała na tych rachunkach, co 

będzie minimalizowało zagrożenie utraty lub zaburzeń płynności Emitenta, które mogłyby utrudniać 

prowadzenie działalności operacyjnej przez Emitenta. Ponadto Emitent wskazuje, że osiąganie środków 

finansowych z tytułu realizacji bieżących zleceń będzie również pozytywie wpływało na płynność Emitenta. 

1.36. W przeszłości Emitent i Grupa Kapitałowa Emitenta osiągały ujemne wyniki finansowe i istnieje 

ryzyko, że Emitent będzie stnieje ryzyko, że Emitent będzie osiągał ujemne wyniki finansowe w 

przyszłości 

Grupa Kapitałowa Emitenta (istniejąca do dnia 26 lutego 2015 r.) wykazała w okresie 12 miesięcy 2014 r. straty 

na działalności operacyjnej oraz stratę netto, natomiast Emitent (jednostkowo) poniósł straty (na działalności 

operacyjnej oraz stratę netto) zarówno w okresie 12 miesięcy 2014 r., jak również w ciągu 12 miesięcy 2013 r.  

Poniesione straty Grupy Kapitałowej Emitenta wynikały w znaczącym stopniu z prowadzonej reorganizacji 

funkcjonowania Grupy Kapitałowej oraz odpisów dokonywanych w związku z aktualizacją wartości składników 

majątkowych spółek wchodzących do dnia 26 lutego 2015 r. w skład Grupy Kapitałowej Emitenta, a także w 

wyniku odpisów wartości firmy Kormej Diana Sp. z o.o. i Innovation Enterprises Ltd. (tj. jednostek wchodzących 

w skład Grupy Kapitałowej Emitenta do dnia 26 lutego 2015 r.). 

Na poziom strat Emitenta w okresie 12 miesięcy 2014 r. istotny wpływ miały dokonane odpisy w związku 

z aktualizacją wartości aktywów niefinansowych Emitenta, a także aktualizacja wartości posiadanych przez 

Emitenta akcji spółki Orphée.  Strata netto Emitenta poniesiona w ciągu 12 miesięcy 2013 r. wynikała przede 

wszystkim z reorganizacji funkcjonowania Grupy Kapitałowej, w szczególności z wniesienia akcji i udziałów 

spółek bezpośrednio zależnych od Emitenta aportem do Orphée – na poczet objęcia akcji w podwyższonym 

kapitale zakładowym Orphée.  

Straty wynikające z aktualizacji wartości aktywów niefinansowych Emitenta wynikały w znacznym stopniu z 

przeprowadzonego ich szczegółowego przeglądu w ramach prowadzonej działalności. W związku z tym Emitent 

nie spodziewa się poniesienia tak znaczących strat tego rodzaju w przyszłości, jak poniesione w okresie 12 

miesięcy 2014 r., jednak nie może całkowicie wykluczyć ich wystąpienia. 

Wycena pakietu akcji spółki Orphée, posiadanego przez Emitenta, może podlegać wahaniom, ze względu na to, 

że akcje Orphée są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu ryku NewConnect. W konsekwencji 
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Emitent może odnotować w przyszłości znaczące zyski lub straty wynikające z aktualizacji wartości posiadanego 

pakietu akcji Orphée. 

2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W KTÓRYM EMITENT PROWADZI 

DZIAŁALNOŚĆ 

2.1. Sytuacja makroekonomiczna ma istotny wpływ na działalność Emitenta 

Na wyniki finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta wywiera wpływ sytuacja makroekonomiczna 

w Polsce i na świecie. Do istotnych czynników kształtujących sytuację makroekonomiczną zaliczyć można: stopę 

wzrostu PKB, dynamikę i poziom inflacji, tempo wzrostu inwestycji, stopy procentowe, poziom bezrobocia, 

poziom i stopę wzrostu dochodów osobistych ludności, poziom zadłużenia jednostek gospodarczych i jednostek 

budżetowych oraz koniunkturę w poszczególnych sektorach gospodarki danego kraju. Aktualnie prognozy 

makroekonomiczne dla Polski są umiarkowanie pozytywne. Narodowy Bank Polski – w przewidywaniach 

z marca 2015 r. – prognozuje, że w 2015 r. PKB w Polsce wzrośnie o 3,4%. W 2014 r. gospodarka polska 

zanotowała wzrost PKB o 3,3%, a w kolejnych latach NBP oczekuje podobnych do 2014 r. poziomów wzrostu 

PKB – między innymi w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2014–2020. NBP 

prognozuje, że wzrost PKB w 2016 r. powinien osiągnąć poziom 3,3%, a w 2017 r. – 3,5%. Inflacja w 2015 r. 

w ocenie NBP spadnie poniżej zera i – pomimo stopniowego jej wzrostu w kolejnych latach – pozostanie w 

całym horyzoncie prognozy poniżej celu NBP. Stopa bezrobocia, zgodnie z przewidywaniami NBP, z poziomu 

8,1% na koniec 2014 r. powinna spaść do 7,9% w 2015 r. i dalej do 7,7% w 2016 r. Globalne prognozy 

makroekonomiczne również są umiarkowanie pozytywne. Wskazać można m.in. na przewidywania OECD w 

zakresie globalnego wzrostu gospodarczego, który w maju 2014 r. prognozowany był przez OECD na poziomie 

3,9% dla 2015 r. Pomimo umiarkowanie pozytywnych prognoz makroekonomicznych dla Polski i świata na 

najbliższe lata istnieje jednak pewne ryzyko, że sytuacja ta ulegnie pogorszeniu – co może negatywnie przełożyć 

się na liczbę zamówień na produkty i towary oferowane przez Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej 

Emitenta, a także na sytuację finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. 

Pogorszenie sytuacji makroekonomicznej Polski może mieć negatywny wpływ na tempo rozwoju krajowego 

rynku diagnostyki in vitro oraz popyt na produkty i towary oferowane przez Emitenta. Dotyczy to w mniejszym 

stopniu popytu na odczynniki do badań laboratoryjnych – ten bowiem utrzymuje się na określonym poziomie 

gwarantującym zabezpieczenie podstawowych potrzeb służby zdrowia w zakresie wykrywania i diagnostyki 

chorób. 

Natomiast kształtowanie się popytu na aparaty diagnostyczne oferowane przez Emitenta jest bezpośrednio 

związane z tempem wzrostu gospodarczego, które przekłada się na sytuację finansową podmiotów służby 

zdrowia, a tym samym skłonność laboratoriów medycznych do zwiększania wydatków ponoszonych na nową 

aparaturę laboratoryjną. Istnieje ryzyko, iż spowolnienie gospodarcze w krajach, w których działalność 

prowadzi Emitent, zmniejszenie inwestycji w branży usług medycznych, czy spadek wydatków na ochronę 

zdrowia w tych krajach wpłynie negatywnie na skalę działalności Emitenta, perspektywy jego rozwoju oraz 

wyniki finansowe.  

Spadek tempa wzrostu PKB w krajach, w których dystrybuowane są produkty i towary oferowane przez 

Emitenta, może wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej miejscowych placówek opieki zdrowotnej i 

uszczuplić ich budżety przeznaczone na inwestycje, między innymi w zakresie aparatury medycznej, w tym 

oferowanej przez Emitenta. 

Opisane powyżej czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki 

i sytuację finansową Emitenta. 
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Emitent stara się minimalizować negatywne skutki ewentualnych zmian koniunktury na rynku polskim i rynkach 

zagranicznych poprzez geograficzną dywersyfikację sprzedaży i zwiększanie udziału sprzedaży eksportowej 

w łącznych przychodach ze sprzedaży. 

2.2. Emitent prowadzi działalność na rynku diagnostyki in vitro (IVD), który charakteryzuje się wysoką 

konkurencyjnością 

Emitent działa w obszarze dystrybucji sprzętu oraz produkcji i dystrybucji odczynników na rynku diagnostyki 

in vitro (IVD). Specyfika działalności Emitenta polega na tym, że oferta produktowa kierowana jest do grupy 

klientów związanych z sektorem ochrony zdrowia. Tym samym, grupa odbiorców produktów Emitenta jest 

ograniczona do podmiotów z jednego sektora. Produkty Emitenta konkurują z ofertą wielu innych producentów 

i dystrybutorów na całym świecie. Istotny wpływ na działalność Emitenta ma nasilająca się konkurencja wśród 

istniejących producentów odczynników, jak i dostawców sprzętu medycznego, szczególnie w przypadku 

ubiegania się o realizację dużych oraz prestiżowych kontraktów. W ostatnich latach Emitent obserwuje wzrost 

konkurencji ze strony producentów chińskich w obszarze prostych testów oraz niezaawansowanych 

technologicznie aparatów. Zaobserwowana przez Emitenta aktualna tendencja wskazuje również na nasilenie 

procesów koncentracji wśród producentów. W efekcie koncentracji konkurenci Emitenta mogą dysponować 

szybszym dostępem do najnowszych rozwiązań technologicznych, możliwością pozyskiwania kapitału z tańszych 

źródeł, korzystania z synergii kosztowych, dysponowania szerszą ofertą produktową oraz większą siecią 

sprzedażową. Rosnąca w siłę konkurencja może mieć negatywne konsekwencje dla prowadzonej przez 

Emitenta działalności oraz wpływać ujemnie na jego sytuację finansową, w szczególności dotyczy to konkurencji 

pomiędzy oferentami przy zamówieniach publicznych, gdzie szczególnie dotkliwa dla wyników finansowych 

Emitenta może być presja na niższe ceny. Nasilenie konkurencji pomiędzy podmiotami na rynku, na którym 

działa Emitent mogłoby spowodować obniżenie poziomu marż na sprzedaży uzyskiwanych przez Emitenta, 

przez co negatywnie wpłynęłoby na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki finansowe i sytuację finansową 

Emitenta. 

2.3. Trudna sytuacja finansowa publicznych zakładów opieki zdrowotnej, do których Emitent realizuje 

sprzedaż, w tym trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań, może mieć negatywny wpływ na 

wyniki finansowe i płynność Emitenta 

W 2014 r. około 38,6% przychodów ze sprzedaży krajowej Emitenta (około 11,9% łącznych przychodów 

ze sprzedaży Emitenta) pochodziło ze sprzedaży do zakładów opieki zdrowotnej. W tym samym roku około 

38,6% przychodów ze sprzedaży krajowej istniejącej do 26 lutego 2015 r. Grupy Kapitałowej Emitenta (około 

6,6% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta) pochodziło ze sprzedaży do zakładów 

opieki zdrowotnej. Część publicznych zakładów opieki zdrowotnej znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, 

wynikającej zarówno z ograniczonej ilości środków pozyskiwanych ze źródeł publicznych, jak i z braku 

stosownych działań restrukturyzacyjnych. Trudna sytuacja niektórych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

przekłada się w wielu przypadkach na trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań. Emitent szczególnie 

starannie wybiera odbiorców, oceniając stopień zagrożenia brakiem lub opóźnieniem w regulowaniu płatności 

za produkty bądź towary dostarczane przez Emitenta. Emitent nie posiada wyodrębnionego działu windykacji. 

Ma jednak wyodrębnionych pracowników działu finansowego – osobnych do kontroli należności krajowych 

i osobnych do kontroli należności eksportowych, dzięki czemu zwiększona jest efektywność polityki zarządzania 

płynnością. Niemniej jednak, nie można wykluczyć ryzyka, iż działania Emitenta w tym zakresie nie będą 

przynosić oczekiwanych efektów, co może mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki 

i sytuację finansową Emitenta. 
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2.4. Utrata lub ograniczenie refinansowania przez odbiorców wyrobów Emitenta może wpływać na 

obniżenia wolumenu i/lub wartości dystrybuowanych produktów i towarów przez Emitenta oraz 

negatywnie oddziaływać na wyniki finansowe Emitenta 

Emitent dystrybuuje swoje produkty po części w ramach publicznych systemów ochrony zdrowia lub 

z wykorzystaniem podmiotów uprawnionych do refundacji wydatków ze środków publicznych. Emitent 

wskazuje, iż dystrybucja produktów i towarów z wykorzystaniem środków wypłacanych przez publiczne 

systemy ochrony zdrowia wiąże się z koniecznością wypełniania szeregu wymogów, w szczególności co do 

zakresu i dostępności produktów i towarów, kontraktowania, rozliczania wydatków. 

Naruszenia wymogów, na jakich świadczone jest refinansowanie usług wykonywanych przy pomocy produktów 

Emitenta, może prowadzić do utraty takiego refinansowania, zobowiązania do zwrotu określonych kwot 

refinansowania, powstania obowiązku poniesienia opłat o charakterze sankcji administracyjnych lub karnych. 

Z uwagi na model dystrybucji produktów Emitenta oraz modele refinansowania wyrobów medycznych i usług 

nimi świadczonych w poszczególnych jurysdykcjach, utrata lub ograniczenie refinansowania wyrobów Emitenta 

będzie w pierwszej kolejności dotykać podmioty stosujące wyroby Emitenta w refundowanych procedurach 

medycznych, a w dalszej kolejności negatywnie wpływać na efektywność działalności Emitenta, prowadząc do 

obniżenia wolumenu i/lub wartości dystrybuowanych produktów i towarów przez Emitenta, wzrostu kosztów 

działalności i obniżenia rentowności działalności, a tym samym negatywnie wpływać na sytuację finansową 

Emitenta. 

2.5. Korzystając z finansowania dłużnego Emitent jest narażony na ryzyko zmian stóp procentowych 

Emitent finansuje swoją działalność częściowo poprzez leasing i kredyty bankowe, których oprocentowanie jest 

zmienne, w związku z czym jest on narażony na ryzyko zmian stóp procentowych. Na Datę Prospektu Emitent 

jest stroną umowy kredytu zawartej w dniu 5 czerwca 2013 z Bankiem Zachodnim WBK S.A., który udzielił 

Spółce kredytu w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej 

działalności gospodarczej, do łącznej kwoty (przy spełnieniu opisanych w umowie warunków) 50.000.000 zł. 

Umowa została szczegółowo opisana w punkcie 17 Części III Prospektu. Emitent jest również stroną umowy 

leasingu walutowego nr L/O/WA/2013/12/0050 z dnia 9 grudnia 2013 r. zawartej z PKO BP Leasing S.A. 

(wartość netto przedmiotu leasingu - maszyny technologicznej Trepak 128,5 tys. EUR) oraz umowy leasingu 

operacyjnego nr 14/02757/LO z dnia 26 czerwca 2014 r. zawartej z IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. na kwotę 

62.909 zł oraz zawartych w grudniu 2014 r. dwóch umów z ING Lease (Polska) Sp. z o.o.: nr 818828-ST-0 na 

kwotę 198.960,15 zł oraz nr 818832-ST-0 na kwotę 116.504,06 zł. 

Głównym celem zarządzania ryzykiem zmian stóp procentowych jest zabezpieczanie kosztów odsetkowych 

przed ich zwiększeniem wskutek wzrostu stóp procentowych. Możliwości zabezpieczenia ryzyka stopy 

procentowej są analizowane i oceniane przez Emitenta w zależności od aktualnych potrzeb. W 2014 r. Emitent 

nie zawierał kontraktów zabezpieczających ryzyko zmian stóp procentowych. W przypadku, gdyby Emitent w 

przyszłości zwiększył zaangażowanie finansowania dłużnego lub w zwiększonym zakresie korzystał z leasingu, 

nie można wykluczyć znacznego narażenia Emitenta na obniżenie wyników finansowych spowodowane 

wzrostem stóp procentowych. 

Ponadto należy wskazać, że w odniesieniu do umowy kredytu w rachunku bieżącym i walutowym udzielonego 

Emitentowi na podstawie umowy zawartej przez Emitenta w dniu 5 czerwca 2013 r. z Bankiem Zachodnim 

WBK S.A. Emitent identyfikuje dodatkowe ryzyko, opisane szczegółowo w punkcie 1.23 Części II Prospektu. 
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2.6. Wahania kursu walut mogą w istotny negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta 

Emitent realizuje przeważającą część swoich przychodów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych (w 2014 r. 

Emitent realizował sprzedaż do 81 krajów, w tym do 69 krajów w walucie EUR). Tym samym osiąga istotną 

część swoich przychodów w walutach obcych (głównie EUR i USD). Jednocześnie Emitent pozyskuje około 

67,4% materiałów do produkcji odczynników do badań laboratoryjnych, towarów oraz usług na rynkach 

zagranicznych realizując płatności za powyższe towary i materiały głównie za pomocą euro (EUR) oraz dolarów 

amerykańskich (USD). Niewielka część zakupów prowadzona jest w jenie japońskim oraz funcie brytyjskim. 

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2014 r. Emitent uzyskał 57,2% wpływów w euro (EUR), 2,8% w 

dolarze amerykańskim (USD) oraz 39,9% w polskim złotym (PLN). Wpływy obejmują zarówno wpływy ze 

sprzedaży, jak również wpływy z otrzymanych dotacji unijnych. Jeżeli chodzi o wydatki w tym okresie – 

obejmujące zarówno wydatki związane z ponoszonymi kosztami działalności, jak również inne wydatki związane 

z prowadzonymi działaniami o charakterze badawczo-rozwojowym oraz wydatki związane z budową zakładu 

produkcyjnego - Emitent poniósł 47,3% wypływów denominowanych w walucie euro (EUR), 32,9% w polskim 

złotym (PLN), 13,8% w dolarze amerykańskim (USD) oraz 4,2% w jenie japońskim (JPY). Dane dotyczące 

wpływów nie obejmują wpływu z zaliczki od spółki Orphée SA. na zakup zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa, natomiast z wydatków zostały wyłączone wydatki związane z objęciem przez Emitenta akcji 

spółki Orphée SA. 

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2014 r. Emitent wykazywał największą nadwyżkę wpływów nad 

wydatkami w walucie euro (EUR). Największą nadwyżkę wydatków nad wpływami Emitent posiadał w tym 

okresie w walutach: polski złoty (PLN), amerykański dolar (USD) oraz jen japoński (JPY). 

Ponadto, w związku z prowadzoną działalnością, Emitent posiada należności z tytułu dostaw i usług oraz 

zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wyrażone w walutach obcych. 

Emitent ocenia, że po dniu 31 grudnia 2014 r. nie zaszły istotne zmiany w zakresie ekspozycji Emitenta na 

ryzyko kursowe. 

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2014 r. Emitent nie był stroną żadnych transakcji dotyczących 

instrumentów finansowych służących zabezpieczaniu ryzyka kursowego (np. opcje walutowe, kontrakty 

forward). Emitent stosuje w możliwej do osiągnięcia skali hedging naturalny ryzyka kursowego. 

Zmiany kursów walut (przede wszystkim par EUR/PLN, RUB/EUR, USD/EUR, JPY/EUR) mogą mieć znaczący 

wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta. 

2.7. Zmiany polityczne i gospodarcze na Ukrainie oraz w Federacji Rosyjskiej, w tym sankcje 

gospodarcze, ograniczenia prowadzenia i rozwijania działalności wpłyną ujemnie na wyniki 

finansowe Emitenta i perspektywy jego rozwoju na tych rynkach 

Zmiany polityczne na Ukrainie zaistniałe w 2014 r., działania podjęte w związku z tymi zmianami przez 

Federację Rosyjską i ewentualne związane z tym dalsze działania polityczne na Ukrainie, w Federacji Rosyjskiej, 

Polsce i innych krajach Unii Europejskiej mogą mieć niekorzystny wpływ na sytuację Emitenta, w szczególności 

w sytuacji, gdy takie działania będą dotyczyły polityki gospodarczej tych państw. Nałożone dotychczas na 

Federację Rosyjską sankcje gospodarcze, a także realne ryzyko nałożenia kolejnych sankcji, mogą skutkować 

analogicznymi działaniami Federacji Rosyjskiej wobec państw Unii Europejskiej i produktów pochodzących 

z terenu Unii Europejskiej. Ograniczenia handlu pomiędzy tymi państwami lub zmiany uwarunkowań prawnych 

prowadzenia w tych państwach działalności gospodarczej spowodują niekorzystne skutki dla Emitenta, 

przykładowo konieczność ograniczenia lub zaprzestania działalności Emitenta w danym państwie czy też wzrost 
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kosztów takiego działania. Powyższe okoliczności mogą mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe 

Emitenta. 

Zarząd Emitenta nie posiada żadnych oficjalnych informacji, które mogłyby wskazywać na możliwość 

wprowadzenia ograniczenia bądź całkowitego zakazu importu odczynników czy aparatury do badań 

laboratoryjnych do Federacji Rosyjskiej z krajów Unii Europejskiej. Zarząd Emitenta wskazuje przy tym, iż 

w maju 2015 r. prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę, która przewiduje, że za niepożądaną w Rosji 

może zostać uznana organizacja lub firma stwarzająca zagrożenie dla podstaw ustroju konstytucyjnego Rosji, jej 

obronności lub bezpieczeństwa. Organizacja lub firma uznana za niepożądaną będzie wpisywana do rejestru, 

który ma prowadzić rosyjskie ministerstwo sprawiedliwości. Wpisanie do rejestru pociąga za sobą zamknięcie 

filii i struktur danej organizacji lub firmy, wstrzymanie wszystkich jej programów i projektów, a także 

zablokowanie jej rachunków i depozytów w bankach. 

Zgodnie z planami finansowymi Emitenta, istniejąca do dnia 26 lutego 2015 r. Grupa Kapitałowa Emitenta 

zakładała wygenerowanie w 2014 r. wzrostu rok do roku przychodów ze sprzedaży na rynku rosyjskim. Udało 

się to osiągnąć przez spółkę Kormiej Rusłand Sp. z o.o. w walucie lokalnej - rubel rosyjski (sprzedaż w 2014 r. 

wyniosła 240.146 tys. RUB, natomiast w 2013 r. 231.237 tys. RUB), natomiast w związku z deprecjacją rubla 

rosyjskiego do polskiego złotego Kormiej Rusłand odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży wyrażony 

w polskich złotych (po przeliczeniu według średniej arytmetycznej kursów na koniec każdego miesiąca w danym 

okresie). W październiku 2014 r. do połowy grudnia 2014 r. doszło do deprecjacji rubla rosyjskiego w stosunku 

do innych walut w tym polskiego złotego, natomiast od połowy grudnia 2014 r. do Daty Prospektu rosyjska 

waluta odrobiła część strat i jest w chwili obecnej w trendzie zwyżkowym. Niestabilność rosyjskiego rubla 

i utrzymująca się w przyszłości jego niska wartość, może spowodować ograniczenie przez Rosję importu 

produktów, co może wypłynąć negatywnie na sprzedaż produktów oferowanych na tym rynku przez Emitenta. 

2.8. Czynniki pozostające poza kontrolą Emitenta mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na jego 

operacyjną działalność 

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak - na przykład - wojny lub ataki terrorystyczne, 

może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej oraz na rynku finansowym, co może 

negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. Zwłaszcza na rynku rosyjskim istnieje realne ryzyko 

pogorszenia się koniunktury gospodarczej w związku z mającymi miejsce w ostatnich latach wydarzeniami 

politycznymi (aneksja Krymu przez Rosję) i nałożeniem na Rosję sankcji gospodarczych przez USA i niektóre 

kraje, w tym kraje Unii Europejskiej oraz zapowiedziami wprowadzenia kolejnych sankcji. 

Ponadto, takie zdarzenia losowe jak: pożary, powodzie i inne nadzwyczajne działanie sił przyrody, mogą 

powodować awarie lub zniszczenia istotnego majątku rzeczowego, należącego do Emitenta, jak również 

zakłócenia w świadczeniu usług i dostawie produktów przez Emitenta, co może negatywnie wpłynąć na jego 

wyniki finansowe. 

2.9. Zmiany otoczenia prawnego, w tym w zakresie polskiego prawa podatkowego mogą skutkować 

niedostosowaniem Emitenta do bieżących uwarunkowań prawnych 

W działalności Emitenta zauważalna jest postępująca komplikacja uwarunkowań prawnych. Obserwowane i 

spodziewane zmiany, w szczególności przepisów dotyczących m.in. działalności gospodarczej, prawa pracy i 

ubezpieczeń społecznych, prawa medycznego i prawa systemu opieki zdrowotnej, prawa handlowego mogą 

zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Emitenta. Nowe 

regulacje prawne mogą wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów, 

niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej, brakiem spójności 

pomiędzy orzecznictwem sądów polskich, a orzecznictwem unijnym, itp. Szczególnie duże ryzyko istnieje w 
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zakresie prawa podatkowego, z uwagi na duży wpływ unormowań oraz sposobu ich interpretacji w tym zakresie 

na sytuację finansową Emitenta. Istotnym źródłem ryzyka pozostają planowane i możliwe zmiany w zakresie 

przepisów regulujących wprowadzanie do obrotu wyrobów medycznych oraz finansowania świadczeń 

medycznych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub systemów publicznej opieki zdrowotnej w innych 

krajach, gdzie Emitent prowadzi działalność. Wprowadzenie niektórych zmian do obowiązujących przepisów 

mogłoby znacząco utrudnić, a nawet ograniczyć rozmiar prowadzonej przez Emitenta działalności. Emitent 

wskazuje, iż ryzyko związane ze zmianami otoczenia prawnego polega w szczególności na niedopasowaniu lub 

niewystarczającym dopasowaniu działalności Emitenta do zmieniających się uwarunkowań prowadzonej 

działalności, co może negatywnie odbijać się na wynikach działalności gospodarczej Emitenta. Emitent stale 

prowadzi działania mające na celu reagowanie na zmieniające się uwarunkowania otoczenia prawnego, nie ma 

jednak pewności skuteczności tych działań. 

Znaczące i gwałtowne zmiany uwarunkowań prawnych działalności oraz niedostosowanie Emitenta do tych 

zmian mogą niekorzystnie wpłynąć na dalszą działalność Emitenta sytuację finansową, majątkową i 

gospodarczą Emitenta oraz perspektywy jego rozwoju poprzez ograniczenie możliwości zdobywania nowych 

kontraktów, konieczność obniżania stosowanych marż i cen, wpływać na obniżenie przychodów oraz zysku, 

spadek wartości aktywów Emitenta, konieczność zmian warunków umów, ograniczenie możliwości zamykania 

umów z zakładanym zyskiem, a tym samym pogarszać sytuację gospodarczą Emitenta.  

Emitent wskazuje że w dotychczasowej działalności nie zaistniały istotne zdarzenia opisane w niniejszym 

czynniku ryzyka, jednak wystąpienie takich zdarzeń nie jest wykluczone w przyszłości. 

3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OFERTĄ ORAZ DOPUSZCZENIEM 

I WPROWADZENIEM INSTRUMENTÓW WPROWADZANYCH DO OBROTU NA 

RYNKU REGULOWANYM 

3.1. Emisja Akcji serii K może nie dojść do skutku 

Emisja Akcji serii K nie dojdzie do skutku w sytuacji, w której:  

- zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie nie zostanie subskrybowana oraz należycie opłacona co 

najmniej 1 akcja serii K, lub  

- Zarząd Emitenta nie złoży na podstawie art. 310 Ksh, w związku z art. 431 § 7 Ksh oświadczenia 

dookreślającego wielkość podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na podstawie liczby Akcji serii 

K objętych ważnymi zapisami (oświadczenie to powinno określać wysokość kapitału zakładowego po 

zakończeniu subskrypcji Akcji serii K w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji serii K), lub  

- Zarząd Emitenta nie złoży do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji serii K w terminie dwunastu miesięcy od daty zatwierdzenia przez 

Komisję Nadzoru Finansowego Prospektu oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia 

przydziału Akcji serii K, lub  

- uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego w przedmiocie odmowy zarejestrowania 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K. 

Emitent nie jest w stanie wyczerpująco wskazać wszystkich okoliczności, na podstawie których sąd rejestrowy 

może odmówić zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K. W przypadku, 

gdyby Emitent wskazał teoretyczne okoliczności, które mogłyby doprowadzić do odmowy rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego i tak by się nie stało, ale sąd odmówiłby rejestracji powołując się na inną 

okoliczność, której Emitent nie wskazałby, wówczas mogłoby to być potraktowane jako wprowadzenie 
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inwestorów w błąd przez niewskazanie tej okoliczności. W tym stanie rzeczy Emitent zwraca jedynie uwagę, 

iż podane poniżej okoliczności mają charakter wyłącznie przykładowy. Emitent wskazuje, że zgodnie z art. 23 

ust. 1 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym sąd rejestrowy bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są 

zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa. Ponadto, zgodnie z art. 23 ust. 2 ww. ustawy sąd 

rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie 

określonym w art. 35 pkt 1 i 2 oraz art. 38 pkt 1 lit. h ww. ustawy są prawdziwe, a w pozostałym zakresie sąd 

rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione 

wątpliwości. W zakresie ww. badania zgodności z prawem, sąd może odmówić zarejestrowania podwyższenia 

kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji serii K także wtedy, gdy uzna, że doszło do naruszenia lub 

obejścia prawa, w szczególności w zakresie przepisów Ksh dot. walnego zgromadzenia (art. 393-429 Ksh) oraz 

podwyższania kapitału zakładowego spółki akcyjnej (art. 430-443 Ksh, a także, zgodnie z art. 431 § 7 Ksh 

stosowane odpowiednio, art. 308-312
1
, 315 § 2, 316 § 2, 317, 321 § 2, 322 i 328 § 5 Ksh). 

Uwzględniając powyższe Emitent wskazuje, że jakkolwiek w Dacie Prospektu nie są mu znane jakiekolwiek 

przyczyny takiego potencjalnego ustalenia sądu, to nie można wykluczyć ryzyka, iż w toku postępowania 

rejestrowego sąd rejestrowy ustali, że istnieją podstawy do wydania postanowienia w przedmiocie odmowy 

zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K i w konsekwencji wyda takie 

postanowienie. Nie można też wykluczyć, że po wyczerpaniu toku instancji postanowienie to się uprawomocni 

bądź, że nastąpi to wskutek braku wniesienia przez Emitenta środków odwoławczych od takiego 

postanowienia.  

W przypadku niedojścia emisji Akcji serii K do skutku przed wprowadzeniem Praw do Akcji do obrotu 

giełdowego, kwoty wpłacone na Akcje serii K zostaną zwrócone Inwestorom w terminie 14 dni od ogłoszenia 

o niedojściu emisji do skutku.  

W przypadku niedojścia emisji Akcji serii K do skutku po wprowadzeniu Praw do Akcji do obrotu giełdowego, 

Emitent wystąpi o zakończenie notowań Praw do Akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu podania do 

publicznej wiadomości informacji o niedojściu emisji do skutku. Wówczas zwrot wpłat dokonany zostanie na 

rzecz inwestorów, na których kontach będą zapisane Prawa do Akcji w dniu rozliczenia transakcji 

przeprowadzonych w ostatnim dniu notowań Praw do Akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Kwota 

zwracanych wpłat zostanie ustalona w ten sposób, że liczba Praw do Akcji zapisanych na rachunku zostanie 

pomnożona przez Cenę Emisyjną. Zwrot wpłat zostanie dokonany w terminie 14 dni od ogłoszenia o niedojściu 

emisji do skutku.  

Niedojście emisji Akcji serii K do skutku może spowodować nieosiągnięcie przez inwestorów zakładanej stopy 

zwrotu z inwestycji w Akcje serii K, w związku z tym, że kwota jaką otrzyma inwestor w zamian za jedno prawo 

do Akcji albo w związku z przydzieloną mu jedną Akcją serii K, równa będzie Cenie Emisyjnej. W sytuacji nabycia 

Prawa do Akcji po cenie wyższej niż Cena Emisyjna niedojście emisji Akcji serii K do skutku powodować będzie 

po stronie inwestora stratę. Wskazać należy także skutek w postaci wyłączenia możliwości korzystania ze 

środków pieniężnych do chwili ich zwrotu. 

3.2. Emitent może odstąpić od Oferty lub zawiesić Ofertę 

Walne Zgromadzenie upoważniło w Uchwale Emisyjnej Zarząd do odstąpienia od wykonywania Uchwały 

Emisyjnej lub zawieszenia wykonywania Uchwały Emisyjnej. Warunki odstąpienia i zawieszenia określone 

zostały w Części IV pkt 5.1.4 Prospektu. Stosowną decyzję, polegającą na odstąpieniu od Oferty, odstąpieniu od 

dokonania przydziału subskrybowanych i opłaconych Akcji serii K lub zawieszeniu Oferty, Zarząd może podjąć 

za zgodą Rady Nadzorczej.  

Jeśli do zawieszenia Oferty dojdzie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje serii K, wszystkie złożone 

zapisy oraz dokonane wpłaty uważane są nadal za ważne, jednakże inwestorzy będą mogli uchylić się od 
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skutków prawnych złożonych zapisów poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 2 dni roboczych 

od dnia udostępnienia aneksu do Prospektu, na zasadach określonych w art. 51a Ustawy o Ofercie.  

Jeżeli do odstąpienia od Oferty dojdzie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje serii K, wszystkie 

złożone zapisy będą bezskuteczne, a środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na akcje podlegają zwrotowi 

w sposób, o którym mowa w punkcie Części IV pkt 5.1.4 Prospektu. Jeżeli dojdzie do odstąpienia od dokonania 

przydziału subskrybowanych i opłaconych Akcji serii K, wszystkie złożone zapisy będą bezskuteczne, a środki 

pieniężne przekazane tytułem wpłaty na akcje podlegają zwrotowi w sposób, o którym mowa w punkcie Części 

IV pkt 5.1.4 Prospektu. 

Emitent wskazuje, że wpłaty na Akcje serii K nie podlegają oprocentowaniu, a w przypadku odstąpienia przez 

Emitenta od Oferty, odstąpienia od dokonania przydziału subskrybowanych i opłaconych Akcji serii K lub w 

przypadku zawieszenia Oferty dokonujący wpłaty nie jest uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania lub 

zwrotu wydatków, w tym w zakresie utraty wartości Akcji Istniejących, kosztów poniesionych w związku z 

subskrybowaniem Akcji serii K lub ceny nabycia jednostkowych praw poboru na rynku wtórnym. Zwrot 

dokonanych wpłat na Akcje serii K związanych z zapisami, co do których uchylono się od skutków złożonego 

oświadczenia woli w związku z zawieszeniem Oferty, nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta 

w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków złożonego 

oświadczenia woli. Zwrot dokonanych wpłat na Akcje serii K w przypadku odstąpienia od Oferty po rozpoczęciu 

przyjmowania zapisów nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu zapisu w 

terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez Emitenta, w sposób, w który udostępniony do publicznej wiadomości 

został Prospekt, informacji o odwołaniu Oferty, zgodnie z art. 49 ust. 1b Ustawy o Ofercie. Zwrot dokonanych 

wpłat na Akcje serii K w przypadku odstąpienia od dokonania przydziału subskrybowanych i opłaconych Akcji 

serii K nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu zapisu w terminie 14 dni od 

dnia opublikowania Raportu Bieżącego o odstąpieniu od dokonania przydziału subskrybowanych i opłaconych 

Akcji serii K. W przypadku odstąpienia od Oferty po dniu ustalenia prawa poboru (dzień ustalenia Prawa Poboru 

został wskazany w punkcie Części IV pkt 5.1.3 Prospektu) powstałe, a nawet dopuszczone do obrotu na Giełdzie 

Papierów Wartościowych, Prawa Poboru Akcji serii K nie będą mogły zostać wykonane przez uprawnionych 

akcjonariuszy Emitenta ani nabywców Praw Poboru Akcji serii K, a w konsekwencji może dojść do ich 

wygaśnięcia, co może powodować stratę po stronie inwestorów posiadających Prawa Poboru Akcji serii K, bez 

prawa domagania się odszkodowania z tego tytułu. 

W przypadku zawieszenia oferty Emitent w aneksie do Prospektu może również określić dłuższy niż 2-dniowy 

termin na uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu. 

3.3. Uchwała Emisyjna została zaskarżona, w wyniku czego może zostać wyeliminowana z obrotu 

prawnego 

Na mocy art. 422 Ksh możliwe jest zaskarżenie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta dotyczącej 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji serii K poprzez wniesienie powództwa 

przeciwko Emitentowi o jej uchylenie. Warunkiem zaskarżenia takiej uchwały jest zaistnienie następujących 

przesłanek: (1) sprzeczność uchwały ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i fakt godzenia w interes Emitenta 

lub podjęcie uchwały mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, (2) wytoczenie powództwa w terminie 

wskazanym w art. 424 Ksh oraz (3) posiadanie przez stronę skarżącą legitymacji do zaskarżenia uchwały (art. 

422 § 2 Ksh). Zgodnie z art. 425 Ksh uchwała Walnego Zgromadzenia Emitenta sprzeczna z ustawą może być 

zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. 

Szczegółowe warunki zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej określone są 

w odpowiednich przepisach prawa. Ponadto osoba wywodząca swój interes prawny w takim powództwie, 

może na podstawie art. 189 Kpc wytoczyć powództwo o stwierdzenie nieistnienia Uchwały Emisyjnej. Podczas 

Walnego Zgromadzenia w dniu 2 kwietnia 2015 r. trzech akcjonariuszy Emitenta zgłosiło sprzeciwy co do 

podjęcia Uchwały Emisyjnej i zażądało zaprotokołowania sprzeciwów. Jeden z powyższych akcjonariuszy, spółka 
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pod firmą QXB Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach wytoczyła powództwo w przedmiocie ustalenia nieistnienia, 

alternatywnie uchylenia lub stwierdzenia nieważności Uchwały Emisyjnej. Pozew zawiera również wniosek o 

zabezpieczenie powództwa poprzez zakazanie Emitentowi dokonywania jakichkolwiek czynności, faktycznych 

lub prawnych, na podstawie Uchwały Emisyjnej, w tym w szczególności czynności mających na celu 

przeprowadzanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii K do czasu 

prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania wszczętego na podstawie pozwu. Wniosek o zabezpieczenie 

powództwa został oddalony. Powód nie wniósł w przepisanym terminie zażalenia, wobec czego postanowienie 

w przedmiocie oddalenia wniosku o zabezpieczenie jest prawomocne. W dniu 1 lipca 2015 r. Emitentowi 

doręczony został odpis ww. pozwu z wezwaniem do złożenia w terminie 21 dni odpowiedzi na pozew. Szersze 

informacje dotyczące powództwa znajdują się w punkcie 15.7 Części III Prospektu.  

W ocenie Emitenta powództwo jest całkowicie bezpodstawne, a Uchwała Emisyjna podjęta właściwie, tj. 

zgodnie z przepisami prawa. Intencją Emitenta jest przedstawienie w trybie przewidzianym przepisami kodeksu 

postępowania cywilnego stanowiska Emitenta wraz z wszystkim dowodami potwierdzającymi bezpodstawność 

powództwa. Sąd I instancji na etapie rozpatrywania wniosku o zabezpieczenie wskazał, że powód w 

dotychczasowym postępowaniu nie uprawdopodobnił dostatecznie roszczenia. Emitent nie może jednak 

wykluczyć ryzyka, że w postępowaniu zapadnie wyrok zasądzający jedno z roszczeń powoda. Uprawomocnienie 

się wyroku uwzględniającego pozew QXB sp. z o.o. oznaczałoby wyeliminowanie Uchwały Emisyjnej z obrotu 

prawnego. Podobny skutek mogą mieć ewentualne inne pozwy dotyczące Uchwały Emisyjnej, przy czym 

według wiedzy Emitenta takie powództwa nie zostały wytoczone.  

Stwierdzenie przez sąd nieistnienia, nieważności lub uchylenie Uchwały Emisyjnej przed rejestracją emisji Akcji 

serii K w rejestrze przedsiębiorców KRS mogłoby prowadzić do odmowy takiej rejestracji, a co za tym idzie, 

niedojścia emisji Akcji serii K do skutku (ryzyko związane z niedojściem emisji Akcji serii K do skutku zostało 

opisane w pkt 3.1 Części II Prospektu). Uprawomocnienie się takiego wyroku po rejestracji Akcji serii K w KRS 

prowadziłoby do konieczności dokonania w rejestrze odpowiedniego wykreślenia. Ponadto Emitent wskazuje, 

że w przypadku gdy zostało uchylone postanowienie sądu o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego w 

drodze emisji Akcji serii K lub została uchylona uchwała walnego zgromadzenia o podwyższeniu tego kapitału 

albo stwierdzono jej nieważność, a Akcje serii K zostały już zarejestrowane pod wspólnym kodem z innymi 

akcjami, KKDPW dokonuje zmniejszenia wartości nominalnej wszystkich akcji objętych danym kodem, a jeżeli 

nie jest to możliwe – redukcji liczby akcji oznaczonych danym kodem. Operacja redukcji liczby akcji 

oznaczonych danym kodem wykonywana jest przez KDPW i polega na zmniejszeniu liczby akcji zapisanych na 

poszczególnych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych proporcjonalnie do tej liczby, 

według przyjętej przez KDPW stopy redukcji. Redukcji liczby akcji dokonuje się w oparciu o informacje o 

stanach tych akcji na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych, 

przekazane przez uczestników na wezwanie KDPW w określonym przez niego terminie, oraz w oparciu o dane 

dotyczące stanów tych akcji na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych 

prowadzonych przez KDPW. Jeżeli redukcja na zasadzie proporcjonalności prowadziłaby do wycofania z obrotu 

liczby akcji niezgodnej z liczbą akcji unieważnionych, w zakresie koniecznym do dostosowania wyników redukcji 

do liczby akcji unieważnionych odstępuje się od zasady proporcjonalności. Określone w art. 56 ust. 4 Ustawy o 

Obrocie kwoty należne akcjonariuszom emitent wypłaca za pośrednictwem KDPW, który wzywa emitenta do 

postawienia do dyspozycji KDPW wymaganej kwoty, a następnie dokonuje jej rozdziału między uczestników. 

Uczestnicy przekazują otrzymane kwoty uprawnionym posiadaczom prowadzonych przez nich rachunków 

papierów wartościowych lub właściwym posiadaczom prowadzonych przez nich rachunków zbiorczych (§ 45 

Regulaminu KDPW). Dodatkowo, w razie uchylenia postanowienia oddalającego wniosek QXB sp. z o.o. 

i następczego zabezpieczenia powództwa QXB sp. z o.o. (lub ewentualnego innego powództwa godzącego w 

Uchwałę Emisyjną) może zaistnieć potrzeba zawieszenia Oferty (por. pkt. 3.2. Części II Prospektu).  
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3.4. Instrumenty Wprowadzane mogą nie zostać zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów 

Wartościowych 

Zamiarem Emitenta jest, aby Instrumenty Wprowadzane zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie 

Papierów Wartościowych. 

Ewentualne przedłużanie się okresu postępowania rejestracyjnego w Krajowym Depozycie Papierów 

Wartościowych w stosunku do Akcji serii K, Praw do Akcji lub Praw Poboru, w szczególności z przyczyn leżących 

po stronie Emitenta, lub też opóźnienie w zaistnieniu warunków takiej rejestracji określonych w uchwałach 

zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych skutkować będzie opóźnieniem we wprowadzaniu tych 

instrumentów do obrotu giełdowego, w stosunku do zakładanych przez Emitenta terminów rozpoczęcia obrotu 

poszczególnymi instrumentami finansowymi, jak również opóźnieniem zapisania danych instrumentów na 

rachunkach papierów wartościowych uprawnionych inwestorów. Należy także zwrócić uwagę, że Akcje serii K 

mogą zostać zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych dopiero po zarejestrowaniu 

podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd, ryzyko związane z niedojściem emisji Akcji serii K do 

skutku zostało opisane w punkcie Części II pkt 3.1 Prospektu. 

Należy wskazać, iż co do zasady, KDPW jest zobligowany do zawarcia umowy o rejestrację papierów 

wartościowych w terminie 2 tygodni od złożenia KDPW poprawnych i kompletnych dokumentów (tj. wniosku o 

rejestrację oraz załączników). W przypadku, gdy dokumenty te spełniają warunki formalne określone w 

Regulaminie KDPW, a papiery wartościowe zostały skutecznie wyemitowane (w szczególności zostały 

zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców - o ile oczywiście taki obowiązek zachodzi w przypadku tych 

papierów wartościowych), KDPW nie ma podstaw do odmowy zawarcia takiej umowy, choć może się 

oczywiście zdarzyć, iż w przypadku, gdy nie zostanie spełniona przesłanka dematerializacji (tj. np. w przypadku 

odmowy wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym), papiery wartościowe 

objęte wnioskiem o rejestrację w depozycie nie zostaną jednak zarejestrowane. Wyjątkowo, na postawie § 40 

ust. 8 Regulaminu KDPW, KDPW odmawia zawarcia umowy o rejestrację papierów wartościowych w depozycie, 

mimo, że wniosek o zawarcie tej umowy i załączone do niego dokumenty spełniają warunki formalne określone 

w przepisach prawa i regulaminu, jeżeli: (a) w stosunku do Spółki sąd wydał postanowienie o udzieleniu 

zabezpieczenia, a zarejestrowanie tych papierów wartościowych w depozycie prowadziłoby bądź mogłoby 

prowadzić do naruszenia tego postanowienia – o ile KDPW posiada wiarygodne informacje potwierdzające 

wydanie takiego postanowienia, a Spółka nie wykazała, że zostało ono uchylone, wstrzymano jego wykonanie 

albo że zabezpieczenie upadło, lub (b) zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółki 

obejmującego likwidację jej majątku, albo postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki ze 

względu na to, że jej majątek nie starcza na pokrycie kosztów postępowania – o ile KDPW posiada wiarygodne 

informacje potwierdzające wydanie takiego postanowienia. 

3.5. Możliwe są: niedopuszczenie, opóźnienie dopuszczenia, niewprowadzenie lub opóźnienie 

wprowadzenia papierów wartościowych Emitenta do obrotu giełdowego 

Zamiarem Emitenta jest, aby wszystkie Instrumenty Wprowadzane zostały dopuszczone i wprowadzone do 

obrotu na rynku regulowanym – rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych. 

Zgodnie z art. 7 i 26a Ustawy o Ofercie, dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru 

Finansowego oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tej 

ustawie. 

Zgodnie z § 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu 

giełdowego wymaga uchwały Zarządu Giełdy, chyba że instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu 

giełdowego na mocy Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych. Z uwagi na to, że Akcje Istniejące znajdują 
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się w obrocie na rynku regulowanym (rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych) wobec Akcji serii K 

zastosowanie może znaleźć § 19 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych, zgodnie z którym akcje 

emitenta, którego akcje tego samego rodzaju są notowane na giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego, 

w przypadku złożenia wniosku o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego, jeżeli: 

1) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru 

albo został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu 

przepisów Ustawy o Ofercie została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że 

sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest 

wymagane, 

2) ich zbywalność jest nieograniczona, 

3) zostały wyemitowane zgodnie z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, o których mowa 

w § 35 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych.  

Natomiast wobec praw do akcji zastosowanie znaleźć może § 13 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych, 

wedle którego prawa do nowych akcji spółki, której akcje co najmniej jednej emisji notowane są na giełdzie, są 

dopuszczone do obrotu giełdowego z upływem dnia otrzymania przez Giełdę od spółki zawiadomienia 

o dokonanym przydziale akcji, o ile: 

1) skutkiem przekształcenia praw do akcji w nowe akcje będą akcje tego samego rodzaju co już notowane 

na giełdzie, 

2) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru 

albo został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu 

przepisów Ustawy o Ofercie została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że 

sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest 

wymagane, 

3) Zarząd Giełdy nie uzna, że warunki emisji naruszyły zasady publicznego charakteru obrotu giełdowego 

ustalone we wspólnych stanowiskach Rady Giełdy i Zarządu Giełdy oraz w przepisach obowiązujących 

na giełdzie, przy czym nie wcześniej, niż w dniu ich zarejestrowania przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych lub spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Obrocie. 

Jeśli chodzi zaś o Prawa Poboru Akcji serii K, to zgodnie z § 12 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych 

prawa poboru z akcji spółki, której akcje co najmniej jednej emisji notowane są na giełdzie, są dopuszczone do 

obrotu giełdowego od dnia następującego po dniu prawa poboru, o ile został sporządzony odpowiedni 

dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo został sporządzony odpowiedni 

dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie została stwierdzona 

przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności 

dokumentu informacyjnego nie jest wymagane, przy czym są one dopuszczone do obrotu giełdowego nie 

wcześniej, niż w dniu ich zarejestrowania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych lub spółkę, której 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, których mowa 

w art. 48 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Obrocie. 

Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 12.09.2006 r. w sprawie 

szczegółowych warunków dopuszczenia i wprowadzania do obrotu publicznego niektórych instrumentów 

finansowych, decyzje Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do 

obrotu publicznego podejmowane są po analizie obejmującej w szczególności wielkość i strukturę oferty, 

strukturę własności, ewentualnie umowne ograniczenia sprzedaży oraz inne okoliczności związane z wnioskiem. 
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W ocenie Emitenta na Datę Prospektu wskazane powyżej wymogi dopuszczenia instrumentów wprowadzanych 

do obrotu na rynku regulowanym są spełnione, przy czym termin dopuszczenia do obrotu na rynku 

regulowanym Praw do Akcji i Praw Poboru zależny jest od terminu rejestracji tych instrumentów przez Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych (ryzyko związane z rejestracją Instrumentów Wprowadzanych w Krajowym 

Depozycie Papierów Wartościowych zostało opisane w Części II pkt 3.4 Prospektu). Nie można jednak wykluczyć 

odmiennej oceny tych okoliczności przez Giełdę Papierów Wartościowych, w szczególności jeśli chodzi 

o zgodność z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego. 

Zgodnie z treścią rozdziału III Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych, do obrotu giełdowego mogą być 

wprowadzone instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Wprowadzenie instrumentów do 

obrotu giełdowego odbywa się co do zasady na wniosek emitenta, natomiast prawa Poboru Akcji serii K będą 

notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych począwszy od drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia się 

określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu 

giełdowego, bez dodatkowych wniosków ze strony Emitenta.  

Zarząd Emitenta podejmie wszystkie możliwe działania niezbędne do tego, aby Instrumenty Wprowadzane 

zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu w najkrótszym możliwym czasie.  

Odnośnie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku równoległym GPW Instrumentów Wprowadzanych 

zastosowanie znajdują następujące regulacje GPW. 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu GPW prawa poboru z akcji spółki, której akcje co najmniej jednej emisji 

notowane są na giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego od dnia następującego po dniu prawa poboru o 

ile został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo 

został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów 

Ustawy o Ofercie została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub 

stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane. 

Według stanu na Datę Prospektu (uwzględniając zatwierdzenie Prospektu przez KNF) powyższy warunek jest 

spełniony dla Praw Poboru z Akcji Notowanych. 

Prawa poboru z akcji spółki, której akcje co najmniej jednej emisji notowane są na GPW, są dopuszczone do 

obrotu giełdowego nie wcześniej, niż w dniu ich zarejestrowania przez KDPW lub spółkę, której KDPW przekazał 

wykonanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Obrocie (§ 12 ust. 2 

Regulaminu GPW). W Dacie Prospektu Prawa Poboru z Akcji Notowanych nie są jeszcze zarejestrowane przez 

KDPW. Zamiarem Emitenta jest doprowadzenie do jak najszybszej ich rejestracji, w tym celu zamierza 

niezwłocznie złożyć do KDPW odpowiednie dokumenty, w szczególności zatwierdzony Prospekt. 

Zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu GPW prawa do nowych akcji spółki, której akcje co najmniej jednej emisji 

notowane są na GPW, są dopuszczone do obrotu giełdowego z upływem dnia otrzymania przez GPW od spółki 

zawiadomienia o dokonanym przydziale akcji, o ile: 

a) skutkiem przekształcenia ww. praw w nowe akcje będą akcje tego samego rodzaju co już notowane na 

GPW, 

b) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, 

c) Zarząd GPW nie uzna, że warunki emisji naruszyły zasady publicznego charakteru obrotu giełdowego 

ustalone we wspólnych stanowiskach Rady GPW i Zarządu GPW oraz w przepisach obowiązujących na 

GPW. 

W ocenie Emitenta, według stanu na Datę Prospektu (uwzględniając zatwierdzenie Prospektu przez KNF) 

wszystkie powyższe warunki są spełnione dla PDA. 
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Prawa do nowych akcji spółki, której akcje co najmniej jednej emisji notowane są na GPW są dopuszczone do 

obrotu giełdowego nie wcześniej, niż w dniu ich zarejestrowania przez KDPW lub spółkę, której KDPW przekazał 

wykonanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Obrocie (§ 13 ust. 2 

Regulaminu GPW). W Dacie Prospektu PDA nie są jeszcze zarejestrowane. Zamiarem Emitenta jest 

doprowadzenie do jak najszybszej ich rejestracji przez KDPW, w tym celu zamierza we właściwym czasie złożyć 

do KDPW odpowiednie dokumenty. 

Zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu GPW akcje emitenta, którego akcje tego samego rodzaju są notowane na 

GPW, są dopuszczone do obrotu giełdowego, w przypadku złożenia wniosku o ich wprowadzenie do obrotu 

giełdowego, jeżeli: 

 został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru 

albo został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu 

przepisów Ustawy o Ofercie została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że 

sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest 

wymagane, 

 ich zbywalność jest nieograniczona, 

 zostały wyemitowane zgodnie z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, o których mowa 

w § 35 Regulaminu GPW. 

W ocenie Emitenta, według stanu na Datę Prospektu (uwzględniając zatwierdzenie Prospektu przez KNF) 

wszystkie powyższe warunki są spełnione dla Akcji serii K. 

Zgodnie z § 38 Regulaminu GPW wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego w trybie 

zwykłym (Emitent nie zamierza ubiegać się o wprowadzenie Instrumentów Wprowadzanych do obrotu 

giełdowego w trybie publicznej sprzedaży) następuje na wniosek emitenta, w którym wskazuje on w 

szczególności kod pod jakim instrumenty te będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych, a Zarząd 

Giełdy określa w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego szczegółowe warunki jakim powinien 

odpowiadać wniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego oraz dokumenty 

i informacje jakie powinien dostarczyć składający wniosek (§ 11-12 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu 

Giełdowego). Należy jednak zauważyć, że zgodnie z § 13 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego 

Zarząd Giełdy może żądać od Emitenta przedstawienia dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów 

niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie wprowadzenia danych Instrumentów Wprowadzanych do obrotu 

giełdowego. 

Zgodnie z § 18-19 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego warunkiem notowania praw poboru akcji 

(oprócz spełnienia ww. warunków ich dopuszczenia do obrotu giełdowego) jest ustalenie ceny emisyjnej akcji 

(warunek ten nie został jeszcze spełniony w przypadku Akcji serii K) oraz to, by okres notowań praw poboru 

wynosił co najmniej jeden dzień sesyjny (co będzie możliwe w ocenie Emitenta dla przedstawionego w 

Prospekcie harmonogramu Oferty). § 15-17 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego określające 

warunki wprowadzenia do obrotu giełdowego PDA nie przewidują warunków ich wprowadzenia do obrotu 

giełdowego wykraczających poza omówione powyżej warunki ich dopuszczenia do obrotu giełdowego, w 

szczególności warunek polegający na konieczności rejestracji PDA przez KDPW. W odniesieniu do Akcji serii K 

brak jest dodatkowych, nie wskazanych powyżej wymogów związanych z ich wprowadzaniem do obrotu 

giełdowego. 

Niezależnie od powyższego należy liczyć się z ryzykiem przejściowego lub trwałego braku dopuszczenia lub 

wprowadzenia Instrumentów Wprowadzanych do obrotu giełdowego, jak również z ryzykiem opóźnienia 

zakładanych terminów rozpoczęcia notowania Instrumentów Wprowadzanych. Może to być przykładowo 

spowodowane przez zmianę sytuacji Emitenta czy Instrumentów Wprowadzanych w okresie po Dacie 

Prospektu, polegającą na tym, że określony warunek dopuszczenia lub wprowadzenia do obrotu giełdowego 
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nie będzie już spełniony w odniesieniu do danych Instrumentów Wprowadzanych, lub też przez nieuzyskanie 

przez Emitenta rejestracji danych Instrumentów Wprowadzanych.  

Niewprowadzenie Praw do Akcji do obrotu giełdowego może oznaczać dla Inwestorów brak możliwości 

dokonywania transakcji mających za przedmiot nabyte papiery wartościowe (Prawa do Akcji, Akcje serii K) do 

dnia debiutu Akcji serii K na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  

Niewprowadzenie Prawa Poboru do obrotu giełdowego może oznaczać dla Inwestorów brak możliwości 

dokonywania transakcji mających za przedmiot te papiery wartościowe. 

3.6. W toku Oferty możliwe jest wystąpienie naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia 

przepisów art. 16, art. 17 i art. 18 Ustawy o Ofercie 

Zgodnie z art. 16-17 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia 

przepisów prawa albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić w związku z Ofertą, 

subskrypcją Akcji serii K dokonywaną na podstawie Oferty lub w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub 

wprowadzenie Instrumentów Wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez Emitenta lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie w imieniu lub na 

zlecenie Emitenta lub występujące w imieniu lub na zlecenie Emitenta, Komisja Nadzoru Finansowego może:  

- nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty, subskrypcji Akcji serii K lub przerwanie jej przebiegu na okres 

nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub 

wprowadzenie Instrumentów Wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym na okres nie dłuższy 

niż 10 dni roboczych, lub  

- zakazać rozpoczęcia Oferty, subskrypcji Akcji serii K albo dalszego jej prowadzenia, lub zakazać 

ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie Instrumentów Wprowadzanych do obrotu na rynku 

regulowanym, lub  

- opublikować na koszt Emitenta, informacje o niezgodnym z prawem działaniu w związku z Ofertą lub 

w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie Instrumentów Wprowadzanych  do 

obrotu na rynku regulowanym. 

Także w sytuacji odmowy zatwierdzenia aneksu do Prospektu, Komisja stosuje odpowiednio środki, o których 

mowa w art. 16 lub art. 17 Ustawy o Ofercie.  

Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Komisja może zastosować wskazane powyżej środki także w przypadku, gdy 

z treści dokumentów i informacji, składanych do Komisji Nadzoru Finansowego lub przekazywanych do 

wiadomości publicznej, wynika, że:  

- Oferta, subskrypcja Akcji serii K dokonywana na podstawie Oferty lub dopuszczenie lub wprowadzenie 

Instrumentów Wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałoby 

interesy inwestorów, lub  

- istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego 

Emitenta, lub  

- działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to 

naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle 

przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub  

- status prawny Instrumentów Wprowadzanych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych 

przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą 

prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. 
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W przypadku, gdy Emitent lub podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie Emitenta nie wykonują albo 

nienależycie wykonują nakaz, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, albo naruszają zakaz, 

o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie - Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 

5 mln zł. 

Nie sposób wykluczyć ryzyka wystąpienia takich sytuacji w odniesieniu do Instrumentów Wprowadzanych. 

3.7. Możliwe jest wstrzymanie dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań lub zawieszenia 

obrotu Instrumentami Wprowadzanymi wynikające z art. 20 Ustawy o Obrocie 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku gdyby wymagało tego bezpieczeństwo obrotu na rynku 

regulowanym lub byłby zagrożony interes inwestorów, Giełda Papierów Wartościowych, na żądanie Komisji 

Nadzoru Finansowego, wstrzyma dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań instrumentów 

wprowadzanych, na okres nie dłuższy niż 10 dni. 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi papierami wartościowymi jest 

dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku 

regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie 

Komisji Giełda Papierów Wartościowych zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami na okres nie dłuższy 

niż jeden miesiąc. 

W myśl art. 20 ust. 4a Ustawy o Obrocie, spółka prowadząca rynek regulowany, na wniosek emitenta, może 

zawiesić obrót danymi papierami wartościowymi lub powiązanymi z nimi instrumentami pochodnymi w celu 

zapewnienia inwestorom powszechnego i równego dostępu do informacji. 

Zgodnie z art. 20 ust. 4b Ustawy o Obrocie, spółka prowadząca rynek regulowany może podjąć decyzję 

o zawieszeniu notowań papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami 

wartościowymi w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod 

warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania rynku. 

Zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 2) i 3) Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy jest władny zawiesić obrót akcjami na okres 

nie dłuższy niż trzy miesiące, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, lub 

jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie. 

Nie sposób wykluczyć ryzyka wystąpienia takiej sytuacji w odniesieniu do Instrumentów Wprowadzanych. 

3.8. Okres przyjmowania zapisów może być zmieniony lub wydłużony 

Zarząd Emitenta uprawniony jest do zmiany lub wydłużenia terminu przyjmowania zapisów na Akcje serii K, 

przy czym termin zapisywania się na Akcje serii K: (i) nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia 

przyjmowania zapisów, (ii) nie może przekroczyć terminu ważności Prospektu. W przypadku zmiany terminu 

składania zapisów na Akcje serii K, do publicznej wiadomości zostanie podana stosowna informacja, poprzez 

udostępnienie komunikatu aktualizującego lub zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu do 

Prospektu. Komunikat lub aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został 

opublikowany Prospekt. Możliwa jest więcej niż jednokrotna zmiana terminów składania zapisów na Akcje 

serii K. 

Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na Akcje serii K może spowodować zamrożenie na pewien czas 

środków finansowych wniesionych przez Inwestorów w formie wpłat na Akcje serii K. 
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3.9. Zapisy Dodatkowe na Akcje serii K mogą ulec znaczącej redukcji 

Ze względu na zasady nabywania Akcji serii K w Ofercie, w przypadku znacznego popytu na Akcje serii K istnieje 

ryzyko znacznej redukcji Zapisów Dodatkowych na Akcje serii K. 

3.10. Inwestor może doznać utrudnień w zbyciu / nabyciu Praw Poboru oraz niekorzystnych skutków 

niewykonania Prawa Poboru 

Po okresie notowań Praw Poboru Akcji serii K istnieje znaczne utrudnienie w ich zbyciu lub nabyciu z uwagi na 

brak możliwości zawarcia stosownej transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dopuszczalnym sposobem 

na zbycie/nabycie Praw Poboru jest w takiej sytuacji umowa cywilnoprawna. W przypadku niezłożenia zapisu 

na Akcje serii K w ramach wykonania Prawa Poboru lub braku podmiotu zainteresowanego nabyciem Prawa 

Poboru Akcji serii K poza Giełdą Papierów Wartościowych, inwestor posiadający Prawa Poboru Akcji serii K do 

momentu wygaśnięcia możliwości ich wykonania powinien liczyć się z utratą zainwestowanych środków. 

3.11. Instrumenty Wprowadzane mogą zostać wykluczone z obrotu na rynku regulowanym lub z obrotu 

giełdowego 

Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przez emitenta obowiązków wynikających ze 

wskazanych przepisów prawa, w tym w sytuacji niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków 

informacyjnych, Komisja Nadzoru Finansowego może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub 

bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo nałożyć karę pieniężną do 

wysokości 1 mln PLN, albo zastosować obie sankcje łącznie. 

Poza wyżej opisanymi sankcjami, w myśl art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie, na żądanie Komisji Nadzoru 

Finansowego, spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru 

Finansowego papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraża 

w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku 

albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

Zgodnie z art. 20 ust. 4b Ustawy o Obrocie spółka prowadząca rynek regulowany może podjąć decyzję 

o wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi 

z obrotu w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod 

warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania rynku. 

Zgodnie z § 31 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyklucza 

papiery wartościowe z obrotu giełdowego: (i) jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona, (ii) na żądanie Komisji 

Nadzoru Finansowego zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, (iii) w przypadku zniesienia ich 

dematerializacji, (iv) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ 

nadzoru. Ponadto Zarząd Giełdy może też wykluczyć papiery wartościowe z obrotu giełdowego zgodnie z § 31 

ust. 2 Regulaminu Giełdy w następujących sytuacjach: (a) jeżeli przestały spełniać inne niż określone powyżej 

w pkt (i) warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku, (b) jeżeli emitent uporczywie narusza 

przepisy obowiązujące na Giełdzie, (c) na wniosek emitenta, (d) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo 

w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta 

na zaspokojenie kosztów postępowania, (e) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników 

obrotu, (f) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 

przekształceniu, (g) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym 

instrumencie finansowym, (h) wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące 

przepisy prawa, (i) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 
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3.12. Inwestowanie w Instrumenty Wprowadzane wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym 

Inwestorzy rozważający nabycie Instrumentów Wprowadzanych (Akcji serii K, Praw do Akcji lub Praw Poboru) 

powinni w swoich decyzjach uwzględniać ryzyko towarzyszące tego typu inwestycjom. Wynika to z faktu, że 

kształtowanie się cen papierów wartościowych notowanych na giełdach papierów wartościowych jest 

nieprzewidywalne zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Poziom zmienności cen papierów wartościowych, 

a tym samym ryzyko inwestycji, jest zazwyczaj wyższy niż poziom zmienności cen innych instrumentów 

finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, takich jak papiery skarbowe, jednostki uczestnictwa 

w funduszach inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne wybranych funduszy inwestycyjnych 

zamkniętych, czy zabezpieczone dłużne papiery wartościowe. Kurs giełdowy Instrumentów Wprowadzanych 

dopuszczonych do obrotu może podlegać znacznym wahaniom, spowodowanym licznymi czynnikami, do 

których należy zaliczyć m.in.: zmiany w wynikach operacyjnych Emitenta, rozmiar i płynność rynku, zmianę 

kursów walut i stopy inflacji, koniunkturę na Giełdzie Papierów Wartościowych, zmianę faktyczną lub 

prognozowaną sytuacji polityczno-gospodarczej na świecie, w regionie lub w Polsce, a także koniunktury na 

giełdach światowych. 

Inwestowanie w Instrumenty Wprowadzane (Akcje serii K, Prawa do Akcji lub Prawa Poboru) winno 

uwzględniać ryzyko wahań kursów i ograniczenia płynności tych instrumentów. Termin wprowadzenia 

Instrumentów Wprowadzanych do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych nie jest na Datę Prospektu 

możliwy do precyzyjnego oznaczenia, co jest źródłem ryzyka przedłużenia się okresu przejściowego 

ograniczenia płynności inwestycji. 

Charakter obrotu Prawami do Akcji rodzi ponadto ryzyko, iż w sytuacji niedojścia do skutku emisji Akcji serii K, 

posiadacz Prawa do Akcji otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby Praw do Akcji 

znajdujących się na jego rachunku oraz Ceny Emisyjnej. Dla inwestorów, którzy nabędą Prawa do Akcji na 

Giełdzie Papierów Wartościowych może oznaczać to poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacą oni na 

rynku wtórnym za Prawa do Akcji, będzie wyższa od Ceny Emisyjnej. 

3.13. Kurs lub płynność Akcji mogą ulec pogorszeniu w związku z publikacją niekorzystnych raportów 

dotyczących Akcji bądź rynków, na których działa Emitent 

Na kształtowanie rynkowej ceny Akcji serii K, Prawa Poboru lub Prawa do Akcji po ich dopuszczeniu do obrotu 

na rynku regulowanym może mieć częściowo wpływ publikowanie rekomendacji inwestycyjnych oraz raportów 

analitycznych dotyczących Emitenta, jak i rynków, na których działa. Publikacja takiej negatywnej rekomendacji 

może wywołać niekorzystne reakcje wśród inwestorów, powodując spadek popytu na Akcje, Akcje serii K, 

Prawa Poboru lub Prawa do Akcji Emitenta oraz spadek rynkowego kursu Akcji, Prawa Poboru lub Prawa do 

Akcji Emitenta bądź wolumenu ich obrotu. 

3.14. Emitent może sporządzić aneks do Prospektu w taki sposób, że ten aneks nie będzie odpowiadał 

pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa 

Zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Emitent jest obowiązany przekazywać Komisji niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie 

aneksu do Prospektu, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, informacje o istotnych błędach lub 

niedokładnościach w treści Prospektu lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru 

wartościowego, zaistniałych w okresie od dnia zatwierdzenia Prospektu lub o których Emitent powziął 

wiadomość po jego zatwierdzeniu do dnia wygaśnięcia ważności Prospektu. 

W przypadku wystąpienia konieczności sporządzenia aneksu do Prospektu Emitent zamierza sporządzić taki 

aneks i wystąpić o jego zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego.  
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Nie jest wykluczone, że ww. aneks do Prospektu zostanie sporządzony w taki sposób, że nie będzie odpowiadał 

pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa. Wprawdzie w Dacie Prospektu 

Emitentowi nie są znane jakiekolwiek przyczyny potencjalnego braku zgodności takiego aneksu z wymogami 

określonymi w przepisach prawa, to nie można wykluczyć ryzyka, że taki brak zgodności zaistnieje. 

W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zatwierdzenie takiego nieprawidłowego aneksu, Komisja Nadzoru 

Finansowego może na podstawie art. 51 ust. 4 Ustawy o Ofercie odmówić zatwierdzenia aneksu. Odmawiając 

zatwierdzenia aneksu, Komisja Nadzoru Finansowego stosuje odpowiednio środki, o których mowa w art. 16 

lub art. 17 tejże ustawy, to jest w szczególności może: (i) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub 

wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni 

roboczych; (ii) zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na 

rynku regulowanym, (iii) opublikować, na koszt Emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w 

związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym. 

3.15. Przepisy związane z prowadzeniem akcji promocyjnej przez Emitenta mogą zostać naruszone 

Emitent może prowadzić, także za pośrednictwem innych osób i podmiotów, akcję promocyjną w rozumieniu 

i formie wskazanej w Rozporządzeniu 809/2004, z zachowaniem wymogów przewidzianych przez art. 53 

Ustawy o Ofercie. W takim przypadku Emitent jest na podstawie art. 53 ust. 3 Ustawy o Ofercie zobowiązany 

jednoznacznie wskazać w treści wszystkich materiałów promocyjnych: 

- że mają one wyłącznie charakter promocyjny lub reklamowy, 

- że został lub zostanie opublikowany prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne, chyba że 

zgodnie z ustawą nie jest wymagane udostępnienie tego rodzaju dokumentu do publicznej 

wiadomości, 

- miejsca, w których prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne są lub będą dostępne, chyba że 

zgodnie z wyżej wymienioną ustawą nie jest wymagane udostępnienie tego rodzaju dokumentu do 

publicznej wiadomości. 

Ponadto informacje przekazane w ramach prowadzonej akcji promocyjnej winny być – w myśl art. 53 ust. 4 

Ustawy o Ofercie - zgodne z informacjami zamieszczonymi w prospekcie emisyjnym lub memorandum 

informacyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości albo z informacjami, które powinny być 

zamieszczone w prospekcie emisyjnym lub memorandum informacyjnym na podstawie przepisów prawa gdy 

prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne jeszcze nie zostały udostępnione do publicznej wiadomości, 

jak również nie mogą wprowadzać inwestorów w błąd co do sytuacji Emitenta i oceny papierów 

wartościowych. 

Dalsze obowiązki Emitenta związane z prowadzeniem przez niego akcji promocyjnej wynikają z art. 53 ust. 5-7 

i 9 Ustawy o Ofercie. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków Emitenta związanych z prowadzeniem przez niego akcji 

promocyjnej, a określonych w art. 53 ust. 3-7 lub 9 Ustawy o Ofercie, Komisja Nadzoru Finansowego zgodnie 

z przepisami Ustawy o Ofercie może: 

1. nakazać Emitentowi wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub jej przerwanie na okres nie dłuższy 

niż 10 dni roboczych, w celu usunięcia nieprawidłowości, 

2. zakazać Emitentowi prowadzenia akcji promocyjnej, jeżeli: Emitent uchylać się będzie od usunięcia 

wskazanych przez Komisję Nadzoru Finansowego nieprawidłowości w wyżej wymienionym terminie 10 

dni roboczych lub treść materiałów promocyjnych lub reklamowych naruszać będzie przepisy prawa, 
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3. opublikować, na koszt Emitenta, informacje o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji promocyjnej 

przez Emitenta, wskazując naruszenia prawa. 

W związku z udostępnianiem określonych informacji Komisja może wielokrotnie zastosować środek 

przewidziany powyżej w pkt 2 i 3. 

Ponadto prowadzenie przez Emitenta akcji promocyjnej z naruszeniem art. 53 ust. 3-7 lub 9 Ustawy o Ofercie 

może skutkować nałożeniem przez Komisję na Emitenta kary pieniężnej do wysokości 1 mln PLN. 

3.16. W związku z obrotem Instrumentami Wprowadzanymi mogą zostać naruszone inne przepisy 

zagrożone sankcjami w postaci kar 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie, na każdego kto narusza wskazane tam przepisy prawa związane 

z obrotem i posiadaniem akcji, Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji wydanej po 

przeprowadzeniu rozprawy nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 mln PLN.  

Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy emitent nie wykonywałby lub jeśli wykonywałby 

w sposób nienależyty obowiązki, o których mowa w art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie Komisja Nadzoru 

Finansowego może nałożyć na niego karę pieniężną do wysokości 100 tys. PLN. 

Zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy o Ofercie kto dokonuje oferty publicznej papierów wartościowych bez 

wymaganego ustawą: 1) zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub jego udostępnienia do publicznej wiadomości 

albo 2) zatwierdzenia memorandum informacyjnego albo stwierdzenia równoważności informacji 

w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym lub udostępnienia 

memorandum informacyjnego do publicznej wiadomości lub osobom, do których skierowana jest oferta 

publiczna, albo 3) dokumentu informacyjnego, o którym mowa w art. 38a Ustawy o Ofercie, lub bez jego 

złożenia do Komisji lub udostępnienia do publicznej wiadomości lub osobom, do których skierowana jest oferta 

publiczna, podlega grzywnie do 10 mln PLN albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom 

łącznie. Tej samej karze podlega, kto udostępnia 150 osobom lub większej liczbie osób lub nieoznaczonemu 

adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacje w celu promowania bezpośrednio lub 

pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych albo zachęca, bezpośrednio lub pośrednio, do nabycia 

lub objęcia tych papierów wartościowych, które nie są i nie będą przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Również tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego powyżej, 

działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 

prawnej. W przypadku mniejszej wagi czynu określonego w art. 99 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie sprawca czynu 

podlega grzywnie do 2,5 mln PLN. 

3.17. Mogą zostać dokonane przez Emitenta przesunięcia środków pieniężnych z emisji pomiędzy 

poszczególnymi celami emisji 

Cele emisji Akcji Oferowanych przedstawiono w Części IV pkt 3.4 Prospektu. Równocześnie Emitent zastrzegł w 

powyższym Części IV pkt 3.4 Prospektu, że nie wyklucza ewentualnych przesunięć środków pieniężnych z emisji 

pomiędzy poszczególnymi celami emisji.  

W związku z powyższym inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, iż mogą zostać dokonane przesunięcia środków 

pieniężnych z emisji pomiędzy poszczególnymi celami emisji. W związku z powyższym inwestorzy mają 

ograniczone możliwości oceny celowości przeznaczenia powyższych środków i wpływu przeznaczenia tych 

środków na działalność i  sytuację finansową Emitenta. 
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CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE ORAZ 

ICH OŚWIADCZENIA O ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1.1. Emitent 

Nazwa Emitenta (firma): PZ Cormay Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka akcyjna  

Siedziba: Łomianki 

Adres: 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22 

Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska 

Numer KRS: 0000270105 

Numer REGON: 140777556 

Numer NIP: 1181872269 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Telefon: + 48 (22) 751 79 10 

Fax: + 48 (22) 751 79 11 

Poczta elektroniczna: office@cormay.pl 

Strona internetowa: www.cormay.pl 

 

W imieniu Emitenta działają upoważnieni do wspólnej reprezentacji Emitenta: 

 

Janusz Płocica - Prezes Zarządu PZ Cormay S.A. i Wojciech Suchowski – Wiceprezes Zarządu PZ Cormay S.A. 

 

Emitent odpowiedzialny jest za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie Emisyjnym. 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta 

Oświadczamy w imieniu PZ Cormay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, iż zgodnie z najlepszą wiedzą i przy 

dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Prospekcie są 

prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w niniejszym Prospekcie nie pominięto niczego, co 

mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Janusz Płocica 

Prezes Zarządu 

Wojciech Suchowski 

Wiceprezes Zarządu 
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1.2. Oferujący 

Nazwa Emitenta (firma): Trigon Dom Maklerski S.A. 

Forma prawna: Spółka akcyjna  

Siedziba: Kraków 

Adres siedziby: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków 

Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska 

Numer KRS: 0000033118 

Numer REGON: 001270919 

Numer NIP: 6761044221 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie  

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Telefon: + 48 (12) 62 92 456 

Fax: + 48 (12) 62 92 550 

Poczta elektroniczna: sekretariat@trigon.pl 

Strona internetowa: www.trigon.pl 

 

W imieniu Trigon Dom Maklerski S.A. działają uprawnieni do wspólnej reprezentacji Trigon Dom Maklerski S.A.: 

Wojciech Pątkiewicz - Prezes Zarządu oraz Ryszard Czerwiński - Wiceprezes Zarządu. 

 

Trigon Dom Maklerski S.A. brał udział w sporządzeniu następujących części Prospektu: 
Część  III – punkt: 1.2., 
Część  IV – punkty: 3.3., 3.4., 4.1., 5., 6., 8., 9., 10. 
 

 

Oświadczenie osób działających w imieniu Trigon Dom Maklerski S.A. 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, 

informacje zawarte w częściach Prospektu, w sporządzaniu których brał udział i za które jest odpowiedzialny 

Trigon Dom Maklerski S.A., są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w częściach tych nie 

pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Wojciech Pątkiewicz 

Prezes Zarządu 

Ryszard Czerwiński 

Wiceprezes Zarządu 
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1.3. Doradca Finansowy 

Nazwa (firma): BTFG Advisory sp. z o.o. 

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Warszawa 

Adres: 00-654 Warszawa, ul. Śniadeckich 17 

Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska 

Numer KRS: 0000338073 

Numer REGON: 142026742 

Numer NIP: 7010202252 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Telefon: +48 22 627 40 05 

Fax: +48 22 627 40 04 

Poczta elektroniczna: office@btfg.pl 

Strona internetowa: www.btfg.pl 

 

W imieniu BTFG Advisory sp. z o.o. działa uprawniona do samodzielnej reprezentacji BTFG Advisory Sp. z o.o.: 

 

Agnieszka Boczkowska - Prezes Zarządu 

 

BTFG Advisory Sp. z o.o. brała udział w sporządzeniu następujących części Prospektu: 
Część II - punkty: 1.1.-1.16., 1.34-1.36, 2.1.-2.8. 
Część III - punkty: 1.3., 2., 3., 4.2., 5.1.-5.3., 7., 8., 15.1.-15.5., 15.8, 19. (w części dot. Doradcy Finansowego), 
Część IV - punkty: 2., 3.1., 3.2. 
 

 

Oświadczenie osoby działającej w imieniu BTFG Advisory sp. z o.o. 

Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, 

informacje zawarte w częściach Prospektu, w sporządzaniu których brała udział i za które jest odpowiedzialna 

BTFG Advisory sp. z o.o., są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w częściach tych nie 

pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

______________________________________  

Agnieszka Boczkowska 

Prezes Zarządu 
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1.4. Doradca Prawny 

Nazwa Emitenta (firma): Tatar i Wspólnicy sp.k. 

Forma prawna: Spółka komandytowa  

Siedziba: Kraków 

Adres:  Al. Płk. W Beliny - Prażmowskiego 29/6, 31-514 Kraków 

Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska 

Numer KRS: 0000344661 

Numer REGON: 121104556 

Numer NIP: 6751425476 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie  

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Telefon: + 48 (12) 294 13 03 

Poczta elektroniczna: kancelaria@tatar.com.pl 

Strona internetowa: www.tatar.com.pl 

 

W imieniu Tatar i Wspólnicy sp.k. działa upoważniony do samodzielnej reprezentacji Tatar i Wspólnicy sp.k. 

jako wspólnik odpowiadający bez ograniczeń:: 

 

Marek Tatar – Komplementariusz uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki: 

 

Tatar i Wspólnicy sp.k. brała udział w sporządzeniu następujących części Prospektu: 
Część II - punkty: 1.17.-1.33., 2.9., 3., 
Część III - punkty: 1.4., 4.1., 5.4., 5.5., 6., 9.-14., 15.6., 15.7., 16.-18, 19. (w części dot. Doradcy Prawnego),   
Część IV - punkty: 1. i 4.2.-4.9., 7. 

 

Oświadczenie osoby działającej w imieniu Tatar i Wspólnicy sp.k. 

Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, 

informacje zawarte w częściach Prospektu, w sporządzaniu których brała udział i za które jest odpowiedzialna 

Tatar i Wspólnicy sp.k., są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w częściach tych nie 

pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

______________________________________  

Marek Tatar 

Komplementariusz 
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1.5. Doradca Oferującego 

Nazwa (firma): Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy sp. k. 

Forma prawna: Spółka Komandytowa  

Siedziba: Warszawa  

Adres siedziby: ul. Puławska 2, Budynek B, 02-566 Warszawa 

Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska 

Numer KRS: 0000527276 

Numer REGON: 147480351 

Numer NIP: 5213680895 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Telefon: +48 (22) 330 11 11 

Fax: +48 (22) 330 11 12 

Poczta elektroniczna: recepcja@trigon.pl 

Strona internetowa: www.trigon.pl 

 

 

W imieniu Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy sp. k. działa Komplementariusz Trigon Investment 

Banking Sp. z o.o., upoważniony do samodzielnej reprezentacji Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & 

Wspólnicy sp.k.  jako wspólnik odpowiadający bez ograniczeń. 

W imieniu Komplementariusza Trigon Investment Banking Sp. z o.o. działa Ryszard Czerwiński - Wiceprezes 

Zarządu, upoważniony do samodzielnej reprezentacji Trigon Investment Banking Sp. z o.o. 

 

Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy sp.k. brała udział w sporządzeniu następujących części 

Prospektu: 

Część  III – punkt: 1.5., 

Część  IV – punkty: 3.3., 3.4., 8., 9., 10. 

 

Oświadczenie osoby działającej w imieniu Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy sp.k. 

Oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, 

informacje zawarte w częściach Prospektu, w sporządzaniu których brał udział i za które jest odpowiedzialny 

Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy sp.k., są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym 

oraz że w częściach tych nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 
______________________________________ 

Ryszard Czerwiński 

Wiceprezes Zarządu 

Trigon Investment Banking Sp. z o.o. 
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2. BIEGLI REWIDENCI 

Badanie następujących sprawozdań finansowych: 

- jednostkowe sprawozdanie finansowe PZ Cormay S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 

2014 roku sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości,  

- jednostkowe sprawozdanie finansowe PZ Cormay S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 

2014 roku przekształcone na potrzeby Prospektu emisyjnego zgodnie z MSR/MSSF,  

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe PZ Cormay S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku 

do 31 grudnia 2014 roku sporządzone zgodnie z MSR/ MSSF, 

przeprowadziła spółka BTFG Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Śniadeckich 17, 00-654 

Warszawa, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 

3105. Kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie w imieniu tej spółki była Pani Luiza Berg, 

biegły rewident wpisana do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów pod numerem 10898. 

3. CZYNNIKI RYZYKA 

Czynniki ryzyka związane z Emitentem i jego działalnością zostały przedstawione w Części II niniejszego 

Prospektu.  

4. INFORMACJE O EMITENCIE 

4.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 

Nazwa (firma) Emitenta brzmi: PZ Cormay Spółka Akcyjna.  

Emitent może używać skrótu: PZ Cormay S.A. 

Emitent używa wyróżniającego go znaku słowno – graficznego zawierającego słowo „Cormay”. 

Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000270105. 

4.2. Główne inwestycje Emitenta odnośnie których organy Emitenta podjęły wiążące zobowiązania 

Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Lublinie 

W ramach dbałości o osiągane marże oraz bezpieczeństwo jakościowe i technologiczne, Emitent zadecydował 

o stworzeniu własnego centrum produkcyjnego, w którym realizowane będą dwa kluczowe procesy związane 

z produkcją analizatora BlueBox: produkcja i napełnianie kaset mikroprzepływowych oraz montowanie 

aparatów w ramach montowni wyposażonej w stanowiska kontroli jakości. Ponadto, w nowym zakładzie 

produkcyjnym Emitent przewiduje wdrożenie do produkcji analizatorów Hermes oraz Equisse (montownia), 

a także odczynników biochemicznych i hematologicznych. Przewidziane jest również wybudowanie magazynu 

wysokiego składowania, chłodni oraz biur i pomieszczeń technicznych. Całkowita powierzchnia użytkowa 

obiektu powinna wynosić ok. 4,3 tys. m2. 
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Prace budowlane rozpoczęły się w III kwartale 2014 r. - dotychczas wykonano m.in. prace ziemne i 

fundamentowe).  Na Dzień Prospektu prace nad realizacją inwestycji zostały wstrzymane. Zakończenie budowy 

jest uzależnione od kwoty środków, które zostaną pozyskane z emisji Akcji serii K. W przypadku pozyskania 

środków pieniężnych, które będą wystarczające dla realizacji pierwszoplanowych celów inwestycyjnych 

(wprowadzenie na rynek własnych analizatorów Hermes Senior, Equisse, Hermes Junior i Blue Box) realizacja 

zadania inwestycyjnego polegającego na budowie centrum produkcyjnego zostanie wznowiona. 

W związku z planami budowy zakładu produkcyjnego w Lublinie w dniu 25 kwietnia 2013 r. Emitent nabył 

prawo własności nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lublin, 

na której planowana jest budowa nowego zakładu produkcyjnego. W związku z tym, poniesiony został wydatek 

w wysokości 2.618 tys. PLN. 

Decyzją Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r. Emitent uzyskał zezwolenie na 

prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lublin. Zezwolenie ustaliło 

następujące warunki prowadzenia działalności w SSE: 

 zatrudnienie co najmniej 20 pracowników przy prowadzeniu działalności na terenie strefy i utrzymanie 

ich zatrudnienia do 28 lutego 2018 r., 

 zobowiązanie do poniesienia wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 25.590 tys. PLN, 

w terminie do 29 lutego 2016 r., 

 zakończenie inwestycji (budowy zakładu produkcyjnego) do dnia 29 lutego 2016 r. 

Dzięki inwestycji na terenie SSE Emitent nabył prawo do zwolnień podatkowych, rozumianych jako zwolnienie 

z podatku dochodowego do 2026 roku w wysokości 60% nakładów inwestycyjnych (maksymalna wysokość 

inwestycji została ustalona na poziomie 34.255 tys. PLN), co oznacza, że może oczekiwać zwolnień 

podatkowych w kwocie ok. 3.425 tys. PLN (10% wartości nakładów) w przypadku wykorzystania przyznanych 

dotacji z funduszy Unii Europejskiej lub do 20.553 tys. PLN w przypadku niewykorzystania funduszy 

europejskich do współfinansowania nakładów inwestycyjnych. 

Na Dzień Prospektu nie jest możliwe określenie, czy możliwe jest dotrzymanie przez Emitenta terminów 

warunkujących uzyskanie zwolnień podatkowych z tytułu inwestycji na terenie SSE EURO-PARK MIELEC 

Podstrefa Lublin. 

Działania badawczo-rozwojowe 

Jak szczegółowo wskazano w punkcie 5.1.3. Części III Prospektu, Emitent prowadzi szereg prac badawczo-

rozwojowych, w szczególności zmierzających do wprowadzenia do sprzedaży własnych analizatorów w 

dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, a także nowych odczynników i testów. Prowadzenie tych prac będzie 

wiązało się z koniecznością ponoszenia przez Emitenta znaczących wydatków, przede wszystkim na zakup 

know-how, a także licencji oraz patentów. 

Przewidywane nakłady na realizację planów inwestycyjnych Emitenta oraz struktura ich finansowania 

Emitent planuje poniesienie wydatków na przewidywane główne projekty inwestycyjne w latach 2015 – 2016 w 

łącznej wysokości 62.578 tys. PLN, co obejmuje również kwotę 5.398 tys. PLN nakładów inwestycyjnych już 

poniesionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do Daty Prospektu. Wszystkie główne planowane inwestycje 

Emitenta stanowią kontynuację już rozpoczętych projektów. Projekty w związku z którymi ponoszone będą 

wyszczególnione poniżej wydatki opisane zostały szczegółowo w punkcie 5.1.5 Części III Prospektu. 
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Tabela 14. Harmonogram inwestycji  Emitenta 

 
Poniesione 

od 
1 stycznia 
2015 do 

Daty 
Prospektu 

Prognozowane 
nakłady do 

poniesienia od 
Daty 

Prospektu do 
31 grudnia 

2015 r. 

W tym 
finansowanie 

ze środków 
własnych, w 
tym z emisji 
akcji serii K 

Prognozowane 
nakłady do 

poniesienia w 
2016 r. 

W tym 
finansowanie 
ze środków z 
emisji akcji 

serii K 

W tym 
środki 

pochodzące 
z kredytów 
bankowych 

RAZEM 

Prognozowane 
nakłady w 

latach 2015 - 
2016 

 (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) 

        

Wydatki na 
wzniesienie 
budynków i budowli 
(centrum 
produkcyjne w 
Lublinie) 

522 12 239* 12 239 3 656 0 3 656 16 417 

Wydatki na 
wyposażenie w 
urządzenia 
techniczne i maszyny 
(centrum 
produkcyjne w 
Lublinie) 

35 12 257 12 257 4 543 0 4 543 16 835 

Wydatki na prace 
rozwojowe (w tym 
industrializację oraz 
wdrożenie do 
produkcji) - Zakupy 
know-how, licencji, 
patentów, w tym 
dotyczące: 

4 841 19 460 19 460 5 025 2 319 2 706 29 326 

BlueBox 1709 6 741 6 741 3 750 1 044 2 706 12 200 

BlueBox HT ** 62 0** 0 0 0 0 62 

Equisse 1007 6 713 6 713 0 0 0 7 720 

Hermes Senior 279 1 917 1 917 0 0 0 2 196 

Hermes Junior 1784 4 089 4 089 1 275 1 275 0 7 148 

RAZEM 5 398 43 956 43 956 13 224 2 319 10 905 62 578 

Źródło: Emitent 

* - termin ponoszenia nakładów na budowę zakładu produkcyjnego oraz jego wyposażenia jest uzależniony od ilości zabezpieczonych przez 

Spółkę środków finansowych na ten cel oraz od terminu ich pozyskania. 

** - podjęto decyzję o zaprzestaniu kontynuacji tego projektu w związku z przeprowadzoną analizą opłacalności wdrożenia wyników pr ac 

badawczych  

Emitent szacuje wydatki, które poniesie w latach 2015 – 2016 na wzniesienie budynku centrum produkcyjnego 

w Lublinie na 16. 417 tys. PLN. 

Wyposażenie tego budynku w urządzenia techniczne i maszyny, które będą niezbędne do produkcji oraz 

montażu analizatorów BlueBox, Hermes oraz Equisse, a także produkcji odczynników biochemicznych 

i hematologicznych oraz w urządzenia techniczne i maszyny stanowiące wyposażenie magazynu wysokiego 

składowania, chłodni oraz biur i pomieszczeń technicznych, będzie wiązać się – według przewidywań Emitenta 

– z koniecznością poniesienia w latach 2015 – 2016 nakładów inwestycyjnych w łącznej wysokości 

16.835 tys. PLN. 

 Wydatki na prace rozwojowe nad analizatorami wymienionymi w tabeli powyżej, obejmujące zakup know-how 

(przede wszystkim usług świadczonych przez specjalistyczne podmioty, związanych z industrializacją 

analizatorów oraz ich wdrożeniem do produkcji), licencji oraz patentów, w latach 2015 – 2016, szacowane są 
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przez Emitenta na kwotę 29.326 tys. PLN (z tego 4.841 tys. PLN poniesiono w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 

Daty Prospektu). 

Najważniejsze inwestycje Emitenta, wyszczególnione powyżej, stanowią inwestycje krajowe Emitenta i 

prowadzone są w Lublinie. Wydatki związane z tymi inwestycjami na zakup licencji oraz know-how mogą być 

ponoszone na rzecz podmiotów zagranicznych. 

Emitent przewiduje sfinansowanie nakładów inwestycyjnych na główne inwestycje w przewidywanej wysokości 

62.578 tys. PLN ze środków własnych (w tym z przewidywanych wpływów z emisji Akcji serii K w wysokości 

46.275 tys. PLN) oraz z kredytów. 

Emitent zastrzega, że ostateczna struktura finansowania projektów inwestycyjnych może ulec zmianie. W 

szczególności, w przypadku pozyskania mniejszych od zakładanych wpływów z emisji Akcji serii K, Emitent 

przewiduje zwiększenie finansowania (w porównaniu z założeniami zamieszczonymi w Prospekcie) nakładów 

inwestycyjnych z obcych źródeł finansowania  – kredytów bankowych, a także ewentualną rewizję planów 

inwestycyjnych, mającą na celu przesuniecie realizacji wybranych projektów na okresy późniejsze. 

W przypadku zabezpieczenia odpowiedniej ilości środków finansowych na pokrycie wszystkich nakładów 

wymienionych w programie inwestycyjnym, możliwe będzie zakończenie inwestycji do końca 2015 roku wraz z 

uruchomieniem produkcji analizatorów BlueBox oraz Hermes Junior. W takim przypadku Emitent zakłada 

wykorzystanie współfinansowanie nakładów z funduszy europejskich. W ocenie Emitenta możliwe będzie 

wykorzystanie maksymalnie 15.886 tys. PLN przyznanych dotacji, jednak będzie się to wiązało z ryzykiem 

zwrotu tych środków w przypadku niespełnienia wszystkich warunków wynikających z umów o dofinansowanie.  

Tabela 15. Potencjalne wpływy z dofinansowań ze środków UE 

Nazwa produktu 

Możliwe do otrzymania dotacje w 2015 roku.  

(tys. PLN) 

  
BlueBox 1 880 
Equisse 30 
Hermes Senior 0 
Hermes Junior 2 486 
Budowa zakładu produkcyjnego 5 390 
Wyposażenie zakładu produkcyjnego 6 100 
RAZEM 15 886 

Źródło: Emitent 

Inwestycje kapitałowe oraz nakłady na aktywa finansowe 

Emitent nie planuje inwestycji kapitałowych lub na aktywa finansowe. 

 

5. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI 

5.1. Działalność podstawowa 

5.1.1 Podsumowanie 

Emitent działa na rynku diagnostyki in vitro (IVD). Diagnostyka ta polega na przeprowadzaniu nieinwazyjnych 

badań materiału biologicznego w celu zdiagnozowania lub wykluczenia danej choroby. Badania diagnostyczne 

in vitro są wykonywane w celu skutecznego diagnozowania pacjentów, prowadzenia efektywnej terapii oraz 

monitorowania jej skutków. Badania te wykazują obecność oraz ilość ściśle określonego składnika w tzw. 
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płynach ustrojowych człowieka (takich jak krew, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny zbierające się w jamie 

opłucnej, jamie otrzewnej, torebkach stawowych). 

W 2014 r. największy udział w przychodach ze sprzedaży Emitenta, jak również istniejącej do dnia 26 lutego 

2015 r. Grupy Kapitałowej Emitenta, miał segment biochemii (47,8% przychodów ze sprzedaży Emitenta i 41,9% 

przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta), a następnie hematologii (18,7% przychodów ze 

sprzedaży Emitenta i 34,8 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta). 

Emitent jest największym w Europie Wschodniej i Centralnej producentem i eksporterem odczynników 

diagnostycznych [odczynników biochemicznych, hematologicznych, koagulologicznych, serologicznych 

(wyłącznie dystrybucja)] oraz żeli do rozdziału elektroforetycznego. Produkcja odczynników odbywa się 

w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w miejscowości Marynin (adres: Marynin 61A), gmina Konopnica, 

woj. lubelskie (numer księgi wieczystej: LU1I/93818/3). Od kwietnia 2013 r. Emitent realizuje inwestycję 

polegającą na stworzeniu nowego centrum produkcyjno-logistycznego Emitenta na terenie SSE EURO-PARK 

Mielec, Podstrefa Lublin, w którym realizowana będzie produkcja innowacyjnych analizatorów i produkcja 

odczynników. Dodatkowo, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, Podstrefa Lublin, zostaną 

ulokowane budynki biurowe, centrum badawczo-rozwojowe związane z nowymi produktami oraz laboratoria 

badawcze dla odczynników i testowania aparatów diagnostycznych. W dniu 17 kwietnia 2013 r. Emitent uzyskał 

pozwolenie nr 240/ARP/2013 na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, Podstrefa 

Lublin, zaś w dniu 25 kwietnia 2013 r. nabył na jej terenie nieruchomość gruntową o powierzchni 3 ha 

(nieruchomość znajduje się przy ul. Rataja, obręb Zadębie 1, numer księgi wieczystej: LU1I/00302073/7). Na 

Dzień Prospektu inwestycja została wstrzymana. Emitent zamierza kontynuować realizację projektu budowy 

zakładu produkcyjnego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej niezwłocznie po zapewnieniu całości finansowania 

dla tego projektu, tj. biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z planami Emitenta finansowanie dla tego projektu ma 

pochodzić z emisji Akcji serii K i z kredytów bankowych (szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiono 

w punkcie 3.4 Części IV Prospektu), po podpisaniu przez Emitenta umowy kredytowej, przewidującej przyznanie 

Emitentowi kredytu w kwocie niezbędnej do zakończenia inwestycji. Emitent planuje przeprowadzenie analizy 

dotyczącej możliwości pozyskania wspomnianego kredytu i w związku z tym wznowienia robót oraz 

zakończenia budowy zakładu produkcyjnego do końca 2015 r. po pozyskaniu środków finansowych z emisji 

Akcji serii K. 

Do podstawowej działalności Emitenta należy także krajowa i międzynarodowa dystrybucja światowej klasy 

aparatury do diagnostyki laboratoryjnej (w tym aparatury biochemicznej, hematologicznej, mikrobiologicznej, 

koagulologicznej i immunologicznej). W 2014 r. Emitent dystrybuował m.in. urządzenia produkowane na 

własne zlecenie (analizatory biochemiczne: Accent 300, Accent 200, RT-9600 MULTI+), a także na zlecenie 

spółek, które do dnia 26 lutego 2015 r. wchodziły w skład Grupy Kapitałowej Emitenta (analizatory 

hematologiczne produkowane na zlecenie Orphée SA: Mythic TS, Mythic 22 AL., Mythic 22 CT, Mythic 18 OT, 

Mythic 22 OT, Mythic Blood Mixer 12; analizatory produkowane na zlecenie Innovation Enterprises Ltd.: 

analizator Liqui-Stat i analizator biochemiczny Sapphire 350) oraz na zlecenie Diesse Diagnostica Senese S.p.A. 

(analizator immunologiczny Chorus Trio, analizatory ESR: Ves-Matic Easy, Ves Matic Cube 30, Ves-Matic Cube 

80, Ves-Matic 30). W 2014 r. około 50% przychodów Emitenta ze sprzedaży analizatorów stanowiły przychody 

uzyskiwane z analizatorów nabytych od spółek: Orphée SA, Innovation Enterprises Ltd. i Diesse Diagnostica 

Senese S.p.A. Po dokonaniu przez Emitenta w dniu 26 lutego 2015 r. sprzedaży większościowego pakietu akcji 

Orphée SA, przychody uzyskiwane przez Emitenta z analizatorów nabytych od spółek: Orphée SA, Innovation 

Enterprises Ltd. i Diesse Diagnostica Senese S.p.A. stanowiły około 23% przychodów Emitenta ze sprzedaży 

analizatorów (dane za okres 01.03.2015 r. – 31.05.2015 r.). 

Emitent jest również dystrybutorem systemu do próżniowego pobierania krwi VACUETTE produkowanego 

przez Greiner Bio-One GmbH. Emitent oferuje także płyny myjące (w tym własnej produkcji), akcesoria do 
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aparatury diagnostycznej oraz drobny sprzęt medyczny (np. kuwety do analizatorów, próbówki do 

parazytologii) zewnętrznych producentów, jak również świadczy usługi serwisowania aparatów. 

Głównym przedmiotem działalności podmiotów wchodzących do dnia 26 lutego 2015 r. w skład Grupy 

Kapitałowej Emitenta i podmiotu wspólkontrolowanego Diesse Diagnostica Senese S.p.A. były: 

 dla Orphée S.A. – sprzedaż odczynników, testów i aparatury do diagnostyki in vitro, 

 dla Kormej Diana Sp. z o.o. – import na Białoruś sprzętu medycznego, materiałów eksploatacyjnych i 

odczynników, 

 dla Kormiej Rusłand Sp. z o.o. – hurtowa sprzedaż sprzętu medycznego i odczynników; 

 dla Innovation Enterprises Ltd. – produkcja i dystrybucja rozwiązań z zakresu diagnostyki medycznej 

stosowanej w biochemii, immunologii, cytologii oraz w badaniach POCT na rynku diagnostyki in vitro; 

 dla Orphee Technics Sp. z o.o. – wynajem nieruchomości,  

 dla Diesse Diagnostica Senese S.p.A. – działalność produkcyjna i handlowa w obszarze immunologii, 

mikrobiologii i ESR. 

Istniejąca do dnia 26 lutego 2015 r. Grupa Kapitałowa Emitenta prowadziła w 2014 r. sprzedaż do 114 krajów, 

z czego Emitent do 81 krajów. Największymi rynkami zbytu Grupy Kapitałowej Emitenta w 2014 r. pod 

względem wygenerowanych przychodów ze sprzedaży były: Rosja (20,4%), Polska (17,2%), Chiny (7,9%), 

Białoruś (3,6%), Iran (2,9%) i Wielka Brytania (2,6%), natomiast największymi rynkami zbytu Emitenta pod 

względem wygenerowanych przychodów ze sprzedaży w 2014 r. były: Polska (30,5%), Rosja (20%), Białoruś 

(4,3%), Szwajcaria (4,2%), Chiny (4,1%), Ukraina (3,6%), Iran (3,5%). 

5.1.2 Przewagi konkurencyjne 

Do głównych przewag konkurencyjnych Emitenta należą: 

Certyfikowane produkty 

Wyroby oferowane przez Emitenta posiadają znak CE, poświadczający iż są one wytworzone zgodnie 

z zasadniczymi wymogami dyrektyw unijnych dotyczących wymogów jakościowych. 

Emitent wdrożył System Zarządzania Jakością ISO zgodny z normami ISO 13485:2003 – w zakresie 

„Projektowanie, wytwarzanie i dystrybucja odczynników do diagnostyki in vitro dla laboratoriów medycznych, 

przemysłowych i naukowych oraz sprzedaż i serwis aparatów medycznych”, potwierdzony Certyfikatem 

Zatwierdzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO - Wyroby Medyczne, nr GDK0003283/Q13, 

z terminem ważności do 16 sierpnia 2015 r., wydanym przez Lloyd’s Register (Polska) sp. z o.o. w imieniu 

Lloyd’s Register Assurance Limited. Pierwszą certyfikację w powyższym zakresie Emitent uzyskał w 2009 r. 

Emitent posiada ponadto Certyfikat Zatwierdzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO - Wyroby 

Medyczne według normy ISO 9001:2008, nr GDK0003283/Q, z terminem ważności do 16 sierpnia 2015 r., 

wydanym przez Lloyd’s Register (Polska) sp. z o.o. w imieniu Lloyd’s Register Assurance Limited. Pierwszą 

certyfikację w powyższym zakresie Emitent uzyskał w 1998 r. 

Dodatkowo, corocznie Emitent przechodzi audyty prowadzone przez uprawnionego audytora (jednostki 

certyfikującej), który  nadzoruje spełnianie wymogów powyższych certyfikatów. 

Obecność produktów Emitenta na wielu rynkach świata 

Produkty oferowane przez Emitenta obecne są na wielu rynkach różnych kontynentów. Istniejąca do dnia 

26 lutego 2015 r. Grupa Kapitałowa Emitenta prowadziła w 2014 r. sprzedaż do 114 krajów, z czego Emitent do 

81 krajów, w tym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, krajach azjatyckich, na Bliskim Wschodzie 

i w Ameryce Łacińskiej. Emitent zamierza umacniać swoją pozycję na wskazanych rynkach, a w przyszłości 

zamierza również wejść na rynki Ameryki Północnej. 
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Podejmowanie działań wychodzących naprzeciw nowym tendencjom i wyzwaniom rynku diagnostyki in vitro 

W branży diagnostyki IVD Emitent odnotowuje rosnącą tendencję do automatyzacji i wprowadzania metod 

oznaczania w czasie rzeczywistym, jak również coraz większe zapotrzebowanie na badania o szybkim czasie 

realizacji i na możliwość ich przeprowadzenia w nietypowych lokalizacjach. W miarę rozpowszechniania się 

innowacyjnych i efektywnych kosztowo technologii, Emitent dostrzega stopniowy wzrost znaczenia możliwości 

wykonywania badań diagnostycznych w miejscach opieki nad pacjentem - takich jak kliniki, gabinety lekarskie, 

miejsce zamieszkania pacjenta czy oddziały ratunkowe, nie zaś w dużych laboratoriach klinicznych, które 

pozostaną miejscem oferowania usług z zakresu badań masowych. 

W 2014 r. Emitent prowadził intensywne prace nad odpowiadającymi nowym zapotrzebowaniom, 

innowacyjnymi analizatorami: analizatorem biochemicznym BlueBox (przeznaczony dla gabinetów lekarskich), 

analizatorami hematologicznymi w technologii 5-diff: Hermes (wersja dedykowana dużym i średnim 

laboratoriom) i Hermes Junior (wersja dedykowana małym laboratoriom) oraz nad analizatorem 

biochemicznym Equisse. Szczegółowe informacje dotyczące tych urządzeń przedstawiono w pkt 5.1.5 Części III 

Prospektu. 

Prowadzenie prac nad nowymi produktami 

Emitent posiada wewnętrzny zespół laborantów, a także współpracuje ze specjalistami zewnętrznymi, którzy 

pracują nad nowymi produktami. Zespół wewnętrzny Emitenta prowadzi przede wszystkim prace nad nowymi 

technologiami w zakresie odczynników. Emitent posiada 117 własnych technologii, takich jak: technologia 

produkcji odczynników cyjankowych do analizatora Mythic 18, technologia produkcji ciekłych odczynników 

Liquick-Cor, technologia testu do oznaczania kwasu moczowego w surowicy krwi oraz w moczu w postaci 

odczynnika monoreagentowego, technologia produkcji odczynników bezcyjankowych do analizatorów 

hematologicznych Mindray BC 3000 i Sysmex KX21, K1000, K4500, oraz technologie produkcji środków 

czyszczących do oferowanych urządzeń diagnostycznych.  

Dodatkowo, Emitent, przy współpracy z ośrodkami naukowymi, specjalistami oraz kontrahentami, prowadzi 

prace nad rozwojem nowych analizatorów. Produkty, które w kolejnych latach Emitent zamierza wprowadzić 

do oferty to: analizator Hermes Senior i Hermes Junior (hematologia, laboratoria analityczne), analizator 

Equisse (biochemia, laboratoria analityczne), a zwłaszcza analizator nowej generacji do biochemicznego 

badania krwi dedykowany gabinetom lekarskim i odbiorcom indywidualnym BlueBox. Opis wskazanych w 

zdaniu poprzednim urządzeń znajduje się w pkt 5.1.5 Części III Prospektu. 

W latach 2010 – kwiecień 2014 Emitent dokonał łącznie siedemnastu zgłoszeń wynalazków, jednego zgłoszenia 

znaku słownego EQUISSE oraz jednego  zgłoszenia wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 

Polskiej. Dwa zgłoszenia z grupy zgłoszeń dodatkowych, trzy zgłoszenia wynalazków oraz jedno zgłoszenie 

wzoru użytkowego dotyczące analizatora Equisse nie są kontynuowane. Dwa zgłoszenia dotyczące analizatora 

BlueBox zostały wycofane z UPRP przed publikacją (wynalazki  będą zgłaszane ponownie w UPRP w wersji 

rozszerzonej i udoskonalonej). Ponadto postępowania związane siedmioma zgłoszeniami dotyczącymi 

analizatora BlueBox zostały zawieszone na  etapie badania merytorycznego w Departamencie Badań 

Patentowych RP. Dwa zgłoszenia wynalazków oczekują na rozpatrzenie. 

Dodatkowo w dniu 17 grudnia 2014 r. został zgłoszony jeszcze jeden wynalazek w UPRP Pt. „Kompozycja 

odczynnika do rozcieńczania próbek do analizy krwi pełnej, zwłaszcza na analizatorach hematologicznych klasy 

3-diff oraz 5-diff i jej zastosowanie”. 

Dnia 1 października 2013 r. Emitent otrzymał decyzję o udzieleniu ochrony patentowej na terytorium Polski 

(nr patentu nr PAT-216402) na zawór oraz sposób modyfikacji zaworu do zamykania płynu (specjalny zawór 

z kapilarą pozwalający precyzyjnie dozować ciecz i nie zalewać układu mikroprzepływowego). Jest to wynalazek 

dotyczący technologii mikrofluidyki, będącej podstawą działania analizatora BlueBox. 
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Emitent posiada również ochronę patentową na znak słowny EQUISSE – ochrona od 10 kwietnia 2012 r., numer 

Świadectwa Rejestracji 010315695. 

Po upływie roku od dnia zgłoszenia wynalazków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej Emitent 

dokonał tzw. zgłoszeń międzynarodowych PCT. W przypadku analizatora Equisse Emitent dokonał 2 zgłoszeń 

PCT które nie są kontynuowane. Jedno zgłoszenie międzynarodowe PCT (z grupy dodatkowych) utworzone 

z trzech zgłoszeń Emitenta dokonanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczące zaworu, 

metody i układu do wytwarzania kropel oraz układu do zasilania podukładu mikroprzepływowego), ma 

uruchomione fazy krajowe w celu uzyskania ochrony patentowej w następujących krajach: kraje europejskie 

(EPO), Brazylia, Japonia, Rosja oraz Stany Zjednoczone.  W przypadku wynalazków dotyczących analizatora 

BlueBox Emitent dokonał pięciu zgłoszeń PCT .Jedno zgłoszenie międzynarodowe PCT ma uruchomione fazy 

krajowe w maju 2014 r. w USA i krajach europejskich (EPO). Dla jednego  zgłoszenia PCT faza krajowa jest 

kontynuowana wyłącznie w Japonii. Dla trzech zgłoszeń PCT Emitent podjął decyzje o nie kontynuowaniu.  

We wrześniu 2012 r. Emitent dokonał zgłoszenia międzynarodowego PCT, dotyczącego sposobu samplingu 

próbki krwi w analizatorze Hermes, uruchomiono fazę krajową w krajach europejskich (EPO).  

W lutym 2014 r. Emitent dokonał zakupu 50% praw do dwóch wynalazków „Sposób dzielenia kropel na żądanie 

w złączu mikroprzepływowym” od Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.  

W maju 2014 r. Emitent dokonał zgłoszenia międzynarodowego w Europejskim Urzędzie Patentowym 

dotyczącego metody i aparatu do optycznego rozróżniania mikro-obiektów w szczególności komórek tkanek.  

Wsparcie działalności Emitenta ze środków dotacyjnych Unii Europejskiej 

Otrzymywane wsparcie finansowe w formie środków unijnych umożliwia Emitentowi realizację innowacyjnych 

projektów i przedsięwzięć. Każdorazowo składane wnioski o dofinansowanie projektów są szczegółowo 

weryfikowane i analizowane pod kątem spełnienia wymaganych kryteriów, ale również pod kątem 

wiarygodności przedstawianych dokumentów i sytuacji finansowej wnioskującego. Pozytywnie rozpatrzone 

wnioski o dofinansowanie i zakończenie procesu ubiegania się o dofinansowanie potwierdzone zostało 

zawarciem na Dzień Prospektu poniższych umów dofinansowania:  

 23.10.2009 r. (data zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy Emitentem a Polską Agencją 

Rozwoju Przedsiębiorczości) – umowa obejmuje przyznanie wsparcia finansowego Emitentowi ze 

środków Unii Europejskiej w ramach PO IG Działanie 1.4 i  Działanie 4.1 w wysokości 3,18 mln PLN (co 

stanowi: 52,91 % wydatków kwalifikowanych) na prace badawczo-rozwojowe w ramach projektu 

„Innowacyjny system biochemiczny - analizator z linią odczynnikową respektujący potrzeby klientów” 

dotyczący analizatora Equisse dla laboratoriów analitycznych.  

 13.06.2011 r. (data zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy Emitentem a Polską Agencją 

Rozwoju Przedsiębiorczości) - umowa obejmuje przyznanie wsparcia finansowego Emitentowi ze 

środków Unii Europejskiej w ramach PO IG Działanie 1.4 w wysokości 7,26 mln PLN (co stanowi 57,79% 

wydatków kwalifikowanych) na prace badawczo-rozwojowe w ramach projektu „Opracowanie 

innowacyjnego analizatora hematologicznego klasy 5-diff oraz dedykowanych odczynników”. 

 05.10.2011 r. (data zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy Emitentem a Polską Agencją 

Rozwoju Przedsiębiorczości) - umowa obejmuje przyznanie wsparcia finansowego Emitentowi ze 

środków Unii Europejskiej w ramach PO IG Działanie 1.4 w wysokości 6,6 mln PLN (co stanowi 56,44% 

wydatków kwalifikowanych) na prace badawczo-rozwojowe. Projekt dotyczy analizatora 

biochemicznego BlueBox. 

 01.06.2012 r. (data zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy Emitentem a Polską Agencją 

Rozwoju Przedsiębiorczości): umowa obejmuje przyznanie wsparcia finansowego Emitentowi ze 

środków Unii Europejskiej w ramach PO IG Działanie 1.4 w wysokości 6,03 mln PLN (co stanowi 53,19% 
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wydatków kwalifikowanych) na prace badawczo-rozwojowe w zakresie projektu "Opracowanie 

wysokowydajnego analizatora biochemicznego z dedykowanymi odczynnikami". Projekt dotyczy 

innowacyjnego wysoko wydajnego analizatora do biochemicznego badania krwi BlueBox HT. 

 04.07.2013 r. (data zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy Emitentem a Polską Agencją 

Rozwoju Przedsiębiorczości): umowa obejmuje przyznanie wsparcia finansowego Emitentowi 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Wsparcie na pierwsze 

wdrożenie wynalazku, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach 4 osi priorytetowej 

PO IG Działanie w wysokości 20 mln PLN na wdrożenie do produkcji nowej generacji analizatora 

biochemicznego BlueBox. W ramach projektu zostanie zrealizowana inwestycja polegającą na 

wybudowaniu i wyposażeniu nowego centrum produkcyjnego oraz wdrożeniu do produkcji analizatora 

(dofinansowaniem objęty jest m.in. zakup nieruchomości, budowa zakładu, zakup części wyposażenia 

oraz zakup know-how na wytwarzanie analizatora biochemicznego oraz na wytwarzanie plastikowych 

elementów jednorazowych). 

 05.06.2014 r. (data zawarcia umowy o dofinansowanie pomiędzy Emitentem a Polską Agencją 

Rozwoju Przedsiębiorczości): umowa obejmuje przyznanie wsparcia finansowego Emitentowi na 

realizację projektu „Pierwsze wdrożenie do produkcji nowej generacji analizatora hematologicznego 

klasy 5-diff”, określanego przez Emitenta jako analizator Hermes Junior. Wsparcie jest przyznawane 

w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” osi priorytetowej 4 

„Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-

2013, w wysokości do ok. 12,5 mln PLN (co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych projektu).  

5.1.3 Podstawowe obszary działalności  

Działalność Emitenta 

Emitent działa na rynku diagnostyki in vitro, w obszarze zastosowań biotechnologii w nowoczesnej diagnostyce 

medycznej. Głównymi segmentami rynku in vitro, w których Emitent prowadzi działalność są: biochemia oraz 

hematologia. Emitent prowadzi także działalność w obszarach: cytologii, immunologii, serologii, koagulologii 

elektroforezy oraz analityki moczu. 

Obecnie przedmiot działalności Emitenta obejmuje:  

1. produkcję i dystrybucję odczynników diagnostycznych; 

2. dystrybucję światowej klasy aparatury do diagnostyki laboratoryjnej oraz próżniowego systemu do 

pobierania krwi VACUETTE; 

3. działalność badawczo-rozwojową w zakresie technologii diagnostycznych - R&D; 

4. usługi serwisowe dystrybuowanych urządzeń, akcesoria do urządzeń diagnostycznych, drobny sprzęt 

laboratoryjny oraz środki myjące przeznaczone do oferowanej aparatury. 

1. Produkcja i dystrybucja odczynników diagnostycznych 

Emitent jest największym w Europie Wschodniej i Centralnej producentem i eksporterem odczynników 

dedykowanych urządzeniom diagnostycznym. Produkcja odczynników odbywa się w zakładzie produkcyjnym 

zlokalizowanym w miejscowości Marynin (adres: Marynin 61A), gmina Konopnica, woj. lubelskie (numer księgi 

wieczystej: LU1I/93818/3). W zakładzie zlokalizowane są: dział produkcji, dział badań i rozwoju, laboratorium, 

dział kontroli międzyoperacyjnej, dział zapewnienia jakości, magazyny produkcyjne oraz pakownia. 

Emitent produkuje następujące kategorie odczynników: 

 odczynniki do badań biochemicznych (Emitent posiada 60 własnych technologii z zakresu odczynników 

biochemicznych, w tym wzorców do kalibracji), 
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 odczynniki do badań hematologicznych (Emitent posiada 52 własne technologie hematologiczne), 

 odczynniki koagulologiczne, 

 odczynniki do elektroforezy. 

Odczynniki te produkowane są z surowców dostarczanych przez polskich i zagranicznych dostawców. 

Dodatkowo, Emitent dystrybuuje szybkie testy diagnostyczne (produkowane przez hiszpańską spółkę 

SPINREACKT S.A.U), odczynniki serologiczne (w tym odczynniki Enzy-Well produkowane przez podmiot 

zewnętrzny na zlecenie spółki Diesse Diagnostica Senese S.p.A.) i do elektroforezy produkowane przez 

zewnętrznych producentów. 

2. Dystrybucja światowej klasy aparatury do diagnostyki laboratoryjnej oraz próżniowego systemu do 

pobierania krwi VACUETTE 

Emitent jest dystrybutorem aparatury do diagnostyki laboratoryjnej, w tym aparatury zlecanej do produkcji 

przez Emitenta podmiotom zewnętrznym. Emitent oferuje sprzęt przeznaczony do użytku profesjonalnego 

m.in. w laboratoriach medycznych, diagnostycznych, przemysłowych i naukowych, jak i sprzęt do użytku przy 

pacjencie (POCT), np. w gabinetach lekarskich. 

Głównymi urządzeniami dystrybuowanymi przez Emitenta są: 

I. Analizatory biochemiczne, m.in.: 

 analizatory: Biolis 24i Premium, Biolis 50i, Biolis 15i Neo produkcji spółki Tokyo Boeki 

Machinery Ltd.; 

 analizatory: Accent 200; Accent 300, analizator BS-400 produkowane przez chińską spółkę 

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd na zlecenie Emitenta oraz analizator BS-

800; 

 analizatory: Sapphire 120 Semi Automated, Sapphire 350 Fully Automated, Sapphire 600 

PLUS Fully Automated, Sapphire 800 PLUS Fully Automated, Sapphire XT, Audit 600 

produkowane przez podmioty zewnętrzne na zlecenie Innovation Enterprises Ltd.; 

 analizatory: Mythic Lyte produkowane przez podmiot zewnętrzny na zlecenie Orphée SA; 

 analizator do oznaczania elektrolitów CorLYTE produkowany przez Diamond Diagnostics Inc.; 

 półautomatyczny analizator biochemiczny Multi, produkowany przez Rayto; 

II. Analizatory hematologiczne, m.in.: 

 analizatory: Mythic 18, Mythic 18 Vet, Mythic 22 AL, Mythic 22 OT produkowane przez 

podmiot zewnętrzny na zlecenie Orphée SA; 

 analizator Mythic TS do barwienia rozmazów hematologicznych – produkowany przez 

podmiot zewnętrzny na zlecenie Orphée SA;  

III. Analizatory immunologiczne: 

 analizatory: Chorus, Seramat, produkowane przez podmiot zewnętrzny na zlecenie spółki 

Diesse Diagnostica Senese S.p.A.; 

IV. Analizatory ESR: 

 analizatory: Ves-Matic 20, Ves-Matic 30, Ves-Matic CUBE 30, Ves-Matic CUBE 80, Ves-Maic 

CUBE 200, Ves-Matic EASY – produkowane przez podmiot zewnętrzny na zlecenie spółki 

Diesse Diagnostica Senese S.p.A.; 
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V. Analizatory do analizy ogólnej, m.in.: 

 analizatory: Uryxxon Relax, Uryxxon Relax, Uri-Tex, Uri-Tex Vet, Uri-Tex 300; 

VI. Aparaty do elektroforezy: 

 Easy Interlab G-26, Pretty Interlab - produkcji włoskiej spółki Interlab S.r.l.; 

VII. Automatyczny system do analizy parazytologicznej produkowany przez spółkę APACOR Ltd. (dawniej 

DiaSys Diagnostic Systems); 

VIII. Urządzenia do badań diagnostycznych przy pacjencie: 

 analizator Liqui-Stat produkowany na zlecenie Innovation Enterprises Ltd.; 

IX. Urządzenie do badań cytologicznych: 

 Cellslide; 

X. Analizatory koagulologiczne: 

 analizatory KG-1, KG-4, KG-500, koagulometr K3002 Optic - nabywane przez Emitenta od 

podmiotów zewnętrznych; 

XI. Systemy do pobierania i analizy krwi: 

 analizatory do badania wskaźnika OB w krwi: Ves-Tec, Vacu-Tec, Vacu-Tec S, Vacu-Tec Sterile, 

Vacu-Tec Flag, Vacu-Tec S.C, Vacu-Code produkowane przez podmiot zewnętrzny na zlecenie 

Diesse Diagnostica Senese S.p.A.; 

XII. System próżniowego pobierania krwi VACUETTE firmy Greiner Bio-One GmbH. 

3. Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie technologii diagnostycznych - R&D 

Emitent prowadzi prace w celu ulepszania istniejących technologii (w zakresie odczynników), jak 

i opracowywania nowych technologii diagnostycznych, które umożliwiają rozwój innowacyjnych produktów. 

Od kilku lat Emitent realizuje także swój cel dotyczący podjęcia produkcji analizatorów. 

Nad poniższymi analizatorami Emitenta prowadzone są prace industrializacyjne: 

 analizator biochemiczny Equisse dla laboratoriów analitycznych, dla którego rozpoczęcie wewnętrznej 

walidacji planowane jest na II kwartał 2015 r., a komercjalizacja zaplanowana jest na przełom 

IV kwartału 2015 r. i I kwartału 2016 r.; 

 analizator do biochemicznego badania krwi nowej generacji BlueBox w wersji dedykowanej gabinetom 

lekarskim. Industrializacja analizatora BlueBox rozpoczęła się w lutym 2014 r. (dnia 4 lutego 2014 r. 

Emitent zawarł z WILD Elektronik and Kunststoff GmbH & Co KG z siedzibą w Wernberg, Austria 

umowę ramową na wdrożenie prototypu analizatora BlueBox do produkcji, stworzenie 

oprogramowania a także przygotowanie interfejsu dla użytkowników); 

 analizator hematologiczny Hermes Senior w technologii 5-diff dedykowany średnim i dużym 

laboratoriom, dla którego prace wchodzą w fazę wewnętrznej walidacji (potwierdzenie 

funkcjonalności i precyzyjności rezultatów) i testów, po której nastąpi faza zewnętrznych testów oraz 

walidacji w specjalistycznych laboratoriach diagostycznych. Komercjalizacja analizatora Hermes Senior 

zaplanowana jest na przełom IV kwartału 2015 r. i I kwartału 2016 r. 

Emitent prowadzi także prace rozwojowe, we współpracy z kontrahentami posiadającymi doświadczenie 

w zakresie prac rozwojowych, nad analizatorem hematologicznym klasy 5-diff Hermes Junior, przeznaczonym 

do małych laboratoriów. Zakończenie prac prototypowych dla analizatora Hermes Junior planowane jest na 

pierwszą połowę 2015 r.  
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W latach 2010 - kwiecień 2014 Emitent dokonał łącznie siedemnastu zgłoszeń wynalazków, jednego zgłoszenia 

znaku słownego EQUISSE oraz jednego  zgłoszenia wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 

Polskiej. Dwa zgłoszenia z grupy zgłoszeń dodatkowych, trzy zgłoszenia wynalazków oraz jedno zgłoszenie 

wzoru użytkowego dotyczące analizatora Equisse nie są kontynuowane. Dwa zgłoszenia dotyczące analizatora 

BlueBox zostały wycofane z UPRP przed publikacją (wynalazki  będą zgłaszane ponownie w UPRP w wersji 

rozszerzonej i udoskonalonej). Ponadto postępowania związane siedmioma zgłoszeniami dotyczącymi 

analizatora BlueBox zostały zawieszone na  etapie badania merytorycznego w Departamencie Badań 

Patentowych RP. Dwa zgłoszenia wynalazków oczekują na rozpatrzenie. 

Dodatkowo w dniu 17 grudnia 2014 został zgłoszony jeszcze jeden wynalazek w UPRP Pt. „Kompozycja 

odczynnika do rozcieńczania próbek do analizy krwi pełnej, zwłaszcza na analizatorach hematologicznych klasy 

3-diff oraz 5-diff i jej zastosowanie”. 

Dnia 1 października 2013 r. Emitent otrzymał decyzję o udzieleniu ochrony patentowej na terytorium Polski 

(nr patentu nr PAT-216402) na zawór oraz sposób modyfikacji zaworu do zamykania płynu (specjalny zawór 

z kapilarą pozwalający precyzyjnie dozować ciecz i nie zalewać układu mikroprzepływowego). Jest to wynalazek 

dotyczący technologii mikrofluidyki, będącej podstawą działania analizatora BlueBox. 

Emitent posiada również ochronę patentową na znak słowny EQUISSE – ochrona od 10.04.2012 r., numer 

Świadectwa Rejestracji 010315695. 

Po upływie roku od dnia zgłoszenia wynalazków w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej Emitent 

dokonał tzw. zgłoszeń międzynarodowych PCT. W przypadku analizatora Equisse Emitent dokonał 2 zgłoszeń 

PCT które nie są kontynuowane.  

Jedno zgłoszenie międzynarodowe PCT (z grupy dodatkowych) utworzone z trzech zgłoszeń Emitenta 

dokonanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczące zaworu, metody i układu do 

wytwarzania kropel oraz układu do zasilania podukładu mikroprzepływowego), ma uruchomione fazy krajowe 

w celu uzyskania ochrony patentowej w następujących krajach: kraje europejskie (EPO), Brazylia, Japonia, Rosja 

oraz Stany Zjednoczone.  W przypadku wynalazków dotyczących analizatora BlueBox Emitent dokonał pięciu 

zgłoszeń PCT .Jedno zgłoszenie międzynarodowe PCT ma uruchomione fazy krajowe w maju 2014 r. w USA i 

krajach europejskich (EPO). Dla jednego  zgłoszenia PCT faza krajowa jest kontynuowana wyłącznie w Japonii. 

Dla trzech zgłoszeń PCT Emitent podjął decyzje o nie kontynuowaniu.  

We wrześniu 2012 r. Emitent dokonał zgłoszenia międzynarodowego PCT, dotyczącego sposobu samplingu 

próbki krwi w analizatorze Hermes, uruchomiono fazę krajową w krajach europejskich (EPO).  

W lutym 2014 r. Emitent dokonał zakupu 50% praw do dwóch wynalazków „Sposób dzielenia kropel na żądanie 

w złączu mikroprzepływowym” od Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.  

W maju 2014 r. Emitent dokonał zgłoszenia międzynarodowego w Europejskim Urzędzie Patentowym 

dotyczącego metody i aparatu do optycznego rozróżniania mikro-obiektów w szczególności komórek tkanek.  

4. Usługi serwisowe dystrybuowanych urządzeń, akcesoria do urządzeń diagnostycznych, drobny 

sprzęt laboratoryjny oraz środki myjące przeznaczone do oferowanej aparatury 

W okresie udzielonej gwarancji na dystrybuowane urządzenia (Emitent udziela gwarancji na okres 2-3 lat). 

Emitent zapewnia klientom (w Polsce i za granicą) bezpłatne usługi serwisowe przez własny zespół serwisantów 

szkolony przez producentów urządzeń. Emitent dysponuje własnym zespołem serwisowym. Po upływie okresu 

gwarancji Emitent zapewnia odpłatny serwis. 

Do oferowanych urządzeń Emitent oferuje dodatkowe odpowiednio dobrane akcesoria (lampy, drukarki, 

ekrany, drobny sprzęt laboratoryjny) kupowane we własnym zakresie od ich producentów oraz części zamienne 

producentów oferowanych urządzeń, które sprzedaje na zasadzie dystrybucji. 
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Emitent częściowo nabywa od podmiotów zewnętrznych, a częściowo produkuje we własnym zakresie 

specjalistyczne środki myjące przeznaczone do dystrybuowanych urządzeń (w tym na podstawie własnych 

technologii). 

Działalność spółek, będących spółkami zależnymi (bezpośrednio i pośrednio) Emitenta do dnia 26 lutego 2015 r. 

Orphée SA 

Przedmiotem działalności istniejącej od 2002 r. spółki Orphée SA – szwajcarskiej spółki bezpośrednio zależnej 

od Emitenta do dnia 26 lutego 2015 r. (jednocześnie podmiotu dominującego w grupie kapitałowej niższego 

rzędu – Grupie Kapitałowej Orphée) - jest międzynarodowa dystrybucja pod własną marką analizatorów 

(głównie hematologicznych) wraz z dedykowanymi odczynnikami, których produkcję spółka zleca podmiotom 

zewnętrznym.   

Orphée SA posiadała w 2014 r. w swojej ofercie: 

 analizatory do pracy z otwartymi próbówkami: Mythic 18 Open Tubes; Mythic 22 Open Tubes, 

 analizator do pracy z zamkniętymi próbówkami: Mythic 22 AL, 

 analizator elektrolityczny Mythic Lyte, 

 analizator Mythic 18 VET do zastosowań weterynaryjnych, 

 aparat do barwienia rozmazów Mythic TS, 

 odczynniki dedykowane do analizatorów, 

 specjalistyczne odczynniki: VET-Pack i M-Pack przeznaczone do pracy z analizatorami medycznymi 

i weterynaryjnymi. 

Największym i najbardziej zaawansowanym technologicznie analizatorem oferowanym przez Orphée SA w 

2014 r. był analiztor Mythic 22 AL, pozwalający na przeprowadzenie badania z probówek zawierających krew 

we w pełni automatycznym trybie ciągłym. 

Kormiej Rusłand Sp. z o.o. 

Spółka Kormiej Rusłand Sp. z o.o. z siedzibą w Moskwie istnieje od 1993 r. Do dnia do dnia 26 lutego 2015 r. 

spółka była pośrednio zależna od Emitenta (będąc bezpośrednio zależna od Orphée SA). Działalność Kormiej 

Rusłand Sp. z o.o. ma charakter dystrybucyjny. Spółka prowadziła w 2014 r. na terenie Federacji Rosyjskiej 

handel techniką medyczną dostarczaną przez podmioty Grupy Kapitałowej Emitenta m.in. zestawami 

diagnostycznymi na potrzeby chemii klinicznej, odczynnikami dla różnych modeli analizatorów, zestawami 

testów. 

Kormej Diana Sp. z o.o. 

Spółka Kormej Diana Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku istnieje od 1993 r. Do dnia do dnia 26 lutego 2015 r. spółka 

była pośrednio zależna od Emitenta (będąc bezpośrednio zależna od Orphée SA). Działalność spółki Kormej 

Diana Sp. z o.o. ma profil dystrybucyjny. Spółka dystrybuowała w 2014 r. na terenie Białorusi odczynniki i 

aparaty diagnostyczne, świadczyła usługi serwisowania sprzętu laboratoryjnego oraz dokonuje sprzedaży części 

zamiennych do aparatów. Spółka była w 2014 r. wyłącznym dystrybutorem na terenie Białorusi takich firm jak 

Interlab S.r.l., Response Biomedical, IUL i Orphée SA. 

Innovation Enterprises Ltd. 

Spółka Innovation Enterprises Ltd. (nazwa handlowa: Audit Diagnostics) z siedzibą w Carrigtwohill Cork Country, 

Republika Irlandii, istnieje od 1993 r. Do dnia do dnia 26 lutego 2015 r. spółka była pośrednio zależna od 
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Emitenta (będąc bezpośrednio zależna od Orphée SA). Innovation Enterprises Ltd. jest producentem i 

dystrybutorem linii gotowych do użytku odczynników biochemicznych oraz odczynników immunologicznych, 

TDM-ów (Therapeutic Drug Monitoring), DOA (Drugs of Abuse), odczynników do cytologii, ELISA i szybkich 

testów. Przedmiotem działalności spółki jest także dystrybucja produkowanych przez podmioty trzecie 

analizatorów dla segmentów: biochemii, cytologii oraz POCT. 

Głównymi produktami znajdującymi się w ofercie handlowej Innovation Enterprises Ltd. w 2014 r. były: 

 analizatory: Sapphire 120 Semi Automated, Sapphire 350 Fully Automated, Sapphire 600 Plus Fully 

Automated, Sapphire 800 Fully Automated, Sapphire XT, Audit 600, Uri – Stat, URI-stat 300 

 analizator POCT Liqui-Stat umożliwiający wykonywanie oznaczeń biochemicznych poza laboratorium 

analitycznym, 

 odczynniki m.in. biochemiczne, immunologiczne, cytologiczne, w tym do oferowanych analizatorów, 

 środki odkażające własnej produkcji do sprzętu diagnostycznego. 

Spółka, w ramach własnego zespołu laborantów, prowadziła również badania w odniesieniu do zestawów 

odczynnikowych, w tym do monitorowania stężenia substancji psychoaktywnych oraz stężenia leków i ich 

metabolitów, szybkich testów dedykowanych do badań przesiewowych w diagnostyce chorób kardiologicznych, 

nowotworowych i zakaźnych. 

Orphee Technics sp. z o.o.  

Spółka Orphee Technics sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami. 

Nieruchomości spółki stanowią zespół dwóch nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, 

objętych księgami wieczystymi nr LU1/00019024/8 (działki nr 2/19 i 2/20 o łącznym obszarze 0,5787ha) oraz nr 

LU1/00246899/2 (działka nr 2/17 o obszarze 0,1363 ha). Łączny obszar nieruchomości wynosi 0,7150 ha. Na 

zespole nieruchomości znajduje się kompleks budynków biurowo-magazynowo-produkcyjnych o łącznej pow. 

użytkowej 3.424,79 m2 stanowiących własność Orphee Technics sp. z o.o.  

Działalność podmiotu współkontrolowanego przez Orphée SA  

Diesse Diagnostica Senese S.p.A. 

Spółka Diesse Diagnostica Senese S.p.A. jest podmiotem współkontrolowanym przez Orphée SA – spółkę 

bezpośrednio zależną od Emitenta do dnia 26 lutego 2015 r. Diesse Diagnostica Senese S.p.A. jest producentem 

odczynników i testów immunologicznych oraz z zakresu mikrobiologii i ESR. Dodatkowo, spółka oferuje 

zaawansowane technologicznie analizatory produkowane na jej zlecenie przez podmioty zewnętrzne.  

Spółka zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu diagnostyki 

immunochemicznej (w obszarze antygenów wirusowych i bakteryjnych oraz w obszarze przeciwciał 

monoklonalnych). Diesse Diagnostica Senese S.p.A. opracowała oddzielną gałąź technologii, która jest skupiona 

na tworzeniu kompletnych rozwiązań dedykowanych dla platformy diagnostycznej Chorus - umożliwiającej 

dokładne i wiarygodne przeprowadzenie wieloparametrowej diagnostyki. Najważniejszą linią produktową 

Grupy Kapitałowej Diesse jest linia do badań immunologicznych Chorus.  

Głównymi produktami oferowanymi przez Diesse Diagnostica Senese S.p.A. w 2014 r. były: 

 analizatory immunologiczne: Chorus, Seramat, zlecane do produkcji podmiotowi zewnętrznemu, 

 analizatory ESR – zlecane do produkcji podmiotom zewnętrznym: Ves-Matic 20, Ves-Matic 30, Ves-

Matic Cube 30, Ves-Matic Cube 80, Ves-Matic Cube 200, Ves-Matic Easy,  
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 systemy do pobierania i analizy krwi własnej produkcji (badania wskaźnika OB): Ves-Tec Vacu-Tec 

Vacu-Tec S Vacu-Tec Sterile Vacu-Tec Flag Vacu-Tec S.C Vacu-Code, 

 testy i odczynniki immunologiczne Enzywell. 

Dodatkowo, spółka Diesse była w 2014 r. w trakcie prac walidacyjnych nad analizatorem Plus Finder ++. 

5.1.4 Nowe produkty Emitenta  

W 2013 r. Emitent rozszerzył ofertę o obszary: immunologii (m.in. analizator Chorus produkowany przez 

podmiot zewnętrzny na zlecenie Diesse Diagnostica Senese S.p.A.), sedymentacji erytrocytów ESR (analizatory 

Ves-Matic zlecane podmiotowi zewnętrznemu do produkcji przez Diesse Diagnostica Senese S.p.A.) oraz 

wzbogacił know-how w zakresie testów immunoenzymatycznych. 

W ofercie Emitenta pojawiła się w 2013 r. trzecia generacja analizatora Chorus – Chorus Trio, produkowanego 

przez podmiot zewnętrzny na zlecenie Diesse Diagnostica Senese S.p.A. Do dnia 31 marca 2014 r. 

zainstalowano na terenie Polski łącznie 18 analizatorów Chorus Trio. Formalne procesy rejestracyjne tego 

produktu rozpoczęły się m.in. w Rosji, Chinach, Brazylii. Analizator Chorus to urządzenie analizujące liczne 

parametry - np. cytomegalowirus (IgG); Helicobacter Pylogi (IgG i IgM); Rubella (IgG i IgM) dsDNA; Cardiolipin; 

Glandin, ANA, próbki w kierunku chorób zakaźnych i autoimmunologicznych, testy hormonalne i markery 

nowotworowe. Próbka surowicy jest ręcznie umieszczana w podzespole przez obsługę, a urządzenie 

automatycznie wykonuje wszystkie dalsze czynności. Wyniki są drukowane na wewnętrznej drukarce 

termicznej albo przesyłane do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego. Przyrząd jest m.in. wyposażony 

w układ odczytu kodów kreskowych Identy-System, co pozwala wyeliminować błędy popełniane przez 

człowieka przed rozpoczęciem właściwego badania. Produkty Chorus posiadają następujące cechy, m.in. 

efektywność kosztowa (jedna kasetka dla pojedynczego badania, bez konieczności przeprowadzania danego 

testu dla kilkudziesięciu pacjentów jednocześnie), efektywność operacyjna (czas przeprowadzenia 30 testów 

nie przekracza 1 godziny, zautomatyzowany proces przeprowadzania testu i opracowania wyniku). 

Na rynkach zagranicznych Emitent od 2013 r. dystrybuuje poniżej wymienione urządzenia produkowane na 

zlecenie spółki Diesse Diagnostica Senese S.p.A. (na terenie Polski urządzenia są dystrybuowane na zasadzie 

wyłączności przez spółkę spoza Grupy Kapitałowej Emitenta): 

 analizator Ves-Matic 20 to w pełni automatyczny analizator z układem mieszania i wewnętrznym 

odczytem wyników. Jest on wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów kreskowych, umożliwiający 

odczyt z próbówek na próbki. Zaprojektowany jako układ zamknięty, odczyt dokonywany jest 

z użyciem czujnika podczerwieni. Badanie odbywa się według referencyjnej metody Westergrena 

(ICSH) wyniki są podawane po 24 minutach; 

 analizator Ves-Matic Cube 200 to automatyczny przyrząd do oznaczania OB. Do analizatora można 

wstawić jednocześnie do 200 próbówek. Badanie odbywa się według referencyjnej metody 

Westergrena (ICSH), a wyniki są podawane po 20 minutach; 

 analizator Ves-Matic Easy to niewielkich rozmiarów przyrząd z bezpośrednim dostępem, przeznaczony 

do badania OB. na wielu próbkach jednocześnie. Przyrząd podaje wynik po 20 minutach. Procedura 

zgodna jest z referencyjną metodą Westergrena. Przyrząd jest kompatybilny z systemami 

komputerowymi. 

W 2014 r. Emitent wprowadził do oferty nowy model aparatu do elektroforezy automatycznej Interlab G26 – 

Easy Fix z automatycznym podajnikiem próbek (automatyczna immunofiksacja). Aparat zapewnia pełną 

automatyzację na etapie pobierania materiału badanego z próbek pierwotnych, rozdziału, inkubacji, barwienia, 

suszenia i odczytu. 
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W 2014 r. do oferty Emitenta weszły analizatory moczu Uri-Tex w wersji przeznaczonej do użytku przy pacjencie 

(POCT), używające pasków diagnostycznych o maksymalnie 11 parametrach. Analizatory te cechują się dużą 

funkcjonalnością, w tym dotykowym ekranem LCD. Analizatory są przeznaczone do użytku domowego, jak 

również do użytku przez profesjonalny personel medyczny. Analizatory mogą zostać podłączone do komputera 

lub do zewnętrznej drukarki, jeśli istnieje potrzeba drukowania wyników. 

W 2014 r. do oferty Emitenta wszedł też analizator hematologiczny Mythic TS. Jest to aparat do w pełni 

automatycznego barwienia rozmazów krwi, przy czym aparat ten barwi jednocześnie do 10 szkiełek 

podstawowych („TS” oznacza „ten slides”). Szkiełka te są następnie oglądane pod mikroskopem w pracowniach 

hematologicznych, w celu obserwacji białych i czerwonych ciałek krwi i oceny stanu zdrowia pacjenta. Aparat 

produkowany jest przez podmiot zewnętrzny na zlecenie spółki zależnej Emitenta – Orphée SA. 

W pierwszym kwartale 2015 roku do oferty Emitenta wszedł analizator Uri tex 300 – aparat do analizy moczu 

dedykowany do małych i średnich laboratoriów, posiada  wbudowany podajnik na 10 pasków testowych, 

wbudowaną drukarkę termiczną, stosunkowo duża wydajność przy zachowaniu małego rozmiaru - do 300 

oznaczeń na godzinę. 

W pierwszym kwartale 2015 roku do oferty Emitenta wszedł również analizator BS-800 - najszybszy 

wydajnościowo analizator biochemiczny z oferowanych do tej pory przez Emitenta analizatorów 

biochemicznych: wykonuje do 800 testów na godzinę bez ISE i 1200 testów na godzinę z ISE. Analizator 

umożliwia poszerzenie portfolio Emitenta oraz wejście do nowego segmentu największych klientów 

laboratoriów wykonujących powyżej 180 tys. badań biochemicznych rocznie. 

W fazie industrializacji znajdują się następujące typy innowacyjnych analizatorów, które będą produkowane 

przez Emitenta: 

 analizator biochemiczny dedykowany gabinetom lekarskim i odbiorcom indywidualnym - BlueBox; 

 analizator biochemiczny Equisse przeznaczony do laboratoriów analitycznych (detektor skrzepu, 

możliwość ciągłego dostawiania próbek w trakcie wykonywania pomiarów); 

 analizator hematologiczny Hermes w technologii 5-diff dedykowany dużym i średnim laboratoriom. 

BlueBox to analizator nowej generacji do biochemicznego badania krwi. Jego projekt został stworzony na 

podstawie zapotrzebowania klientów i dialogu z dystrybutorami. Analizator, m.in. ze względu na swoje 

planowane kompaktowe rozmiary, łatwość obsługi, szybkość i precyzję wyników badań, ma mieć zastosowanie 

dla osób indywidualnych oraz ma być kierowany do gabinetów lekarskich. BlueBox będzie oferował pełen panel 

diagnostyki biochemicznej w formacie Point-of-Care. Poprzez wprowadzenie do oferty Emitenta tego 

analizatora biochemicznego, Emitent wkroczy na nowy segment rynku in vitro Point-of-Care Testing POCT. 

Analizator BlueBox, według projektu, będzie wykonywał badania przy pomocy zautomatyzowanych technik 

tworzenia i transportu mikrokropli w kasetach mikroprzepływowych. Urządzenie, jak i technologia, opracowane 

w ramach prac badawczo-rozwojowych mają umożliwić zmniejszenie objętość krwi wymaganej do 

przeprowadzenia analizy oraz, co za tym idzie, zmniejszenie ilości odczynników potrzebnych do dokonania 

pomiaru. Urządzenie, według planów, ma pozwolić na uzyskanie wyników badań w 10 minut od momentu 

pobrania kropli krwi od pacjenta (obecnie, najszybciej wykonywane analizy trwają około 1 godziny). Ponadto 

będzie istniała możliwość serwisowania i uaktualniania urządzenia przez połączenia internetowe. Aparat nie 

będzie wymagał dodatkowego osprzętu, np. sytemu pobierania krwi, wirówek, stacji uzdatniania wody. Projekt 

związany z produkcją analizatora BlueBox znajduje się na etapie industrializacji.  

Equisse. Analizator biochemiczny Equisse o wydajności powyżej 200 oznaczeń na godzinę przeznaczony jest do 

laboratoriów analitycznych. Opiera się on na najnowszych technologiach i rozwiązaniach z dziedziny elektroniki, 

informatyki, mechaniki, optyki i hydrauliki, w tym z wykorzystaniem ostatniej generacji mikroprocesorów 

z pamięcią FLASH. Istotną cechą nowego analizatora będzie wbudowany detektor skrzepu. Obecnie brak 
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takiego rozwiązania na rynku, a jego obecność wyeliminuje wydanie potencjalnie fałszywego wyniku badania 

w przypadku, gdy w próbce znajduje się skrzeplina. Urządzenie ma cechować wysoka dokładność i szybkość 

wyniku oraz prosta obsługa (możliwość wymiany kuwet w trakcie pracy aparatu). Analizator będzie umożliwiał 

kreowanie wydruku wyników w dowolnej konfiguracji, co zapewni możliwość dostosowywania prezentacji 

wyników do podlegającym zmianom przepisów w różnych krajach. Dla Equisse toczą się prace 

industrializacyjne, a rozpoczęcie wewnętrznej walidacji zaplanowane jest na II kwartał 2015 r. Komercjalizacja 

aparatu zaplanowana jest na przełom IV kwartał 2015 r. i I kwartału 2016 r. Emitent wskazuje, że analizator 

Equisse jest dedykowany do laboratoriów profesjonalnych (rynek, na którym działa PZ Cormay, tak w Polsce jak 

i na świecie). Na rynku laboratoriów profesjonalnych, oprócz produkowanych i dostarczanych odczynników, 

Emitent oferuje również analizatory takich producentów jak Shenzen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd 

czy Tokyo Boeki Machinery Ltd. 

Hermes, nad którym prowadzone są aktualnie prace industrializacyjne, które wchodzą obecnie w fazę 

wewnętrznej walidacji (potwierdzenie funkcjonalności i precyzyjności rezultatów) i testów, po której nastąpi 

faza zewnętrznych testów oraz walidacji w specjalistycznych laboratoriach diagnostycznych - to analizator 

hematologiczny 5-diff z automatycznym podajnikiem próbek oparty o technologię cytometrii przepływowej. 

Użyta technologia ma za zadanie m.in. obniżyć zużycie odczynników. Analizator cechuje się bardzo wysoką 

precyzją pomiaru z uwagi na szczególne rozwiązania konstrukcyjne oraz oparcie pomiaru krwi na metodzie 

hydroogniskowania. Eliminacja jednego modułu pomiarowego, jak i podwójnego rozcieńczacza ma zapewnić 

zmniejszenie ilości krwi potrzebnej do analizy. Analizator Hermes ma osiągać wydajność rzędu 100 oznaczeń na 

godzinę, podczas gdy obecnie oferowane analizatory mają wydajność na poziomie około 60 oznaczeń na 

godzinę. Urządzenie oferowane będzie z odczynnikami bezcyjankowymi i specjalnym preparatem myjącym. 

Komercjalizacja aparatu planowana jest na przełom IV kwartał 2015 r. i I kwartału 2016 r. 

Emitent prowadzi również, we współpracy z kontrahentami, prace rozwojowe nad analizatorem Hermes Junior. 

W przypadku analizatora Hermes Junior zakończenie prac prototypowych planowane jest na pierwszą połowę 

2015 r.  Jest to analizator hematologiczny klasy 5-diff wraz z dedykowaną linią odczynników hematologicznych 

i materiału kontrolnego. Jest oparty o własny międzynarodowy wniosek patentowy Emitenta na ochronę 

wynalazku, opracowany w ramach projektu „Pierwsze wdrożenie do produkcji nowej generacji analizatora 

hematologicznego klasy 5-diff”. Analizator ma posiadać wydajność 80-90 oznaczeń na godzinę. Będzie 

przeznaczony do mniejszych laboratoriów (kompaktowe rozmiary, bardziej przystępna cena). Zasada 

funkcjonowania oparta będzie o technologię cytometrii przepływowej. Cechami charakterystycznymi aparatu 

mają być precyzja dokonywanych pomiarów oraz mniejsza niż w przypadku innych analizatorów ilości krwi do 

analizy. Analizator ma cechować się przy tym mniejszym niż obecnie dostępne na rynku analizatory 

hematologiczne zużyciem odczynników hematologicznych. Zgodnie z planami Emitenta analizator ma 

produkować firma zewnętrzna na zlecenie Emitenta.  

Analizatory z rodziny Hermes oraz Equisse mają być dedykowane do laboratoriów profesjonalnych. Przy 

opracowaniu koncepcji  linii produktowej Hermes Emitent współpracuje z firmą Diagdev, projektującą 

urządzenia do diagnostyki IVD, która zatrudnia ekspertów mających doświadczenie w opracowywaniu 

analizatorów hematologicznych dla takich firm jak Horiba Abx Japonia oraz Beckman Coulter USA. Nad 

koncepcją analizatora Equisse Emitent współpracował pierwotnie z firmą Maxmat, a obecnie współpracuje z 

Wild Elektronik and Kunststoff GmbH & Co KG. 

Informacje na temat zawartych przez Emitenta znaczących umów, dotyczących czynności niezbędnych w celu 

uruchomienia w przyszłości produkcji opisanych powyżej analizatorów, zostały przedstawione w punkcie 5.4 

Części III Prospektu, w podrozdziale zatytułowanym „Umowy przemysłowe (nowe procesy produkcyjne)”. 

5.1.5 Główni odbiorcy 

Krajowa dystrybucja Emitenta odbywa się w oparciu o umowy zawierane bezpośrednio z odbiorcami finalnymi. 

Emitent kieruje swoją ofertę w kraju do małych i średnich laboratoriów. Współpraca Emitenta z zakładami 
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opieki zdrowotnej i szpitalami odbywa się na podstawie zawieranych umów. Głównymi rodzajami umów 

zawieranymi z nimi są: 

 umowy sprzedaży analizatorów; 

 umowy dostawy artykułów laboratoryjnych, bakteriologicznych i serologicznych; 

 ramowe umowy dostawy odczynników; 

 umowy dostawy urządzeń (analizatorów, systemów do pobierania krwi); 

 ramowe umowy dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora. 

Standardowymi zapisami (które indywidualnie w zależności od m.in. negocjacji z kontrahentem i warunków 

rynkowych mogą być modyfikowane, zastępowane lub uzupełniane) umów zawieranych w odbiorcami 

krajowymi Emitenta są zapisy, zgodnie z którymi: 

1. W przypadku umów sprzedaży analizatorów, umów dostawy urządzeń (analizatorów, systemów do 

pobierania krwi), ramowych umów dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora: 

 w ramach ustalonej ceny Emitent zobowiązany jest do dostawy, instalacji aparatury, 

przeszkolenia personelu, wydania odpowiednich certyfikatów i instrukcji użytkowania w 

języku polskim, 

 dostarczany sprzęt wyposażony jest przez Emitenta w dodatkowe urządzenia, 

 transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie na 

czas transportu, przesyłka – następują na koszt Emitenta, 

 Emitent udziela gwarancji na okres 2 – 3 lat, 

 odbiorca zobowiązany jest do używania w okresie gwarancyjnym oryginalnych odczynników 

Emitenta – na podstawie odrębnych zamówień (pod rygorem utraty gwarancji), 

 Emitent zapewnia ciągłość dostaw odczynników do urządzeń, 

 Emitent zobowiązany jest do utrzymywania stałych cen odczynników (na czas trwania umowy 

lub określony umownie czas). 

2. W przypadku umów dostawy artykułów laboratoryjnych, bakteriologicznych i serologicznych oraz 

ramowych umów dostawy odczynników: 

 transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie na 

czas transportu, przesyłka – następują na koszt Emitenta, 

 Emitenta zapewnia ciągłość dostaw odczynników do urządzeń, 

 w przypadku umów ramowych dostawy realizowane są na podstawie zamówień, 

 Emitent zobowiązany jest do utrzymywania stałych cen odczynników (czas trwania umów lub 

określony umownie czas). 

Emitent zawiera zwykle z zagranicznymi kontrahentami dystrybucyjne umowy ramowe. Umowy te zawierane są 

w formie pisemnej i obejmują dystrybucję wyłączną lub niewyłączną. Na podstawie wspomnianych umów 

odbywa się realizacja poszczególnych zamówień do kontrahentów Emitenta - co do zasady składanych w formie 

pisemnej. Ponadto, zdarzają się przypadki, w których Emitent realizuje zamówienie na rzecz kontrahenta 

zagranicznego, pomimo iż nie ma z nim podpisanej dystrybucyjnej umowy ramowej.  

W umowach dystrybucyjnych z podmiotami zagranicznymi Emitent stosuje m.in. zapisy (które indywidualnie 

w zależności od m.in. kraju, lokalnych warunków rynkowych i prawnych, negocjacji z kontrahentem mogą być 

modyfikowane, zastępowane lub uzupełniane), zgodnie z którymi: 
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 dystrybutor zobowiązany jest do zakupu i dalszej odsprzedaży urządzeń Emitenta pod marką Emitenta 

/ Grupy Kapitałowej Emitenta (wraz z częściami do tych urządzeń) oraz z testami i odczynnikami im 

dedykowanymi, 

 działalność dystrybutora odbywa się na jego wyłączną odpowiedzialność, 

 w zależności od dystrybutora i kraju, dystrybutor może być zobowiązany do minimalnej ilości 

sprzedaży produktów Emitenta w wyznaczonym czasie pod rygorem rozwiązania umowy przez 

Emitenta, 

 odbiór i transport produktów odbywa się na koszt dystrybutora, 

 umowy zawierane są na określony czas 1-5 lat i co do zasady ich okres trwania ulega automatycznemu 

przedłużeniu, o ile wcześniej nie zostaną rozwiązane, 

 dystrybutor na własny koszt i na własną odpowiedzialność zapewnia serwisowanie i dostarczanie 

części zamiennych na terenie danego terytorium, 

 Emitent przeprowadza na własny koszt szkolenie personelu dystrybutora, 

 dystrybutor zobowiązuje się do prowadzenia na swój koszt i swoją odpowiedzialność (budżet jest 

uzgadniany z Emitentem) promocji i reklamy produktów Emitenta, 

 Emitent zachowuje wszelkie prawa do znaków towarowych i praw autorskich lub licencyjnych, 

 dystrybutor zobowiązuje się do uzyskania wszelkich zezwoleń i zarejestrowania produktów Emitenta 

w danym kraju na koszt dystrybutora i na jego odpowiedzialność.  

Według danych za 2014 r. liczba odbiorców istniejącej do dnia 26 lutego 2015 r. Grupy Kapitałowej Emitenta na 

całym świecie wyniosła 2.026, w tym w Polsce Grupa Kapitałowa Emitenta posiadała 844 bezpośrednich 

odbiorców, a poza granicami Polski 1182 odbiorców. Liczba odbiorców Emitenta na całym świecie według 

danych za 2014 r. wyniosła 1.015, w tym w Polsce Emitent posiadał 844 bezpośrednich odbiorców, a poza 

granicami Polski 171 odbiorców.  

W 2014 roku do najistotniejszych odbiorców sprzętu dystrybuowanego przez Emitenta należały spółki: Kormiej 

Rusłand (wchodząca do dnia 26 lutego 2015 r. w skład Grupy Kapitałowej Emitenta), Nima Pouyesh Teb. Co., 

Bio Vendor Leboratorni Medicina A.S. i Arash Medical Co. Udział sprzedaży do wskazanych odbiorców 

w łącznych przychodach ze sprzedaży Emitenta w 2014 r. wyniósł odpowiednio: Kormiej Rusłand - 7,5%, Nima 

Pouyesh Teb. Co. – 2,3%, Bio Vendor Leboratorni Medicina A.S. – 1,5% i Arash Medical Co. – 1,2%.  

Do najistotniejszych odbiorców odczynników dystrybuowanych przez Emitenta w 2014 r. należały spółki: 

Kormiej Rusłand, Orphée SA i Kormej Diana (wchodzące do dnia 26 lutego 2015 r. w skład Grupy Kapitałowej 

Emitenta), Beijing Leadman Biochemistry Technology Co. Ltd. i Too Alians. Udział sprzedaży do wskazanych 

odbiorców odczynników w łącznych przychodach ze sprzedaży Emitenta w 2014 r. wyniósł odpowiednio: 

Kormiej Rusłand - 8,1%, Baijing Leadman Biochemistry Technology Co. Ltd. – 4,1%, Too Alians – 2,5%, Orphée 

SA – 2,2% i Kormej Diana – 2,0%.  

Do najistotniejszych odbiorców próżniowego systemu pobierania krwi dystrybuowanego przez Emitenta należą: 

Alab Sp. z o.o., NZOZ Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej, Laboratoria Medyczne Bruss Grupa Alab Sp. z o.o., 

Arkońska Szczecin – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Tecom Analitycal Systems Poland 

Sp. z o.o. Wszystkie wymienione podmioty posiadają swoją siedzibę na terytorium Polski. Udział sprzedaży do 

wskazanych odbiorców próżniowych systemów pobierania krwi dystrybuowanych przez PZ Cormay w łącznych 

przychodach ze sprzedaży Emitenta w 2014 r. wyniósł odpowiednio: Alab Sp. z o.o. – 3,0%, NZOZ Centrum 

Diagnostyki Laboratoryjnej – 1,5%, na rzecz Laboratoria Medyczne Bruss Grupa Alab Sp. z o.o. – 1,1%, Arkońska 
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Szczecin – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony – 0,5%, Tecom Analitycal Systems Poland Sp. z 

o.o. – 0,4%. 

W 2014 roku do najistotniejszych odbiorców sprzętu dystrybuowanego przez istniejącą do dnia 26 lutego 

2015 r. Grupę Kapitałową Emitenta należały spółki: Alere S.A., Nima Poyesh Teb.Co, Helena Labolatories Pty 

Ltd., Inversiones Sagrav S.A., Friends Corporation. Udział sprzedaży do wskazanych odbiorców sprzętu w 

łącznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w 2014 r. wyniósł odpowiednio: Alere S.A., - 

1,3%, Nima Poyesh Teb.Co – 1,3%, Helena Labolatories Pty Ltd..–  1,1% Inversiones Sagrav S.A.– 1,1%.  

Do najistotniejszych odbiorców odczynników dystrybuowanych przez Grupę Kapitałową Emitenta w 2014 r. 

należały spółki: Beijing Leadman, Alians, Pera Medikal, Delta Darmn Part Co., Shanghai Zhicheng Biological 

Technology. Udział sprzedaży do wskazanych odbiorców odczynników w łącznych przychodach ze sprzedaży 

Grupy Kapitałowej Emitenta w 2014 r. wyniósł odpowiednio: Beijing Leadman – 2,3%, Alians – 1,4%, Pera 

Medikal –  1% i Delta Darmn Part Co.– 0,9%. 

5.1.6 Główni dostawcy  

Struktura dostawców Emitenta jest rozdrobniona, zarówno jeżeli chodzi o surowce i półprodukty 

wykorzystywane do produkcji odczynników, gotowe odczynniki jak i sprzęt diagnostyczny.  

Zamówienia surowców do produkcji odczynników dokonywane przez Emitenta u konkretnych firm odbywają 

się po ocenie zgodności parametrów surowców niezbędnych do produkcji oraz przeprowadzeniu szeregu 

testów wewnętrznych w laboratorium. Testy surowców trwają od kilku do kilkunastu tygodni i mają za zadanie 

potwierdzić dopasowanie surowca m.in. pod względem składu chemicznego do produktów wytwarzanych przez 

Emitenta. Wybór dostawcy surowca odbywa się spośród podmiotów, które pozytywnie przeszłych testy na 

podstawie najkorzystniejszej oferty cenowej. W celu utrzymania ciągłości produkcji oraz minimalizacji ryzyka 

zaprzestania dostaw surowca przez dostawcę, Emitent przechowuje odpowiedni poziom zapasów surowców 

wystarczający na około 3 miesiące produkcji. 

Głównymi dostawcami Emitenta w zakresie surowców do produkcji odczynników są duże światowe koncerny: 

Sorachim, Roche, Sigma Aldrich, RANDOX. 

W 2014 r. głównymi dostawcami Emitenta w zakresie odczynników gotowych do sprzedaży (klasyfikowanych 

przez Emitenta jako towar handlowy) i/lub odczynników wykorzystywanych następnie w produkcji własnych 

odczynników (klasyfikowanych przez Emitenta jako surowce) były: Toyobo Co. Ltd. (dostawca surowców), 

(dostawca towarów i surowców), Orphée SA (dostawca towarów) (Audit Diagnostics Ltd. i Orphée SA wchodziły 

do dnia 26 lutego 2015 r. w skład Grupy Kapitałowej Emitenta), Denka Seiken Co. Ltd. (dostawca surowców) i 

Pointe Scientific (dostawca surowców). Udział przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktów i towarów 

dostarczanych przez wymienionych dostawców w łącznych przychodach ze sprzedaży Emitenta w 2014 r. 

kształtował się następująco: udział ToyoboCo. Ltd. wyniósł 4,6%, udział Audit Diagnostics Ltd. wyniósł 4,1 %, 

udział Orphée SA wyniósł 3,4%, udział Denka Seiken Co. Ltd. wyniósł 2,0% i udział Pointe Scientific wyniósł 

2,0%.  

Głównymi dostawcami Emitenta w zakresie sprzętu laboratoryjnego były w 2014 r. spółki: Orphée SA 

(wchodząca do dnia 26 lutego 2015 r. w skład Grupy Kapitałowej Emitenta), Diesse Diagnostica Senese S.p.A. 

(spółka współkontrolowana przez Orphée SA), Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd, Tokyo Boeki 

Machinery Ltd. i Interlab S.R.L. W 2014 r. udział przychodów uzyskanych ze sprzedaży sprzętu diagnostycznego 

dostarczanego przez wymienionych dostawców w łącznych przychodach ze sprzedaży Emitenta kształtował się 

następująco: udział Orphée SA wyniósł 13,6%, udział Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd wyniósł 

8,7%, udział Tokyo Boeki Machinery Ltd. wyniósł 4,2 %, udział Diesse Diagnostica Senese S.p.A. wyniósł 1,3% i 

udział Interlab S.R.L wyniósł 1,1%. 
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W 2014 r. dostawcą próżniowego systemu pobierania krwi była dla Emitenta spółka Greiner Bio-One GmbH. 

W 2014 r. udział przychodów ze sprzedaży próżniowego systemu pobierania krwi spółki Greiner Bio-One GmbH 

w łącznych przychodach ze sprzedaży Emitenta ukształtował się na poziomie 11,6%. 

Głównymi dostawcami istniejącej do dnia 26 lutego 2015 r. Grupy Kapitałowej Emitenta w zakresie surowców 

do produkcji odczynników były w 2014 r. Toyobo Co., Ltd., Apacor Ltd, Randox Laboratories, Diesse Diagnostica 

Senese S.p.A., Interlab S.R.L. Udział przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktów i towarów dostarczanych 

przez wymienionych dostawców w łącznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w 2014 r. 

kształtował się następująco: Toyobo Co., Ltd.- 2,6 Apacor Ltd – 2,5%, Randox Laboratories –  2% i Diesse 

Diagnostica Senese S.p.A. –  1,3%. 

Najistotniejszym dostawcą sprzętu laboratoryjnego dla istniejącej do dnia 26 lutego 2015 r. Grupy Kapitałowej 

Emitenta była w 2014 r. spółka C2 Diagnostics SA z siedzibą w Montpellier, Francja. W 2014 r. C2 Diagnostics SA 

na zlecenie Orphée SA i według jej specyfikacji wytwarzała analizatory hematologiczne oraz dostarcza do nich 

części zamienne i odczynniki. Współpraca pomiędzy spółkami miała charakter outsourcingu produkcji, 

realizowanego dla Orphée SA. Wartość dostaw zrealizowanych przez C2 Diagnostics SA w 2014 r. stanowiła 

około 20,6% wartości łącznej sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta. Udział każdego z pozostałych dostawców 

w łącznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za 2014 r. nie przekroczył 5%. 

5.2. Główne rynki 

5.2.1 Podsumowanie 

Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (ang. In Vitro Diagnostics - IVD) służą do nieinwazyjnych badań 

wykonywanych na próbkach biologicznych (np. krwi, moczu lub tkanek) w celu określenia stanu zdrowia 

organizmu. W odróżnieniu od badań in vivo (łac. na żywym) diagnostyka IVD nigdy nie pozostaje 

w bezpośredniej interakcji z badanym organizmem, lecz przeprowadzana jest pozaustrojowo na próbkach 

wyizolowanych z organizmu macierzystego. 

Celem IVD nie jest osiągnięcie określonego bezpośredniego działania terapeutycznego, ale dostarczenie 

cennych informacji o funkcjonowaniu organizmu. Tego typu testy wykorzystywane są do diagnozowania, badań 

przesiewowych, również na dużych populacjach, oraz oceny ryzyka i monitorowania przebiegu leczenia stanów 

chorobowych. Jest to istotna cecha odróżniająca wyroby IVD od innych urządzeń stosowanych w medycynie 

oraz leków czy też innych farmaceutyków. 

Wyniki badań laboratoryjnych są elementem kompleksowej diagnostyki, a ich znaczenie jest bardzo duże ze 

względu na ich nieinwazyjny charakter oraz możliwość wielokrotnego powtarzania w krótkich odstępach czasu. 

Stosowane w profilaktyce są elementem oceny ogólnego stanu pacjentów, a w trakcie leczenia na każdym jego 

etapie służą bardzo istotnymi informacjami, z których główne to: wykrywanie i rozpoznawanie choroby, 

określenie jej zaawansowania, ocena rokowania chorych, monitorowanie przebiegu choroby oraz jej leczenia, 

ocena efektywności leczenia, wykrywanie ewentualnych powikłań oraz kontrola chorych po leczeniu. Z tych 

powodów diagnostyka IVD jest obecnie stosowana praktycznie w każdej placówce zdrowia, niemal na każdym 

etapie diagnostyki i leczenia. 

Na skutek rozwoju technik diagnostycznych (ulepszone odczynniki, unowocześniane aparaty) diagnosta 

laboratoryjny staje się dla lekarza jednym z uznawanych partnerów w procesie diagnostycznym lub 

terapeutycznym. Ta współpraca nie ogranicza się tylko do zlecenia i wykonania badań i coraz częściej, z racji 

dostępnego dla diagnostyki laboratoryjnej instrumentarium, diagnosta laboratoryjny jest w stanie dokonać 

interpretacji wyników i sugerować ewentualne wykonanie konkretnych, specjalistycznych badań. 

Badania medyczne IVD mogą zostać podzielone według następujących głównych kryteriów: 
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 badania laboratoryjne (ang. clinical laboratory testing) – złożone testy, które muszą być wykonywane 

w specjalistycznych warunkach laboratoryjnych. Próbki są przesyłane do tego rodzaju laboratoriów, 

a następnie wyniki odsyłane do lekarza lub specjalisty, który zlecił test. 

 badania „blisko pacjenta”, POCT (ang. near-patient testing, Point-of-Care testing – POCT, bed-side 

testing) – tego rodzaju testy są przeprowadzane przez specjalistę (np. lekarza, pielęgniarkę). Ich 

wykonanie nie wymaga specjalistycznych warunków laboratoryjnych. Zasadniczą zaletą tego rodzaju 

testów jest szybkość uzyskania wyników w porównaniu z rezultatami uzyskanymi z testów 

laboratoryjnych – wyniki znane są niemal natychmiast. Pozwala to personelowi medycznemu na 

podjęcie szybkich decyzji dotyczących przeprowadzanych terapii. W ramach diagnostyki w systemie 

POCT oznaczane mogą być m.in. poziom glukozy we krwi, analiza elektrolitów, hemoglobiny, poziomu 

cholesterolu, testy koagulacyjne, oznaczanie enzymów (markerów) zawału serca, stosowania 

zakazanych substancji (np. narkotyków), analizy moczu oraz wiele innych. 

 badania przeprowadzane samodzielnie przez pacjenta (ang. self-testing) – tego rodzaju testy 

przewidziane są do samodzielnego wykonywania przez pacjentów. Nie wymagają stosowania 

specjalistycznych urządzeń, a ich wyniki są możliwe do samodzielnej interpretacji przez osobę nie 

będącą specjalistą. Najbardziej popularnymi testami przeprowadzanymi samodzielnie są badania krwi 

wykonywane przez diabetyków, a także testy ciążowe. 

Ze względu na rodzaj produktów produkty wytwarzane przez podmioty działające w branży IVD można 

sklasyfikować na: 

 odczynniki – roztwory biologicznych lub chemicznych środków reagujących z oznaczanymi 

substancjami znajdującymi się w badanej próbce, a skutek tych reakcji może być zaobserwowany i/lub 

mierzony; 

 aparatura analityczna – różnego rodzaju urządzenia oraz wyposażenie automatyzujące procesy 

diagnostyczne, wykorzystywane do łączenia próbek oraz odczynników. Urządzenia tego rodzaju mierzą 

i rejestrują wyniki pomiarów, jakość oraz inne parametry próbek; 

 produkty komplementarne – np. oprogramowanie, systemy diagnostyczne testujące parametry 

poprawność działania aparatury analitycznej; 

 produkty jednorazowego użytku – paski, próbówki lub inne pojemniki do przeprowadzania 

pojedynczych testów. 

Odczynniki, aparatura analityczna oraz produkty komplementarne przeznaczone do łącznego stosowania, 

w celu oznaczania określonych parametrów, określane są często jako „system IVD”. 

5.2.2 Opis rynku 

Ze względu na szerokie spektrum krajów, w których Emitent oferuje swoje produkty, usługi oraz towary można 

przyjąć, że rynek na którym działa Emitent stanowi globalny rynek IVD. 

Według danych Enterprises Analysis Corporation (EAC) w publicznie dostępnym opracowaniu IVD Marketreach: 

2013 In Vitro Diagnostics Industry Review szacuje się, że globalny rynek IVD osiągnął w 2013 r. wartość ok. 54,5 

mld USD, co przekłada się na wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem o 4,1% w stałych kursach walutowych 

(wzrost o 3,2% w USD). Pomijając segment oznaczania glukozy we krwi (przede wszystkim paski do 

samodzielnego oznaczania przez diabetyków) pozostały rynek IVD wzrósł w 2013 r. o 5,7% (w stałych kursach 

walutowych). 

Pomimo pewnego spowolnienia w porównaniu z poprzednimi latami należy zauważyć, że w 2000 r. rynek IVD 

był szacowany na jedynie 20 mld USD, tak więc przeciętna roczna stopa wzrostu (CAGR) wyniosła w ciągu 13 lat 

ok. 8% (wyłączając wpływ zmian kursów). 
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Specjaliści z EAC oceniają, że na spowolnienie tempa wzrostu rynku wpływ miał kryzys w krajach Europy 

Południowej, skutkujący cięciami nakładów budżetowych na wydatki związane ze zdrowiem, a także redukcja 

dofinansowań testów krwi dla diabetyków połączona z ekspansją marek własnych (private labels) w tym 

segmencie, wypierających droższe, markowe testy. Rynek w USA odczuwał presję na ograniczenie kosztów 

zdrowotnych, w wyniku której lekarze i szpitale z większą wstrzemięźliwością zlecali przeprowadzanie badań. 

Z kolei restrukturyzacja japońskiego sektora szpitalnego, poprzez wprowadzenie obniżek współfinansowania, 

skutkowała presją na wolumeny oraz ceny badań. 

Z drugiej strony na wzrost rynku pozytywnie wpływała sytuacja na rynkach rozwijających się, w szczególności na 

rynku chińskim i indyjskim, które odnotowały dwucyfrowe stopy wzrostu, kompensując niski wzrost rynku 

europejskiego oraz amerykańskiego. 

Jeżeli chodzi o strukturę geograficzną rynku największy rynek IVD w 2013 stanowi region Ameryki Północnej 

(23,4 mld USD), a następnie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). Ważnym i perspektywicznym rynkiem jest 

makroregion azjatycki (łącznie z Australią i Oceanią lecz z wyłączeniem Japonii) szacowany na 5,4 mld USD, a 

także rynek japoński (4,3 mld USD). 

Wykres 1. Struktura geograficzna rynku IVD w 2013 r. - wartość sprzedaży w makroregionach w mld USD, oraz udział w proc.  

 

Źródło: IVDMARKETREACH, EAC 

Zdecydowana większość badań IVD wykonywana jest nadal w wyspecjalizowanych laboratoriach (przede 

wszystkim laboratoriach szpitalnych, prywatnych laboratoriach lub bankach krwi) – wartość tego rynku 

szacowana jest na 40,5 mld USD (w 2013 r.), co przekłada się na udział w całym rynku badań IVD na poziomie 

74%. Tendencję rosnącą wykazuje udział badań POCT (Point-of-Care), zarówno przeprowadzanych w szpitalach, 

jak również w gabinetach lekarskich lub innych placówkach (np. prowadzonych przez stowarzyszenia). Udział 

ten w 2013 r. osiągnął poziom 11% rynku IVD (5,8 mld USD). Badania przeprowadzane samodzielnie (w tym 

zlecane przez lekarzy) stanowiły 15% rynku IVD (8,2 mld USD). Ta ostatnia kategoria obejmuje przede 

wszystkim testy (paski) do samodzielnego oznaczania poziomu glukozy we krwi przez diabetyków. 
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Wykres 2. Rynek IVD w podziale na miejsce wykonywania badań w 2013 r. 

 

Źródło: IVDMARKETREACH, EAC 

Rynek diagnostyki in vitro można również podzielić na segmenty, w zależności od rodzajów wykonywanych 

badań: 

 immunologia – bada reakcję odpornościowo-obronną ustroju na czynniki chorobotwórcze lub inne 

obce organizmowi substancje i ciała (np. toksyny lub transplanty); 

 chemia kliniczna (biochemia) – polega na oznaczaniu poziomu metabolitów, enzymów, białek w tym 

białek ostrej fazy (stanu zapalnego) i niektórych hormonów w oparciu o barwną reakcję i odczyt 

spektrofotometryczny; badanie to pozwala ocenić stan równowagi wewnątrzustrojowej, której 

zaburzenie jest spowodowane przez chorobę (cukrzyca, zawał serca itp.); 

 diagnostyka molekularna – technika wykorzystywana do analizy markerów biologicznych w genomie 

lub proteomie (zestawie białek występujących w komórce). Diagnostyka molekularna pozwala wykryć 

kwasy nukleinowe będące materiałem genetycznym obcych organizmów (np. podczas genotypowania 

HIV lub badania przesiewowego MRSA) oraz markery genetyczne pacjenta (np. nadekspresję genu Her-

2 odpowiadającego za raka piersi, Czynnik V Leiden układu krzepnięcia). Ze względu na wysoką 

wrażliwość badań, szybki czas ich realizacji, łatwość przeprowadzenia i niski koszt w porównaniu 

z innymi testami, na przykład badaniami immunologicznymi i bakteriologicznymi, jest to najszybciej 

rozwijający się segment diagnostyki in vitro. Testy screeningowe obejmują ogólne testy wielu mutacji 

jednocześnie, występujących w określonej jednostce chorobowej; 

 mikrobiologia – polega na analizie różnego rodzaju próbek (krwi, moczu, śliny, płynu mózgowo-

rdzeniowego, plwocin, kału, mazi stawowej, itp.) w poszukiwaniu podejrzanych patogenów (bakterie, 

wirusy, grzyby, pasożyty, itp.); 

 hematologia – bada zmiany ilościowo - jakościowe składu i charakteru komórek występujących we 

krwi; 

 histopatologia – polega na analizie tkanek pobranych z organizmu w celu ich badania 

mikroskopowego; 

 koagulologia – bada proces krzepnięcia i jego zaburzenia poprzez oznaczenie poziomu poszczególnych 

składników biorących udział w tym procesie; 
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 immunohematologia - badanie antygenów występujących na powierzchni krwinek oraz przeciwciał, 

które są produkowane pod ich wpływem (oznaczanie grup krwi, przeciwciał, badanie zgodności 

dawców i biorców krwi); 

 badanie moczu ogólne (laboratoryjne) – spektrum badań moczu, oznaczających szereg parametrów; 

 cytometria przepływowa - jest metodą diagnostyczną umożliwiającą ocenę wielkości, intensywności 

zabarwienia i intensywności fluorescencji badanych komórek. Wykorzystywana w diagnozie szeregu 

chorób, w szczególności nowotworów krwi, ale również np. w ramach badań klinicznych. 

W zależności od dziedziny badań rynek diagnostyki IVD kształtował w 2013 r. się następująco: 

Tabela 16. Podział rynku IVD według dziedziny badań wraz z ich udziałem w rynku w 2013 r. 

Rodzaj badania  
Przychody 

w 2013 r. w mln USD 
 Udział w rynku w %  

Wzrost rynku 
2013/2012 w % 

Immunologia (laboratoryjne)  13 188  24,2%  5,9% 

Oznaczanie glukozy we krwi  8 424  15,5%  -3,9% 

Biochemia (laboratoryjne)  6 691  12,3%  4,2% 

POCT (Point-of-Care)  5 600  10,3%  7,0% 

Diagnostyka molekularna  4 161  7,6%  7,9% 

Mikrobiologia  2 836  5,2%  4,8% 

Histopatologia  2 676  4,9%  6,2% 

Hematologia   2 602  4,8%  6,3% 

Koagulologia  1 625  3,0%  4,9% 

Immunohematologia  1 510  2,8%  3,0% 

Testy screeningowe immunologiczne  1 359  2,5%  4,3% 

Testy screeningowe molekularne  785  1,4%  3,9% 

Diagnostyka stanów nagłych (laboratoryjne)  737  1,4%  4,3% 

Cytometria przepływowa  678  1,2%  5,3% 

Badanie moczu ogólne (laboratoryjne)  500  0,9%  5,4% 

Pozostałe  1 130  2,1%  5,0% 

RAZEM  54 502  100,0%  4,1% 

Źródło: IVDMARKETREACH, EAC 

Największymi segmentami rynku były w 2013 r. immunologia, oznaczanie glukozy we krwi, biochemia, POCT 

oraz biologia (diagnostyka) molekularna. Najszybciej rosnące segmenty rynku (w porównaniu z 2012 r.) 

stanowiły histopatologia (wzrost o 8,3%), diagnostyka molekularna (wzrost o 7,9%), POCT (wzrost o 7%) oraz 

hematologia (wzrost o 6,3%). 

Rynek europejski diagnostyki IVD jest szczególnie istotny dla Grupy Kapitałowej Emitenta, ponieważ ponad 30% 

przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2013 r. uzyskane zostało w krajach Unii Europejskiej. 

Zgodnie z danymi EDMA (European Diagnostic Manufacturers Association) europejski rynek diagnostyki in vitro 

zanotował w 2013 r. nieznaczny spadek (najnowsze dostępne dane publikowane przez EDMA dotyczą 2013 r.). 

Wartość rynku IVD dla krajów całej Unii Europejskiej (tj. EU-27, łącznie z krajami przyjętymi do Unii po 2004 

roku, jednak z wyłączeniem Chorwacji, która przystąpiła do Unii Europejskiej z dniem 1 lipca 2013 r.) wyniosła 

w 2013 roku ok. 10 mld EUR (spadek o 0,5% w porównaniu z poprzednim rokiem). Wartość rynku IVD dla 

krajów tzw. „starej Unii” (tj. EU-15, czyli kraje będące członkami Unii Europejskiej przed 2004 r.) zmniejszyła się 

w 2013 roku względem poprzedniego roku o ok. 0,9% i wyniosła ok. 9,27 mld EUR, natomiast dla krajów UE-27 

wraz z rynkami Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu – około 10,55 mld EUR (spadek o 0,6% 

w porównaniu z 2012 rokiem). 
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Największymi europejskimi narodowymi rynkami IVD (według. EDMA) były w 2013 r. rynek niemiecki (wartość 

ok. 2,16 mld EUR, bez zmian w porównaniu z poprzednim rokiem), francuski (wartość blisko 1,8 mld EUR, 

wzrost o 1,0% w porównaniu z poprzednim rokiem) oraz rynek włoski (wartość ok. 1,66 mld EUR, spadek o 2,0% 

w porównaniu z poprzednim rokiem). 

Polski rynek diagnostyki in vitro w 2013 r. został oszacowany przez EDMA na około 281 mln EUR (wzrost o 7,3% 

w porównaniu do poprzedniego roku). 

Wykres 3. Wielkość rynku IVD w poszczególnych krajach w 2013 r. (w mln EUR) 

 
* - dane dt. Wielkiej Brytanii nie uwzględniają spółek, które nie przesyłają danych do EDMA, lecz szacuje się że ich udział nie przekracza 5% rynku 

** - dane porównywalne dla Bułgarii za 2012 rok zostały przeliczone (dane ujawnione w raporcie za 2012 rok zostały zawyżone)  

*** - dane dt. Szwajcarii obejmują również Lichtenstein 

Źródło: European IVD Market Statistics, Report 2013 

W 2013 roku (podobnie jak poprzednim) włoski rynek IVD pozostawał pod silnym wpływem redukcji wydatków 

rządowych na świadczenia zdrowotne (były one niższe niż w 2012 roku o 4,4%). Dodatkowo, zmiany 

wprowadzone przez krajowe kompendium leków w zakresie koszyka świadczeń podstawowych (bezpłatnych 

dla pacjentów) spowodowały spadek cen badań diagnostycznych IVD o 35%, niekorzystny oddziaływując na 

podmioty finansowane ze środków publicznych. 

Polski rynek IVD doświadczył w 2013 r. wzrostu o 7,3% w porównaniu z poprzednim rokiem. Należy jednak 

podkreślić, że tak znaczny wzrost był skutkiem wzrostu rynku pasków do badania poziomu glukozy we krwi 

(rynek ten wzrósł w 2013 roku aż o 22%). W 2012 roku nastąpił znaczny spadek sprzedaży ww. pasków, 

wywołany zmianą zasad refundacji (spadek o 42% w porównaniu z 2011 rokiem). 

Po wyłączeniu segmentu pasków do badania poziomu glukozy wzrost polskiego rynku IVD wyniósł w 2013 roku 

1,7%. 

W obrębie Europy występuje znaczne zróżnicowanie poziomu wydatków per capita na badania in vitro. Według 

EDMA przeciętne wydatki na jedną osobę wyniosły w 2013 r. 20,5 EUR (średnia dla 27 krajów Unii Europejskiej 

wraz z rynkami Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, z wyłączeniem Luksemburga). Najwyższe wydatki 
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per capita odnotowano w Szwajcarii (42,9 EUR), natomiast najniższe na Cyprze (2,3 EUR). Z wydatkami na 

poziomie 7,3 EUR/osobę Polska plasuje się w dolnej części tego zestawienia. 

Wykres 4. Rynek IVD per capita w 2013 r.(w EUR) 

 
* - dane dt. Wielkiej Brytanii nie uwzględniają spółek, które nie przesyłają danych do EDMA, lecz szacuje się że ich udział nie przekracza 5% rynku 

** - dane porównywalne dla Bułgarii za 2012 rok zostały przeliczone (dane ujawnione w raporcie za 2012 rok zostały zawyżone) 

*** - dane dt. Szwajcarii obejmują również Lichtenstein 

Źródło: European IVD Market Statistics, Report 2013 

Emitent nie posiada wiedzy odnośnie ewentualnych zmian jakie mogły zajść na rynku od momentu 

opublikowania sprawozdania finansowego Emitenta za 2013 r. 

5.2.3 Perspektywy rozwoju rynku IVD 

Według prognoz Enterprises Analysis Corporation (EAC), perspektywy dla branży IVD są korzystne, aczkolwiek 

wzrost rynku może okazać się wolniejszy niż w poprzedniej dekadzie. Czynniki, które powinny korzystnie 

wpływać na rozwój rynku obejmują: 

 wejście w życie od stycznia 2014 r. większości zapisów ustawy wprowadzającej reformę systemu opieki 

zdrowotnej w USA (The Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA), potocznie: „Affordable 

Care Act”, „ACA” lub „Obamacare”), w wyniku których ok. 30 – 35 mln Amerykanów uzyska dostęp do 

ubezpieczenia zdrowotnego. Branża IVD spodziewa się wzrostu wolumenu wykonywanych badań IVD 

na skutek wdrożenia tej reformy; 

 starzenie się populacji w największych rozwiniętych krajach, skutkujące wzrostem wydatków na 

świadczenia zdrowotne, a w konsekwencji również na diagnostykę in vitro. Wiele schorzeń, takich jak 

wysoki poziom cholesterolu, cukrzyca, menopauza, osteoporoza, nowotwór jelita grubego i nowotwór 

prostaty częściej występuje w starzejącym się społeczeństwie; 

 wzrost zasobności i liczebności klasy średniej w krajach rozwijających się (w szczególności w Chinach, 

Indiach), która będzie mogła pozwolić sobie na ponoszenie wydatków na świadczenia zdrowotne 

(w tym badania diagnostyczne); 
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 wzrost liczby przeprowadzanych badań i zakupów urządzeń w wyniku poprawy koniunktury 

gospodarczej w Europie oraz w USA. 

EAC prognozuje 4,9%-owy wzrost (średnia geometryczna roczna stopa wzrostu - CAGR) rynku w latach 2013 – 

2018 (w tym: 4,0% w 2014 r., 4,5% w 2015 r. oraz 5,7% w 2018 r.), co przekłada się na szacowaną wielkość 

globalnego rynku IVD w 2018 r. na poziomie 69,3 mld USD (w stałych kursach walutowych). W ujęciu 

procentowym największe wzrosty przewidywane są w makroregionie Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii) 

oraz na obszarze Ameryki Łacińskiej (Ameryki Południowej i Środkowej). 

Według szacunków spółki Roche (F. Hoffmann-La Roche Ltd), jednego z największych światowych podmiotów 

działających w branży farmaceutycznej oraz na rynku IVD, zamieszczonych w raporcie rocznym za 2013 r., 

przeciętny wzrost globalnego rynku IVD w latach 2012 - 2017 wyniesie 5% rocznie. Rynek IVD w makroregionie 

Ameryki Północnej powinien osiągnąć średni roczny wzrost na poziomie 3%, a w Europie, podobnie jak 

w Japonii, na poziomie 2%. Rynki rozwijające się mają według prognoz rosnąć przeciętnie o 10% w skali roku. 

Jeżeli chodzi o dziedziny rynku IVD, Roche spodziewa się jedynie nieznacznego wzrostu w segmencie testów 

poziomu glukozy we krwi (średni wzrost o 1% rocznie), co oznacza, że pozostała część rynku IVD powinna 

rosnąć w tempie przewyższającym wzrost całego rynku. 

Pod względem segmentów rynkowych znaczna część wzrostu odnotowanego w branży IVD wynika z rozwoju 

segmentów perspektywicznych (takich jak segment diagnostyki molekularnej czy badania w systemie POCT), co 

kompensuje niski wzrost dojrzałych segmentów rynku (takich jak segmenty chemii klinicznej czy hematologii) 

oraz spadek w segmencie pasków do badania poziomu glukozy we krwi stosowanych przez diabetyków, 

wywołaną presją cenową i zmniejszaniem poziomu refundacji w krajach rozwiniętych (Grupa Kapitałowa 

Emitenta nie oferuje produktów w tym ostatnim segmencie rynku IVD). Enterprises Analysis Corporation 

przewiduje średni wzrost segmentu diagnostyki molekularnej w latach 2012 – 2017 na poziomie 8%. 

Uwzględniając powyżej wymienione czynniki, rynek, na którym działa Grupa Kapitałowa Emitenta, ma dobre 

perspektywy wzrostu. Na korzystne perspektywy wpływ ma również rozpowszechnienie się wśród instytucji 

opieki zdrowotnej i płatników przekonania, że regularnie przeprowadzane badania diagnostyczne mogą 

doprowadzić do wczesnego wykrycia choroby i zagwarantować skuteczniejsze leczenie, co przekłada się na 

niższe ogólne koszty opieki zdrowotnej. 

5.2.4 Główni konkurenci 

Emitent konkuruje przede wszystkim z globalnymi firmami działającymi w branży IVD. 

Największe firmy branży diagnostycznej wywodzą się z rynków rozwiniętych, w tym z Ameryki Północnej, 

Europy Zachodniej i Japonii. Rynki te są jednocześnie największymi odbiorcami produktów i rozwiązań IVD. Do 

największych firm na tym rynku należą producenci analizatorów diagnostycznych. Dysponują oni własnymi 

globalnymi sieciami dystrybucji, przez co nie są zmuszeni do dzielenia się marżą z dystrybutorami działającymi 

w poszczególnych krajach. 

Zgodnie z szacunkami spółki Roche (źródło: Roche Diagnostics Business Overview 2013) największe udziały 

w światowym rynku IVD posiadają takie firmy jak Roche (20%-owy udział w rynku), Abbott Laboratories (11%), 

Siemens Diagnostics (10%), oraz Johnson&Johnson (9%). Wymienionych sześciu największych graczy dysponuje 

ponad 60%-owym udziałem w globalnym rynku, strukturę rynku można więc uznać za typową dla dojrzałej 

branży. 
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Wykres 5. Udział poszczególnych firm w globalnym rynku IVD, w proc. 

  

Źródło: Roche Diagnostics Business Overview 2013 

Na wybranych rynkach Grupa Kapitałowa Emitenta konkuruje również z mniejszymi graczami, takimi jak 

Transasia (Indie) wchodząca w skład ERBA Mannheim Group, JMitra (Indie), Horiba (Japonia), Kehua (Chiny), 

Mindray. 

5.3. Wpływ czynników nadzwyczajnych na działalność podstawową Emitenta i jego rynki zbytu po 

zakończeniu okresu objętego ostatnimi opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi zbadanymi 

przez biegłego rewidenta 

Do dnia 26 lutego 2015 r. Emitent tworzył Grupę Kapitałową Emitenta, w skład której wchodziły wskazane 

poniżej spółki: 

 spółka bezpośrednio zależna - Orphée SA; 

 spółki pośrednio zależne od Emitenta, a bezpośrednio zależne od Orphée SA (tworzące wraz z Orphée 

SA grupę kapitałową niższego szczebla): 

- Kormiej Rusłand Sp. z o.o. 

- Kormej Diana Sp. z o.o. 

- Innovation Enterprises Ltd. 

- Orphee Technics Sp. z o.o. 

Dodatkowo, spółka Orphée SA sprawuje Współkontrolę nad spółką Diesse Diagnostica Senese S.p.A., która 

posiada 100% udziałów w następujących podmiotach: 

- Diesse Immobiliare S.p.A., która jest właścicielem nieruchomości wykorzystywanych do 

działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Diesse; 

- Diesse Ricerche S.r.l., która prowadzi działalność badawczą i rozwojową nad nowymi 

produktami Grupy Kapitałowej Diesse. 

W dniu 26 lutego 2015 r. Emitent zawarł transakcję sprzedaży znacznego pakietu akcji spółki Orphée SA 

(Emitent zbył 4.633.020 akcji spółki Orphée SA, reprezentujących 12% kapitału zakładowego Orphée SA i 12% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Orphee SA), w związku z czym Emitent utracił status jednostki 

dominującej względem Orphee SA i Grupa Kapitałowa Emitenta przestała istnieć. W związku z rozpadem Grupy 
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Kapitałowej PZ Cormay, zakres działalności Emitenta uległ zawężeniu – Emitent stał się uboższy o kontakty 

biznesowe i obecność na rynkach, na których był funkcjonował wyłącznie za pośrednictwem spółek zależnych. 

Należy wskazać, że na podjęcie przez Emitenta decyzji o zbyciu znacznego pakietu akcji Orphée SA wpływ miał 

w znacznej mierze konflikt istniejący pomiędzy Emitentem a Panem Tomaszem Tuorą – byłym Prezesem 

Zarządu Emitenta i aktualnym Przewodniczącym Rady Dyrektorów Orphée SA, utrudniający kontrolę operacyjną 

Emitenta nad Orphée SA. Konflikt i związane z nim ryzyka zostały opisane szczegółowo w punkcie 1.17 i 1.18 

Części II Prospektu emisyjnego oraz w punkcie 15.7 Części III Prospektu emisyjnego 

Na działalność podstawową Grupy Kapitałowej Emitenta i jej rynki zbytu po zakończeniu okresu objętego 

ostatnimi opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi Grupy Kapitałowej Emitenta, zbadanymi przez 

biegłego rewidenta, wpływ miał spór spółki powiązanej z Emitentem – Orphée SA ze spółką Diagnostica Holding 

S.r.l. Spór dotyczył zawartej w dniu 14 lutego 2013 r. Umowy Opcji, na podstawie której Diagnostica Holding 

S.r.l. postanowiła udzielić Orphée SA opcji typu „call” (na zakup) akcji serii B w spółce Diesse Diagnostica Senese 

S.p.A., a Orphée SA postanowiła udzielić Diagnostica Holding S.r.l. opcji typu „put” (na sprzedaż) akcji serii B 

w spółce Diesse Diagnostica Senese S.p.A. Spór został opisany szczegółowo w pkt 15.7 Części III Prospektu. 

Dodatkowym czynnikiem nadzwyczajnym jest niestabilna sytuacja geopolityczna w Federacji Rosyjskiej (jeden 

z głównych rynków sprzedaży dla Emitenta) i na Ukrainie oraz wynikające z konfliktu powstałego pomiędzy tymi 

krajami możliwe ograniczenia w wymianie handlowej pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Federacją Rosyjską 

w zakresie produktów oferowanych przez Emitenta oraz sankcje gospodarcze nakładane przez Unię Europejską 

i Federację Rosyjską wzajemnie na siebie. 

Zarząd Emitenta nie posiada jednak żadnych oficjalnych informacji, które mogłyby wskazywać na możliwość 

wprowadzenia ograniczenia bądź całkowitego zakazu eksportu odczynników czy aparatury do badań 

laboratoryjnych do Federacji Rosyjskiej lub ich importu przez Federację Rosyjską. 

Niemniej jednak, mając na uwadze historię stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską, 

nie można wykluczyć wprowadzenia ograniczeń w wymianie handlowej lub jej zastopowania w zakresie 

produktów oferowanych przez Emitenta. 

Ewentualne wprowadzenie przez Federację Rosyjską zakazu importu analizatorów oraz odczynników do badań 

laboratoryjnych z krajów Unii Europejskiej doprowadziłoby do istotnego spadku przychodów ze sprzedaży 

Emitenta, a tym samym wpłynęłoby negatywnie na jej wyniki finansowe. 

Dotychczas Emitent nie odczuł problemów utrudniających prowadzenie biznesu na rynku rosyjskim lub 

ukraińskim w wyniku zaistniałej sytuacji, tym niemniej jednak Emitent zaobserwował spadek zamówień ze 

strony placówek służby zdrowia w Federacji Rosyjskiej, spowodowany m. in. zmniejszeniem wydatków 

budżetowych na ochronę zdrowia. Również znaczna deprecjacja wartości rubla ma negatywny wpływ na 

rezultaty osiągane przez tę spółkę, ze względu na spadek popytu związany z elastycznością cenową (na skutek 

podwyżek cen wyrażonych w rublu rosyjskim, w celu utrzymania cen wyrażonych w EUR). 

Z wyjątkiem wskazanych powyżej, nie istnieją inne czynniki nadzwyczajne, które miałyby wpływ na działalność 

Emitenta i jej rynki zbytu w okresie od końca 2014 r. do Daty Prospektu. 

5.4. Uzależnienie Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub 

finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych  

W ocenie Zarządu, Emitent nie jest uzależniony od patentów i licencji oraz umów finansowych. Dodatkowo 

należy wskazać, iż nie występują kluczowe patenty i licencje na urządzenia i odczynniki oraz ich części lub 

składniki do ich produkcji. Produkty Emitenta podlegają jednak rejestracji zarówno na rynku krajowym, jak i 

zagranicznym. 
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Emitent w zakresie istnienia stosunku uzależnienia od umów handlowych i przemysłowych identyfikuje ryzyko 

związane z rozwiązaniem poszczególnych umów przez kontrahentów Emitenta. Rozwiązanie poszczególnych 

umów może wiązać się z częściową lub całkowitą utratą przychodów planowanych z tych umów, przy czym 

równocześnie nie musi być związane z proporcjonalnym obniżeniem kosztów planowanych w związku z tymi 

umowami. Brak szybkiej i komplementarnej możliwości uzupełnienia utraconego w wyniku takich zdarzeń 

asortymentu wpływa na powstanie w ocenie Emitenta stosunku uzależnienia od wskazanych umów 

handlowych i przemysłowych. 

Ochrona własności intelektualnej 

Emitent podejmuje działania mające na celu wprowadzenie do sprzedaży własnych analizatorów w dziedzinie 

diagnostyki laboratoryjnej, m.in. analizatora biochemicznego Equisse, hematologicznego analizatora Hermes 

oraz przede wszystkim innowacyjnego analizatora POCT dedykowanego do gabinetów lekarskich (BlueBox). 

Emitent prowadzi prace badawcze oraz współpracuje z międzynarodowymi i lokalnymi ośrodkami badawczymi 

nad przełomowymi technologiami z zakresu diagnostyki in vitro. W związku z prowadzonymi pracami nad 

analizatorem BlueBox, Zarząd Emitenta spodziewa się istotnych zmian na rynku diagnostyki medycznej poprzez 

wyznaczenie nowych standardów dla urządzeń diagnostycznych i przebiegu procesu pozyskiwania próbki krwi 

do testów oraz powstania nowego segmentu rynku poprzez udostępnienie możliwości wykonywania pełnego 

spektrum badań indywidualnie lub w gabinecie lekarskim (rewolucyjna zmiana w zakresie Point of Care 

Testing). 

Emitent dokonał kilkunastu zgłoszeń tzw. zgłoszeń międzynarodowych PCT, zgodnie z procedurą określoną 

w przepisach Układu o Współpracy Patentowej z dnia 19 czerwca 1970 r., którego Polska jest stroną. Zgłoszenie 

międzynarodowe PCT umożliwia uzyskanie patentu w państwach, które są stronami wyżej wymienionej 

konwencji w uproszczonym systemie opartym na jednym zgłoszeniu patentowym. W przypadku części zgłoszeń 

(m.in. dotyczących analizatora BlueBox i analizatora Hermes) uruchomiono już fazy krajowe rozpoznania 

zgłoszeń w krajach wnioskowanej ochrony: krajach europejskich (EPO), Brazylii, Japonii, Rosji oraz w Stanach 

Zjednoczonych. W przypadku pozostałych zgłoszeń wyznaczono terminy uruchomienia faz krajowych. 

W latach 2010-04.2014 Emitent dokonał łącznie siedemnastu zgłoszeń wynalazków, jednego zgłoszenia znaku 

słownego EQUISSE oraz jednego zgłoszenia wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Dwa zgłoszenia z grupy zgłoszeń dodatkowych, trzy zgłoszenia wynalazków dotyczące analizatora Equisse oraz 

jedno zgłoszenie wzoru użytkowego dotyczące analizatora Equisse nie są kontynuowane. Dwa zgłoszenia 

dotyczące analizatora Blue Box zostały wycofane z UPRP przed publikacją (wynalazki  będą zgłaszane ponownie 

w UPRP w wersji rozszerzonej i udoskonalonej). Ponadto postępowania związane z siedmioma zgłoszeniami 

dotyczącymi analizatora Blue Box zostały zawieszone na  etapie badania merytorycznego w Departamencie 

Badań Patentowych RP. Dwa zgłoszenia wynalazków oczekują na rozpatrzenie. 

Emitent uzyskał ochronę patentową w UPRP na jeden wynalazek z grupy dodatkowych – decyzja uzyskana w 

dniu 01.10.2013 r., patent udzielony od dnia 24.01.2010 r., numer patentu 216402 na wynalazek Pt. „Zawór do 

zamykania przepływu płynu”. Emitent posiada również ochronę patentową na znak słowny EQUISSE – ochrona 

od 10.04.2012 r., numer Świadectwa Rejestracji 010315695.Umowy handlowe 

Emitent posiada dość zróżnicowaną bazę dostawców, szczególnie w zakresie dostaw materiałów do produkcji 

odczynników chemicznych. Do największych dostawców Emitenta zaliczają się jednak producenci sprzętu 

laboratoryjnego, co związane jest z relatywnie wyższym kosztem zakupu takiego sprzętu, niż materiałów do 

produkcji odczynników W strukturze łącznych kosztów zakupu towarów i materiałów przez Emitenta dominuje 

trzech głównych dostawców sprzętu laboratoryjnego (Orphee SA, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics 

Co. Ltd. oraz Greiner Bio-One GmbH). Łączny udział w przychodach Emitenta ze sprzedaży towarów i 
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materiałów nabywanych od tych dostawców kształtuje się na poziomie ok. 34% (dane za 2014 r.). Poniżej 

zaprezentowane zostały kluczowe warunki umów zawartych pomiędzy Emitentem, a powyższymi dostawcami. 

Umowa z Greiner Bio-One GmbH  

Emitent zawarł umowę wyłącznej dystrybucji na terenie Polski produktów Greiner Bio-One GmbH z siedzibą w 

Kremsmünster (Austria). Przedmiotem umowy jest dystrybucja ustalonych przez strony umowy produktów 

sprzedawanych pod handlową marką VACUETTE. Producent zobowiązał się do nieudzielania innym podmiotom 

statusu autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski. Emitent zobowiązany jest do aktywnej promocji 

produktów dystrybuowanych na podstawie umowy oraz do zapewnienia wsparcia technicznego klientom 

docelowym i informowania producenta o przebiegu realizacji umowy, wielkości sprzedaży, trendach 

rynkowych, uwarunkowaniach klientów docelowych. Strony uzgodniły minimalne poziomy zamówień w 

poszczególnych latach do roku 2017 włącznie. Emitent nie ma prawa do modyfikacji, zmiany, naruszania 

integralności sprzedawanych produktów. Z uwagi na konieczność spełnienia przez producenta wysokich 

standardów w zakresie bezpieczeństwa sprzedawanych produktów Emitent zobowiązany jest do 

monitorowania i rejestrowania drogi każdego produktu do klienta docelowego i przechowywania tych danych 

przez okres 3 lat. W przypadku jakichkolwiek nieautoryzowanych zmian czy modyfikacji produktu lub informacji 

technicznych, zapewnień oraz instrukcji w ramach materiałów dołączanych do produktu, odpowiedzialność 

producenta będzie wyłączona. Emitent w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do nabywania 

produktów wyłącznie od producenta oraz zobowiązany jest do niedystrybuowania i niepromowania produktów 

o podobnej charakterystyce z innych źródeł. Obowiązek pozyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń na 

prowadzenie dystrybucji produktów na terenie Polski leży po stronie Emitenta. Z uwagi na ujawnienie przez 

producenta unikalnego know-how o dużej wartości dla promowania i sprzedaży produktów strony ustaliły 

klauzulę zakazu konkurencji przez okres 1 roku po wygaśnięciu umowy obejmującą obszar Polski. Producent 

zapewnia Emitentowi bieżącą aktualizację informacji o produkcie wraz z jego modyfikacjami, udoskonaleniami, 

rozwojem poprzez system szkoleniowy. Strony uzgodniły obowiązujące w stosunkach pomiędzy nimi ceny z 

mechanizmem ich zmiany w drodze uprzedniego wypowiedzenia, system pisemnych zamówień ich realizacji i 

płatności z odroczonym terminem. Umowa przewiduje klauzule zwolnienia Emitenta z odpowiedzialności i 

zasadnie poniesionych kosztów związanych z roszczeniami osób trzecich za szkody spowodowane przez 

produkty w sytuacji niedołożenia należytej staranności lub umyślnego działania producenta. Klauzula poufności 

została uzgodniona przez strony na okres 5 lat po zakończeniu umowy. Producent udzielił niewyłącznej i 

nieprzenaszalnej licencji do używania nazw handlowych i znaków towarowych w celu promocji i sprzedaży 

produktów na terenie Polski na czas trwania umowy. W wyniku zawarcia umowy nie dochodzi do przeniesienia 

jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej na Emitenta. Strony uzgodniły karę umowną w wysokości 10.000 

euro za każdy dzień naruszenia w sytuacji korzystania przez Emitenta ze znaków towarowych producenta po 

cofnięciu zgody na takie używanie. Umowa została zwarta na 5 lat od daty jej podpisania. Strony przewidziały 

90-dniowy termin wypowiedzenia umowy. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia zostało ustalone jedynie w  

sytuacji: opóźnienia w płatnościach powyżej 45 dni, rozpoczęcia postępowania upadłościowego strony lub 

odmowy wszczęcia takiego postępowania w sytuacji braku aktywów na pokrycie kosztów postępowania, 

przejęcia kontroli nad Emitentem przez podmiot bezpośrednio konkurencyjny wobec producenta, zezwolenia 

na nieautoryzowane użycie znaków towarowych producenta przez osobę trzecią, utraty zezwoleń na 

dystrybucję produktów na terytorium Polski, prowadzenie działań w celu przejęcia klientów spoza terytorium, 

do którego Emitent został autoryzowany, utraty przez producenta zdolności produkcyjnej na stałe. Strony 

przewidziały w sytuacji wypowiedzenia lub rozwiązania umowy system rekompensaty na rzecz Emitenta 

stanowiący uzgodnioną część obrotów producenta z Emitentem z okresu 12 miesięcy poprzedzających 

wcześniejsze zakończenie umowy w sytuacji woli kontynuowania umowy przez Emitenta i odmowy takiej 

kontynuacji przez producenta oraz z uwagi na zamiar budowania własnej sieci dystrybucyjnej lub powierzenia 

takiej dystrybucji innemu podmiotowi. W sytuacji rozwiązania umowy w wyniku istotnego naruszenia jej 

postanowień spowodowanego działaniami jednej ze stron przewidziano karę umowną w wysokości 100.000 
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euro. Strony uzgodniły również kontynuowanie dostaw przez producenta pomimo rozwiązania umowy w celu 

wywiązania się Emitenta z podjętych zobowiązań wobec klientów docelowych. Umowa podlega prawu 

austriackiemu, a spory z niej wynikłe podlegają arbitrażowi przy Federalnej Izbie Gospodarczej w Wiedniu. 

Umowy z Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd 

Emitent jest stroną umów z Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd z siedzibą w Shenzhen w 

Chinach dotyczących produkcji i dostawy produktów OEM analizatorów biochemicznych Accent 200, Accent 

300 i wyłącznej dystrybucji na terenie Polski i dostawy analizatora biochemicznego BS-400 z wyposażeniem 

dodatkowym. Istotą umów dotyczących produktów OEM jest zobowiązanie producenta do ich wytworzenia i 

oznakowania marką handlową Emitenta i prawo Emitenta do dystrybucji produktu do klienta docelowego pod 

własną marką handlową. 

Accent - 200 

W dniu 9 września 2010 r. strony zawarły umowę na okres do końca roku 2010, przy czym umowa ta zostanie 

automatycznie przedłużana na kolejne roczne okresy do czasu, aż jedna ze stron nie dokona jej wypowiedzenia 

na piśmie, co najmniej na 90 dni przed końcem danego rocznego okresu obowiązywania umowy. Dodatkowo w 

sytuacji naruszenia postanowień umowy przez jedną ze stron, druga ma prawo do wypowiedzenia umowy w 

każdym czasie za 90-dniowym terminem wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia możliwe jest 

za porozumieniem stron. Dodatkowo strony przewidziały możliwość natychmiastowego wypowiedzenia umowy 

przez: (i) producenta w sytuacji gdy Emitent nie składa zamówień przez okres 3 kolejnych miesięcy, nie osiąga 

założonego kwartalnego poziomu zamówień i nie podejmuje działań zaradczych po notyfikacji producenta o 

zagrożeniu rozwiązaniem umowy lub nie zrealizował minimalnego rocznego poziomu zamówień, a także w 

sytuacji gdy nie przestrzega terminów płatności określonych w umowie, (ii) każdą ze stron w sytuacji upadłości 

lub likwidacji drugiej strony lub rażącego naruszenia postanowień umowy. Emitent może prowadzić sprzedaż 

produktów na całym świecie przy założeniu, że jest w stanie zapewnić odpowiedni poziom usług dla końcowego 

klienta na danym terytorium, przy czym nie wyklucza to prawa producenta do sprzedaży produktów objętych 

umową pod własną marką lub za pośrednictwem podmiotów trzecich. Strony przewidziały w umowie system 

składania zamówień, płatności i dostaw. Emitent zobowiązany jest do uzyskania wymaganych zezwoleń na 

sprzedaż produktów na danym terytorium, realizacji usług komplementarnych wobec klienta docelowego 

(szkolenia, serwis, instalacja) zgodnie ze standardami producenta. Do obowiązków producenta należy między 

innymi produkcja, znakowanie i pakowanie produktów z zachowaniem certyfikatów jakości ISO 13485:2003 i 

ISO 9001 oraz znakiem zgodności CE, realizacja zobowiązań w ramach gwarancji producenta, przeprowadzenie 

szkoleń pracowników Emitenta. Strony przewidziały w umowie klauzulę poufności oraz potwierdziły brak 

transferu jakichkolwiek praw własności intelektualnej przynależnych producentowi na rzecz Emitenta. Do 

umowy znajduje zastosowanie Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 

towarów (ang. CISG, Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Spory rozstrzygane będą 

przez sąd arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej w Zurychu. 

Accent - 300  

W dniu 1 czerwca 2006 r. strony zawarły umowę na okres do końca roku 2007, przy czym umowa ta zostanie 

automatycznie przedłużana na kolejne roczne okresy do czasu, aż  jedna ze stron nie dokona jej wypowiedzenia 

na piśmie, co najmniej na 60 dni przed końcem danego rocznego okresu obowiązywania umowy. Umowa 

przewiduje zapisy w swojej istocie kształtujące zobowiązania stron w sposób identyczny jak opisana umowa w 

zakresie Accent 200, przy czym rozstrzyganie sporów powierzono Międzynarodowemu Centrum Arbitrażu w 

Singapurze. 
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BS – 400 

Umowa dotycząca wyłącznej dystrybucji na terenie Polski i dostawy analizatora biochemicznego BS-400 

zawarta w dniu 24 grudnia 2007 r. Umowa została zawarta na okres do końca roku 2009, przy czym jest 

automatycznie przedłużana na kolejne roczne okresy do czasu, aż jedna ze stron nie dokona jej wypowiedzenia 

na piśmie, co najmniej na 3 miesiące przed końcem danego rocznego okresu obowiązywania umowy. W 

sytuacji naruszenia umowy przez jedną ze stron, drugiej służy prawo wypowiedzenia umowy po uprzednim 

pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszeń złożonym na 30 dni przed wypowiedzeniem umowy z kolejnym 30-

dniowym terminem. W każdym czasie umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron. Producent 

udziela Emitentowi wyłącznego prawa do dystrybucji produktu na terenie Polski. W sytuacji naruszenia tego 

prawa poprzez sprzedaż produktów poza regionem ustalonym przez strony producentowi przysługuje 

odszkodowanie nie niższe niż 50% wartości sprzedaży zrealizowanej przez Emitenta z naruszeniem tego zakazu. 

Strony przewidziały odszkodowanie o symetrycznej wysokości w sytuacji sprzedaży dokonanej przez 

producenta innemu dystrybutorowi na terenie Polski. Strony przewidziały minimalny poziom zamówień do 

zrealizowania. Producent udziela gwarancji na dostarczany produkt oraz zobowiązuje się do realizacji napraw 

gwarancyjnych oraz zapewnienia w okresie trwania umowy i 5 lat po jej wygaśnięciu do zapewnienia 

odpłatnego wsparcia pogwarancyjnego. Strony przewidziały system szkoleń dla przedstawicieli Emitenta. 

Emitent jest zobowiązany do uzyskania wszelkich zezwoleń wymaganych przez prawo krajowe w celu legalnego 

wprowadzania do obrotu produktów objętych umową oraz potwierdziły brak transferu jakichkolwiek praw 

własności intelektualnej przynależnych producentowi na rzecz Emitenta. Do umowy znajduje zastosowanie 

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (ang. CISG, Convention 

on Contracts for the International Sale of Goods). Spory rozstrzygane będą przez sąd arbitrażowy 

Międzynarodowe Centrum Arbitrażu w Singapurze. 

Umowa z C2 Diagnostics  

Umowa została zawarta dnia 30 kwietnia 2008 r. pomiędzy Orphée a C2 Diagnostics spółką akcyjną (société 

anonyme) prawa francuskiego z siedzibą w Montpellier. Umowa zastąpiła obowiązującą uprzednio między 

stronami umowę z 5 lipca 2006 r. 

Przedmiotem Umowy jest określenie zasad stałej dostawy przez C2 Diagnostics na rzecz Orphée oraz 

dystrybucji przez Orphée aparatury diagnostycznej, odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz części 

zamiennych analizatorów Mythic (tj. Mythic 18, Mythic 22OT, Mythic 22CT, Mythic AL wraz z ewentualnymi 

rozwinięciami – kolejnymi modelami analizatorów). Umowa oparta jest na zasadzie wzajemnej wyłączności. Na 

podstawie umowy Orphée jest wyłącznym dystrybutorem ww. aparatury diagnostycznej, zarówno w zakresie 

diagnostyki medycznej jak i weterynaryjnej. Wyłączność Orphée nie obejmuje terytoriów USA i Kanady (w 

zakresie zastosowań diagnostyki medycznej - dla ludzi).  Orphée jest uprawniony do prowadzenia dystrybucji 

analizatorów pod własną marką, pod marką Atwill jak również pod markami specjalistycznych dystrybutorów. 

Wyłączność Orphée nie wyklucza równocześnie możliwości dystrybucji wersji OEM analizatorów 

produkowanych przez C2 Diagnostics w ramach ogólnoświatowego kontraktu OEM z jedną z 5 największych 

firm światowych. W związku z zapewnieniem wyłączności na rzecz Orphée, jest on zobowiązany (jak również 

spółka  dominująca i spółki –córki) uzyskiwać zgodę C2 Diagnostics na dystrybuowanie aparatów 

konkurencyjnych do aparatów zdefiniowanych w niniejszej umowie (czyli Mythic 18, Mythic 22 OT, CT  i AL) 

produktów.  Orphée może jednak prowadzić prace badawcze i rozwojowe nad każdymi aparatami, nawet 

konkurencyjnymi do aparatów opisanych w Umowie. 

Umowa ustala ceny poszczególnych wersji analizatorów, odczynników oraz podzespołów (odsyłając częściowo 

do cennika C2 Diagnostics), w praktyce jej stosowania ceny są przedmiotem corocznych negocjacji, 

prowadzonych na każdy rok kalendarzowy przed jego rozpoczęciem podczas spotkań organizacyjnych (Steering 

meeting). 
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Umowa określa tryb modyfikacji i udoskonalania produktów C2 Diagnostics, różnicując prace realizowane na 

życzenie Orphée (których warunki będą przedmiotem odrębnych negocjacji) od prac obligatoryjnych (usuwanie 

wad dostosowanie do przepisów prawa itp. – prowadzonych na koszt dostawcy). C2 Diagnostics jest 

zobowiązany zapewnić wszelkie homologacje, dopuszczenia oraz dokumentację umożliwiającą złożenie 

deklaracji  zgodności produktów przez Orphée, jak również określony umową zakres szkoleń.  Umowa określa 

zasady preliminowania i dokonywania zamówień produktów. Umowa zawiera standardowe postanowienia 

dotyczące rękojmi za wady dostarczanych urządzeń. C2 Diagnostics zapewnia ochronę praw własności 

intelektualnej związanych z dostarczanymi urządzeniami, kody źródłowe oprogramowania podlegają 

deponowaniu w odpowiedniej agencji ochrony. Umowa została zawarta na okres 7 lat od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po dokonaniu pierwszej dostawy przez C2 Diagnostics SA analizatora Mythic 22 AL, 

przy czym pierwsza dostawa wskazanego analizatora miała miejsce w  dniu 2 lipca 2010 r. Strony objęły umową 

współpracę wcześniejszą, począwszy od 31 grudnia 2007 r. Strony zastrzegły sobie prawo wcześniejszego 

wypowiedzenia umowy w przypadkach zaistnienia określonych umową naruszeń jej postanowień przez drugą 

stronę lub innych zdarzeń.  W pozostałym zakresie umowa nie odbiega od standardowych postanowień umów 

podobnego typu. 

Umowy z Orphée SA 

Do istotnych dostawców Emitenta należy również Orphée SA. Produkty Orphée SA (urządzenia z serii Mythic – 

analizatory stosowane w diagnostyce in vitro, części zamienne do urządzeń, odczynniki) generują 

kilkunastoprocentowy udział w przychodach ze sprzedaży Emitenta. Emitent zawarł w dniu 1 lipca 2006 r. 

umowę dystrybucyjną na wyłączność co do terytorium Polski dotyczącą ww. wskazanych produktów 

Orphée SA. Emitent prowadzi sprzedaż produktów w imieniu własnym, na własny rachunek i odpowiedzialność. 

Emitent zobowiązany jest do nie sprzedawania i nie promowania oraz nie prowadzenia prac rozwojowych 

urządzeń podobnych do tych produkowanych przez Orphée SA. Zobowiązanie to dotyczy terytorium Polski. 

Z uwagi na szczególny charakter wzajemnych relacji stron umowy Emitent nie ma uprawnień do przenoszenia 

części lub całości swoich zobowiązań i wierzytelności wobec Orphée SA na podmioty trzecie bez uprzedniej 

pisemnej zgody Orphée SA. Podobnie z tego samego powodu jakakolwiek istotna zmiana osób i podmiotów 

zarządzających i kontrolujących Emitenta bez uprzedniego ustalenia z Orphée SA może stanowić samodzielną 

przyczynę rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem. Strony ustaliły 

minimalne poziomy zamówień realizowane przez Emitenta, zasady sprzedaży i dostawy produktów, w tym 

poziom cen na poszczególne produkty i tryb ich zmiany (waloryzacji), terminy płatności, wysokość odsetek za 

nieterminowe płatności. Orphée SA udziela gwarancji jakości na okres 15 miesięcy od daty faktury, którą objęte 

są dane urządzenia lub 12 miesięcy od daty instalacji u odbiorcy finalnego w zależności od tego, który z tych 

terminów upłynie pierwszy. Umowa zawarta został na okres 3 lat, przy czym jest automatycznie przedłużana na 

kolejne 3 letnie okresy z możliwością każdoczesnego jej wypowiedzenia na piśmie w terminie do 3 miesięcy 

przed zakończeniem trwającego okresu. Niezależnie od powyższego Orphée SA służy uprawnienie do 

rozwiązania umowy za pisemnym zawiadomieniem w sytuacjach, w szczególności: (i) naruszenia przez Emitenta 

swoich obowiązków wynikających z umowy, (ii) niewypłacalności, upadłości bądź likwidacji Emitenta, (iii) siły 

wyższej, (iv) braku realizacji ustalonych planów sprzedażowych, (v) nieodnowienia lub utraty uprawnień 

Emitenta do prowadzenia działalności w zakresie objętym umową, (vi) zaistnienia sytuacji gdy produkty objęte 

umową są przedmiotem roszczeń w zakresie odpowiedzialności za produkt lub mogą rodzić ryzyko zagrożenia 

zdrowia i życia odbiorców. Strony przewidziały klauzulę poufności obowiązującą w okresie realizacji umowy 

i 2 lata od jej zakończenia. Umowa podlega prawu szwajcarskiemu, a spory z niej wynikłe podlegają arbitrażowi 

przy Izbie Gospodarczej w Genewie. 

Emitent jest również stroną umowy dystrybucyjnej z dnia 1 lipca 2006 r. z Orphée na podstawie, której jest 

wyłącznym dystrybutorem dostarczanych przez Orphée produktów (tj. urządzenia z serii Mythic – analizatory 

stosowane w diagnostyce in vitro, części zamienne do urządzeń, odczynniki) na terytorium Białorusi, Estonii, 

Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy. Umowa została zawarta na identycznych warunkach jak ta opisana powyżej 
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dotycząca terytorium Polski. Pismem datowanym na dzień 31 marca 2015 r. Orphée przekazała Emitentowi 

wypowiedzenie umowy dystrybucyjnej na wyłączność dot. urządzeń serii Mythic na terenie Białorusi, Estonii, 

Łotwy, Litwy, Rosji oraz Ukrainy. Pismo wskazuje za podstawę wypowiedzenia Umowy art. 9 ust. 2 Umowy. 

Wypowiedzenie Umowy zgodnie z ww. pismem ma nastąpić ze skutkiem na koniec czerwca 2015 r. 

Wypowiedzenie zostało podpisane przez Pana Tomasza Tuorę jako dyrektora zarządzającego, działającego na 

podstawie pełnomocnictwa. Zarząd Emitenta zwrócił się dwukrotnie do Rady Dyrektorów Orphée o 

potwierdzenie nadania tego pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej. Do 

chwili obecnej nie uzyskano odpowiedzi na poruszone kwestie. Z punktu widzenia Emitenta, umowa 

dystrybucyjna nie została skutecznie wypowiedziana. Ewentualne następstwa na 2015 rok w przypadku 

potwierdzenia przez Rade Dyrektorów skuteczności wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej od 01 lipca 2015 

roku nie są znaczące dla Emitenta. 

Dodatkowo dnia 20 stycznia 2010 r. Emitent zawarł z Orphée SA umowę o współpracy na czas nieokreślony. 

Na mocy wspomnianej umowy, Emitent zobowiązał się do świadczenia na terytorium świata we własnym 

imieniu na rzecz Orphée SA następujących usług: (i) składowania produktów znajdujących się w ofercie Orphée 

SA; (ii) organizowania, wykonywania i realizowania wysyłek w ramach sprzedaży eksportowej do klientów 

Orphée SA na podstawie planów terminowych sprzedaży eksportowej Orphée SA (miesięcznych 

i tygodniowych); (iii) organizowania współpracy ze spółkami logistycznymi; (iv) organizowania i wykonywania 

wysyłek na zlecenie Orphée SA; (v) utrzymywania stałego kontaktu i konsultowania klientów Orphée SA 

w zakresie produktów znajdujących się w ofercie Orphée SA; (vi) wsparcia pozycji na rynku produktów 

znajdujących się w ofercie Orphée SA; (vii) zapewnienia konsultacji w sprawach technicznych dotyczących 

produktów z oferty Orphée SA. Z tytułu wykonywania wyżej opisanej umowy Orphée SA zobowiązana jest do 

zapłaty Emitentowi miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego. Wszelkie koszty związane z dodatkowymi 

usługami są odrębnie regulowane przez Orphée SA (nie w ramach ustalonej opłaty ryczałtowej). Umowa została 

zawarta na czas nieokreślony z miesięcznym terminem wypowiedzenia zastrzeżonym dla każdej ze stron. 

Umowa podlega prawu polskiemu. Strony zastrzegły właściwość sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

powodowej strony. 

Umowy handlowe – dystrybucyjne 

Umowa z Kormiej Rusłand 

W dniu 9 września 2014 r. Emitent zawarł z Kormiej Rusłand ramową umowę sprzedaży urządzeń medycznych, 

których asortyment  uzgodniony został przez strony w załączniku do umowy. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 

2017 r.  Strony określiły szacunkową wartość umowy na 15 milionów euro i ustaliły ceny na asortyment objęty 

umową. Ponadto strony ustaliły standardy jakości dostarczanych urządzeń, odpowiedzialność Emitenta za wady 

urządzeń objętych umową, sposób oznaczania i pakowania urządzeń, zasady dostawy urządzeń. Okres 

odpowiedzialności gwarancyjnej Emitenta ustalony został na 12 miesięcy od dnia zainstalowania danego 

urządzenia, nie dłużej jednak niż 18 miesięcy od daty dostawy urządzenia. W sytuacji gdy Emitent nie jest 

w stanie w ramach swoich zobowiązań gwarancyjnych wyeliminować wady urządzenia i zamienić wadliwego 

urządzenia na wolne od wad, Kormiej Rusłand służy prawo do rozwiązania umowy za zapłatą przez Emitenta 

odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w związku z taką sytuacją lub prawo do odpowiedniego 

obniżenia ceny urządzenia. Strony ograniczyły odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy poprzez wprowadzenie klauzuli siły wyższej. W sytuacji zaistnienia stanu siły wyższej uniemożliwiającej 

realizacje umowy powyżej 6 miesięcy strony zastrzegły prawo do rozwiązania umowy w całości lub części bez 

obowiązku wzajemnego pokrywania szkód występujących po obu stronach z tego tytułu. Strony poddały 

ewentualne spory wynikłe z umowy Międzynarodowemu Sądowi Arbitrażowemu przy Izbie Przemysłowo – 

Handlowej Federacji Rosyjskiej w Moskwie. 
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Umowa z Kormej Diana 

W dniu 19 marca 2014 r. PZ Cormay zawarł z Kormej Diana ramową umowę sprzedaży urządzeń medycznych, 

których asortyment  uzgodniony został przez strony w załączniku do umowy (w szczególności produkty PZ 

Cormay, Audit Diagnostics, C2 Diagnostics, Diesse Diagnostica Senese, Orphée). Umowa obowiązuje na czas 

realizacji zobowiązań stron. Strony określiły szacunkową wartość umowy na 150 tysięcy euro i ustaliły ceny na 

asortyment objęty umową. Ponadto strony ustaliły standardy jakości dostarczanych urządzeń, 

odpowiedzialność PZ Cormay za wady urządzeń objętych umową, sposób oznaczania i pakowania urządzeń, 

zasady dostawy urządzeń i płatności za nie (60 dni od dostawy). Termin na zgłoszenie wad dostarczonych 

towarów określono na 10 dni od daty dostawy. W sytuacji opóźnienia terminu dostawy towarów strony ustaliły 

karę umowną  w wysokości 0,1% wartości zamówionych towarów. Strony poddały ewentualne spory wynikłe z 

umowy jurysdykcji Trybunału Handlowego Republiki Białorusi zgodnie z prawem Republiki Białorusi. 

Umowa Innovation Enterprises Ltd. z Kormiej Rusłand 

W dniu 18 lutego 2014 r. Innovation Enterprises Ltd. zawarł z Kormiej Rusłand ramową umowę sprzedaży 

urządzeń medycznych, których asortyment  uzgodniony został przez strony w załączniku do umowy. Umowa 

obowiązuje do 31 grudnia 2017 r.  Strony określiły szacunkową wartość umowy na 3 miliony euro i ustaliły ceny 

na asortyment objęty umową. Ponadto strony ustaliły standardy jakości dostarczanych urządzeń, 

odpowiedzialność Innovation Enterprises Ltd. za wady urządzeń objętych umową, sposób oznaczania i 

pakowania urządzeń, zasady dostawy urządzeń (90 dni kalendarzowych od daty płatności). Okres 

odpowiedzialności gwarancyjnej Innovation Enterprises Ltd. ustalony został na 12 miesięcy od dnia 

zainstalowania danego urządzenia, nie dłużej jednak niż 18 miesięcy od daty dostawy urządzenia. Termin na 

zgłoszenie wad dostarczonych towarów określono na 2 tygodnie od daty dostawy. W sytuacji gdy Innovation 

Enterprises Ltd. nie jest w stanie w ramach swoich zobowiązań gwarancyjnych wyeliminować wady urządzenia i 

zamienić wadliwego urządzenia na wolne od wad w ciągu 3 miesięcy od ich zgłoszenia Kormiej Rusłand służy 

prawo do rozwiązania umowy za zapłatą przez Innovation Enterprises Ltd. odszkodowania za wszelkie szkody 

poniesione w związku z taką sytuacją lub prawo do odpowiedniego obniżenia ceny urządzenia. Strony 

ograniczyły odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez wprowadzenie 

klauzuli siły wyższej. Zasady przejścia własności dostarczanych towarów i ryzyka utraty towarów określone 

zostały przez strony zgodnie z Międzynarodowymi Regułami Handlu „Incoterms 2010”. W sytuacji opóźnienia 

terminu dostawy towarów powyżej 4 tygodni Kormiej Rusłand ma prawo do wypowiedzenia umowy w całości 

lub części Strony poddały ewentualne spory wynikłe z umowy Międzynarodowemu Sądowi Arbitrażowemu przy 

Izbie Przemysłowo – Handlowej Federacji Rosyjskiej w Moskwie. 

Umowy przemysłowe (nowe procesy produkcyjne) 

Umowa z Wild Elektronik und Kunststoff GmbH & CO KG 

Umowa z Wild Elektronik und Kunststoff GmbH & CO KG z siedzibą w Wernberg w Austrii dotyczy wspólnych 

działań zmierzających do komercjalizacji (przygotowania do produkcji) urządzenia Blue Box, w szczególności 

poprzez stworzenie oprogramowania oraz graficznego interfejsu użytkownika tego urządzenia. Z uwagi na 

kluczowe znaczenie informacji przekazywanych przy realizacji umowy, w szczególności o wysokim stopniu 

poufności z uwagi na innowacyjność produktu Blue Box strony zawarły odrębną umowę o zachowaniu 

poufności.  Strony przewidziały w ramach realizacji umowy fazę analizy urządzenia, prace polegające na 

optymalizacji jego funkcjonowania i fazę finalnego ustalenia (designu) urządzenia, a także realizację i 

przygotowanie prototypu oraz wdrożenie urządzenia do produkcji. W zakresie przygotowania oprogramowania 

przewidziano analizy algorytmu i funkcji oprogramowania, przygotowanie koncepcji oprogramowania, 

stworzenie samego oprogramowania przewidującego funkcjonalność na urządzenia mobilne i PC. Strony 

uzgodniły system komunikacji i raportowania przebiegu prac oraz harmonogram, uzgodniły też komitet 

sterujący i jego prerogatywy. Strony przewidziały możliwość powierzenia produkcji urządzenia WILD po 

zakończeniu fazy prac koncepcyjnych, przy czym współpraca ta nie została przesądzona w sytuacji gdy oferta 
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WILD będzie z uzasadnionych powodów gorsza od ofert innych podmiotów, w szczególności z uwagi na 

kryterium ceny i jakości. Strony uzgodniły że wszelkie prawa autorskie i własności intelektualnej, w tym 

know-how  wytworzone przez WILD w związku z tą umową zostaną odpłatnie przeniesione na Emitenta. Do 

umowy znajduje zastosowanie Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 

towarów (ang. CISG, Convention on Contracts for the International Sale of Goods), a pomocniczo prawo 

szwajcarskie. Spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd w Zurychu w Szwajcarii. Umowa została zawarta na 

czas jej realizacji, Emitent może wypowiedzieć umowę na zakończenie każdego etapu prac za 20 dniowym 

wypowiedzeniem, a w każdym czasie w razie nienależytego wykonywania lub niewykonywani umowy przez 

WILD po uprzednim ostrzeżeniu z terminem 30 dni. Symetrycznie WILD może w każdym czasie wypowiedzieć 

umowę w razie nienależytego wykonywania lub niewykonywania umowy przez Emitenta po uprzednim 

ostrzeżeniu z terminem 30 dni. 

Umowa z DIAGDEV SAS  

W dniu 20 marca 2014 r. Emitent zawarł ze spółką prawa francuskiego DIAGDEV SAS z siedzibą w Castries 

Francja umowę dotyczącą przygotowania prototypu innowacyjnego analizatora hematologicznego o wydajności 

80 testów na godzinę do prowadzenia badań morfologii krwi pełnej (tzw. morfologia 5 diff.) obejmującej 

analizę pięciu frakcji leukocytów i przeniesienia na Emitenta wszelkiego know-how, własności intelektualnej, 

praw autorskich i własności przemysłowej związanej z realizacją przedmiotu umowy. Celem Emitenta 

określonym w umowie jest wdrożenie powstałego na podstawie tej umowy urządzenia do produkcji. Strony 

uzgodniły harmonogram realizacji przedmiotu umowy i obowiązki stron, w szczególności ścisłą współprace i 

notyfikowanie postępów prac, osoby dedykowane do współpracy, zasady ścisłej współpracy zespołów 

naukowych stron, powołały komitet sterujący i określiły zakres jego kompetencji i tryb działania. Strony 

określiły zakresy odpowiedzialności, gwarancje jakości. Strony ustaliły karę umowną w sytuacji zwłoki DIAGDEV 

w zakresie realizacji założonego harmonogramu jako wartość ułamkową procenta wartości umowy za każdy 

miesiąc kalendarzowy takiej zwłoki. Wynagrodzenie DIAGDEV ustalone zostało jako wynagrodzenie ryczałtowe 

za wszelkie czynności DIAGDEV związane z umową płatne w miesięcznych ratach w okresie realizacji umowy. 

Ustalona cena obejmuje przeniesienie na Emitenta wszelkiego know-how, własności intelektualnej, praw 

autorskich i własności przemysłowej powstałej, uzyskanej w związku z realizacją przedmiotu umowy. Na 

wypadek wytworzenia w toku prac przez DIAGDEV praw lub przedmiotów kwalifikowanych jako utwory w 

rozumieniu polskiej ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych DIAGDEV 

zobowiązał się do ich przeniesienia na Emitenta w ramach pól eksploatacji określonych szczegółowo w umowie. 

Umowa obejmuje również udzielenie wyłącznej nieograniczonej terytorialnie z prawem do udzielania 

sublicencji licencji obejmującej know-how i prawa własności intelektualnej DIAGDEV zastrzeżone na rzecz 

DIAGDEV, które zostaną użyte w procesie produkcji urządzeń objętych umową. Umowa została zawarta do 

końca grudnia 2015 r. Strony ustaliły możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w sytuacji naruszenia 

przez jedną ze stron terminów zapisanych w umowie i nie podjęciu działań mających na celu likwidacje skutków 

naruszenia w terminie 30 dni od pisemnej notyfikacji o takim naruszeniu. W sytuacji gdy skutków naruszenia 

nie da się usunąć postanowień dotyczących uprzedniego 30 dniowego terminu nie stosuje się. Podobnie jak w 

sytuacji innego naruszenia oświadczeń i gwarancji zawartych w umowie, których skutków nie da się usunąć 

rozwiązanie umowy możliwe jest ze skutkiem natychmiastowym. Emitentowi przysługują dodatkowe 

uprawnienia do rozwiązania umowy w sytuacjach szczegółowo wskazanych w umowie. Umowa podlega prawu 

polskiemu. Sądem właściwym dla sporów powstałych na tle umowy jest Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie 

Gospodarczej w Warszawie.  

Umowa z Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 

W dniu 11 stycznia 2011 r. Emitent zawarł umowę z Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 

dotyczącą przeniesienia udziałów w prawach do uzyskania patentów oraz w prawach pierwszeństwa do 

uzyskania patentów na wynalazki w Polsce i na terenie całego świata wskazane szczegółowo w umowie. Na 

podstawie umowy Emitent zobowiązany jest do ponoszenia nakładów, wydatków i opłat oraz innych ciężarów 
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związanych ze zgłoszeniem, uzyskaniem oraz utrzymaniem ochrony wynalazków objętych umową. Strony ustalił 

zasady zarządu, korzystania i rozliczania korzyści płynących z wspólnych praw do wynalazków, przy czym zakres 

korzystania zastrzeżony do wyłącznej kompetencji Emitenta dotyczy diagnostyki laboratoryjnej, analityki 

medycznej, analityki klinicznej w obrębie badań i metod biochemicznych i immunologicznych. Rozporządzenie 

udziałem we wspólnych prawach do wynalazków wymaga pisemnej zgody drugiej strony, a ich obciążenie 

wymaga zapewnienia drugiej stronie dalszego niezakłóconego korzystania z tych praw. Strony zastrzegły 

wzajemne prawo pierwszeństwa nabycia całości lub części udziału we wspólnych prawach. Umowa zawarta 

została na czas oznaczony do czasu wygaśnięcia ostatniego patentu na wynalazek objęty umową. Strony 

dokonały zapisu na Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Umowa polega prawu 

polskiemu. Aneksem z dnia 14 września 2011 r. strony rozszerzyły udziały Emitenta w prawach do udziału w 

prawie do know-how dotyczącego każdego z wynalazków i określił termin jej obowiązywania na 30 lat od daty 

jej zawarcia. Emitent skorzystał z prawa pierwszeństwa do uzyskania od Instytutu prawa wyłącznego 

korzystania z wynalazków w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, analityki medycznej oraz analityki klinicznej w 

obrębie metod analizy DNA i RNA obejmujących łańcuchową reakcje polimerazy.    

W dniu 7 lutego 2014 r. Emitent zawarł kolejną umowę z Instytutem Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 

dotyczącą kolejnych dwóch wynalazków na zasadach analogicznych do tych określonych umową z dnia 11 

stycznia 2011 r. 

Umowy ze Scope Fluidics Sp. z o.o. 

W dniu 15 marca 2011 r. PZ Cormay zawarł ze Scope Fluidics Sp. z o.o. („Scope”), spółką założoną przez 

pracowników naukowych Instytutu Chemii Fizycznej PAN, umowę na wykonanie prac badawczych oraz 

rozwojowych (faza prototypowa) dotyczących analizatora do wykonywania testów diagnostycznych (tzw. „Blue 

Box”). W przypadku decyzji PZ Cormay o industrializacji urządzenia, Scope zobowiązał się również zapewnić 

wsparcie w nadzorze nad realizacją takich prac. Scope zobowiązał się do przeniesienia na PZ Cormay praw do 

patentów na wynalazki oraz innych praw własności przemysłowej, jak również majątkowych praw autorskich 

powstałych w wyniku realizacji umowy. Wynagrodzenie Scope zostało ustalone na zasadach rynkowych. PZ  

Cormay przysługują kary umowne od Scope w przypadku opóźnienia w realizacji danej fazy umowy oraz w 

przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania wybranych zobowiązań Scope (np. dotyczących 

poufności, zakazu zawierania niektórych porozumień). Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia 

umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę, po bezskutecznym 

upływie dodatkowego terminu do usunięcia takich uchybień. Dodatkowo, PZ Cormay ma prawo wypowiedzenia 

umowy w przypadku znaczącego opóźnienia Scope w wykonywaniu prac przewidzianych w umowie. W wyniku 

realizacji umowy powstał prototyp analizatora do badania krwi („BlueBox”), który jest obecnie przedmiotem 

industrializacji realizowanej przez PZ Cormay na podstawie umowy z firmą WILD Elektronik und Kunststoff 

GmbH & Co KG. 

W dniu 26 września 2011 r. PZ Cormay SA zawarł ze Scope, umowę na przeprowadzenie badań przemysłowych 

dotyczących opracowania i możliwości komercyjnego wykorzystania innowacyjnych technologii 

mikroprzepływowych w celu zaprojektowania budowy oraz komercyjnego wdrożenia urządzenia 

diagnostycznego (tzw. „Blue Box HT”) oraz na prace rozwojowe (faza prototypowa) dotyczące Blue Box HT. W 

przypadku decyzji PZ Cormay SA o industrializacji urządzenia, Scope zobowiązał się również zapewnić wsparcie 

w nadzorze nad realizacją takich prac. Scope zobowiązał się do przeniesienia na Cormay praw do patentów na 

wynalazki oraz innych własności przemysłowej, jak również majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku 

realizacji umowy. Wynagrodzenie Scope zostało ustalone na zasadach rynkowych. PZ Cormay SA przysługują 

kary umowne od Scope w przypadku opóźnienia w realizacji danej fazy umowy oraz w przypadku niewykonania 

lub nienależytego wykonania wybranych zobowiązań Scope (np. dotyczących poufności, zakazu zawierania 

niektórych porozumień, informowania o zdarzeniach mogących mieć wpływ na wykonywanie umowy). Scope 

ma prawo żądać kary umownej od PZ Cormay SA za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków PZ 

Cormay SA dot. zachowania poufności oraz informowania o okolicznościach, które mogą mieć wpływ na 
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wykonywanie umowy. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do 

usunięcia takich uchybień. Dodatkowo, PZ  Cormay SA ma prawo wypowiedzenia umowy w przypadku 

znaczącego opóźnienia Scope w wykonywaniu prac przewidzianych w umowie.  

Dodatkowo Emitent w związku z pracami prowadzonymi przez Scope w zakresie dotyczącym BlueBox HT zlecił 

Scope dodatkowymi umowami: (i) z dnia 5 czerwca 2014 r. opracowanie i transfer technologii w zakresie 

wdrożenia do produkcji jednorazowych kaset mikroprzepływowych służących aspiracji, separacji i porcjowania 

próbek płynów fizjologicznych w urządzeniu BlueBox, (ii) z dnia 13 sierpnia 2014 r. opracowanie i transfer 

know-how w zakresie wytwarzania mikroprzepływowych kuwet odczynnikowych dedykowanych do pracy w 

analizatorze biochemicznym BlueBox, (iii) z dnia 13 sierpnia 2014 r. doradczej dotyczącej przekazania wiedzy 

oraz pełnienia nadzoru nad budową parku maszynowego oraz instalacji technologicznych fabryki analizatorów 

Blue Box oraz dedykowanych jednorazowych kaset mikroprzepływowych. 

W związku z decyzją o zaniechaniu procesu industrializacji wysokowydajnego urządzenia BlueBox HT 

dedykowanego dużym laboratoriom diagnostycznym, w dniu 30 stycznia 2015 r. Emitent podpisał ze Scope 

aneks do umowy z dnia 26 września 2011 r. Aneks zmienia dotychczasowy zakres prac oraz uszczegóławia 

zasady udziału Stron we wspólności praw do patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, 

utworów, know-how powstałych w wyniku wykonania tej umowy, a także uzupełniły zapisy umowy o 

postanowienia dotyczące zarządu wspólnymi prawami. Nowy zakres prac obejmuje swoim zakresem między 

innymi dostarczenie trzech egzemplarzy prototypów zoptymalizowanej wersji urządzenia BlueBox. 

5.5. Podstawy wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej  

Zarząd Emitenta szacuje pozycję konkurencyjną Emitenta w oparciu przede wszystkim o wewnętrzne dane 

dotyczące wielkości sprzedaży i zawartych kontraktów z dostawcami i odbiorcami. 

6. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

Na Datę Prospektu Emitent nie jest częścią grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 16 Ustawy o Ofercie.  

Do 26 lutego 2015 r. Emitent był częścią grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 16 Ustawy o Ofercie, będąc 

jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Emitenta, w której skład wchodziły: Emitent oraz podmioty zależne w 

stosunku do Emitenta (Grupa Kapitałowa Orphée) – Orphée SA z siedzibą w Plan-les-Ouates  (spółka akcyjna 

prawa Republiki Szwajcarii), Kormiej-Rusłand OOO z siedzibą w Moskwie (spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością prawa Federacji Rosyjskiej), Kormej Diana ИOOO z siedzibą w Mińsku (zagraniczna spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością prawa Republiki Białorusi), Innovation Enterprises Limited z siedzibą w 

Carrigtwohill, Republika Irlandii (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Republiki Irlandii), Orphée 

Technics sp. z o.o. (poprzednia firma spółki: TT Management sp. z o.o.) z siedzibą w Łomiankach. 
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Tabela 17. Wykaz podmiotów zależnych Emitenta do dnia 26 lutego 2015 r. 

Nazwa Forma prawna  siedziba adres 
Udział % Emitenta (także pośrednio) w 

kapitale zakładowym oraz ogólnej 
liczbie głosów – stan do 26.02.2015r. 

Orphée SA 
(Société Anonyme) spółka akcyjna z siedzibą w Plan-les-
Ouates, Republika Szwajcarii, 19 Chemin du Champs des 

Filles, Plan les Ouates, CH-1228, Genewa 
50,01% 

Kormej Diana ИOOO 

(Иностранное общество с ограниченной 
ответственностью) zagraniczna spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, z siedzibą w Mińsku, Republika 

Białorusi, ul. Mogilewskaja, 5-308, 220007 

98,5% 

Kormiej-Rusłand OOO 
(общество с ограниченной ответственностью) spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie, 

Federacja Rosyjska, ul. Altufevskoje, 41A, 5, 52 
100% 

Innovation Enterprises Ltd. 
(Limited) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Carrigtwohill, Republika Irlandii, Business & 
Technology Park, Carrigtwohill, hrabstwo Cork 

99,88% / 99,98%
1
 

Orphée Technics sp. z o.o.
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Łomiankach  
100% 

1 Różnica między udziałem w kapitale zakładowym i głosach wynika z istnienia w spółce akcji niemych. 

Źródło: Emitent 

Ponadto Emitent, poprzez Orphée, współkontrolował spółki Grupy Kapitałowej Diesse. Diesse Diagnostica 

Senese S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (działalność produkcyjna i dystrybucyjna) jest podmiotem dominującym 

grupy kapitałowej, w której skład wchodzą również Diesse Ricerche S.r.l. z siedzibą w Genui (działalność R&D - 

działalność badawcza oraz rozwój nowych produktów) oraz Diesse Immobiliare S.p.A. z siedzibą w Genui 

(nieruchomości wykorzystywane do działalności operacyjnej Diesse, w tym zakłady produkcyjne i biura). Diesse 

Diagnostica Senese S.p.A. posiada 100 proc. udziałów Diesse Ricerche S.r.l. oraz 100% akcji Diesse Immobiliare 

S.p.A. Orphée SA jest właścicielem 50% akcji uprawnionych do głosowania spółki Diesse Diagnostica Senese 

S.p.A.  

Emitent wskazuje ponadto, że w związku z posiadaniem pakietu akcji Orphée reprezentujących 23% kapitału tej 

spółki, na Datę Prospektu Emitent uznaje Orphée za jednostkę stowarzyszoną z Emitentem w rozumieniu art. 3 

ust. 1 pkt 41 Ustawy o Rachunkowości. 

7. INFORMACJE O TENDENCJACH 

7.1. Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach 

i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do Dnia Prospektu 

Reorganizacja Emitenta 

Od października 2012 r. Emitent był przedmiotem reorganizacji określanej jako mająca na celu wprowadzenie 

podziału kompetencji pomiędzy Emitentem, a spółką powiązaną z Emitentem Orphée, w tym rozdzielenie 

dotychczasowej działalności produkcyjno-handlowej od działalności badawczo-rozwojowej i produkcji nowych 

analizatorów (w tym w ramach projektu BlueBox). Reorganizacja ta realizowana była na podstawie Umowy 

Reorganizacji i kolejnych związanych z Umową Reorganizacji czynności prawnych. Pierwszy etap reorganizacji 

Grupy Kapitałowej Emitenta nastąpił w maju 2013 r., kiedy to na pokrycie 1.013.099 Akcji Orphée Emitent 

wniósł do Orphée 100% akcji i udziałów spółek zależnych Emitenta. Zgodnie z postanowieniami Umowy 

Reorganizacji, docelowo Grupa Kapitałowa Orphée miała przejąć dotychczasową produkcję i dystrybucję 

(sprzedaż do dystrybutorów) produktów Emitenta (bez produkcji nowych analizatorów (w tym bez projektu 

BlueBox)). Docelową domeną działalności Emitenta miała stać się natomiast sfera badań i rozwoju nowych 
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produktów Emitenta – R&D (m. in. analizatorów BlueBox i BlueBox HT, Hermes Senior i Hermes Junior, Equisse, 

odczynników), produkcji ww. nowych analizatorów oraz zarządzanie strategiczne grupą kapitałową Emitenta, tj. 

Emitenta wraz z jednostką powiązaną (w założeniu jednostką zależną) Orphée. Grupa Kapitałowa Diesse 

stanowić miała drugie centrum badań i rozwoju - R&D oraz produkcji materiałów zużywalnych z zakresu 

immunologii, mikrobiologii oraz ESR (badania dotyczące wskaźnika OB we krwi), a także sprzedaży (do 

dystrybutorów i bezpośrednio do odbiorców) analizatorów. Do końca IV kwartału 2014 r. miał nastąpić drugi 

i ostatni etap reorganizacji Emitenta - sprzedaż w drodze odrębnej umowy, na rzecz Orphée zakładu 

produkcyjnego w Maryninie wraz z wyposażeniem tego zakładu i laboratoriów oraz innymi elementami 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa (przy czym zorganizowana część przedsiębiorstwa miała przejść na 

Orphée z chwilą zapłaty całej lub pierwszej raty jej ceny sprzedaży, nie później niż w dniu 31 października 

2014 r.). Dodatkowo uzgodniono przeniesienie, w zamian za świadczenie pieniężne płatne przez Orphée, 

własności aktywów obrotowych w postaci zapasów wraz z cesją należności i przejęciem zobowiązań związanych 

z dotychczasową działalnością produkcyjno – dystrybucyjną Emitenta. W ramach realizacji tych uzgodnień w 

dniu 15 lipca 2014 r. między Emitentem a Orphée przedwstępnej umowy sprzedaży powyżej wskazanej 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta na Orphée. Datą zawarcia umowy przyrzeczonej wyznaczoną 

w powyższej umowie przedwstępnej był dzień 31 października 2014 r. Do upływu tego terminu nie doszło do 

ziszczenia się warunku zawieszającego zawartego w powyższej umowie przedwstępnej (tj. zawarcia pomiędzy 

Emitentem a Orphée umów dotyczących wzajemnych rozliczeń), wskutek czego umowa przyrzeczona w 

powyższym terminie nie została zawarta, a zorganizowana część przedsiębiorstwa Emitenta nie została 

przeniesiona na rzecz Orphée.  

Dodatkowo w dniu 26 lutego 2015 r. Emitent zawarł transakcję sprzedaży znacznego pakietu akcji spółki 

Orphée SA (Emitent zbył 10.424.295 akcji spółki Orphée SA, reprezentujących 27% kapitału zakładowego oraz 

taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu), w związku z czym Emitent utracił status 

jednostki dominującej względem Orphee SA, a Grupa Kapitałowa Emitenta przestała istnieć. 

Pozostałe tendencje w zakresie sprzedaży, zapasów, kosztów i cen sprzedaży 

Wartość przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług Emitenta wyniosła w okresie 

12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 56.104 tys. PLN, natomiast w okresie 5 miesięcy zakończonych 

31 maja 2015 r. około 18.911 tys. PLN (dane niebadane).  

Emitent zaobserwował w okresie 5 miesięcy zakończonych 31 maja 2015 r. spadek przychodów ze sprzedaży 

analizatorów o 36,6% w porównaniu z osiągniętymi w okresie 5 miesięcy zakończonych 31 maja 2014 r., 

głównie na skutek zmniejszenia zamówień na rynku rosyjskim, oczekiwane przesunięcie zamówień na rynku 

polskim na II półrocze 2015 r., a także ze względu na zaprzestanie sprzedaży za pośrednictwem Emitenta 

aparatów Diesse dla klienta w Czechach. 

Emitent odnotował w okresie 5 miesięcy zakończonych 31 maja 2015 r. spadek przychodów ze sprzedaży 

odczynników o 16,6% w porównaniu z osiągniętymi w okresie 5 miesięcy zakończonych 31 maja 2014 r., 

głównie na skutek zmniejszenia zamówień na rynku rosyjskim. 

Poza tendencjami wskazanymi powyżej, do Daty Prospektu tendencje w zakresie realizowanych przez Emitenta 

przychodów nie zmieniły się w znaczący sposób. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. zapasy Emitenta ukształtowały się na poziomie 9.815 tys. PLN (dane 

zbadane). Na dzień publikacji raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2015 roku, tj. na dzień 31 marca 2015 r. 

stan zapasów wynosił 9.578 tys. PLN (dane niebadane). Emitent szacuje, że na Datę Prospektu poziom zapasów, 

z uwagi na brak znaczących zmian w działalności operacyjnej nie uległ znaczącej zmianie i kształtował się na 

poziomie około 9.578 tys. PLN. 
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Poza zmianami wskazanymi powyżej, w zakresie oferowanych produktów, towarów oraz usług ceny sprzedaży 

stosowane przez Emitenta na Dzień Zatwierdzenia Prospektu nie uległy znaczącym zmianom w porównaniu do 

stanu na koniec 2014 r. 

W 2014 r. koszty rodzajowe poniesione przez Emitenta wyniosły 53.945 tys. PLN, z czego najistotniejsze pozycje 

stanowiło zużycie materiałów i energii (wyniosły w tym okresie 13.578 tys. PLN) oraz pozostałe koszty 

rodzajowe (wyniosły w tym okresie 17.731 tys. PLN). 

Struktura ponoszonych kosztów przez Emitenta nie uległa istotnym zmianom w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 

Daty Prospektu. 

7.2. Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań 

lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na 

perspektywy Emitenta przynajmniej w ciągu bieżącego roku obrotowego  

Dynamika i kierunki rozwoju rynku IVD, na których działa Emitent 

Perspektywy rozwoju Emitenta są uzależnione od dynamiki i kierunku rozwoju rynków, na których Emitent już 

działa lub planuje ekspansję w przyszłości. Przewidywania dotyczące koniunktury na rynku IVD zostały opisane 

w punkcie 5.2.3. Części III Prospektu. 

Zmiany kursów walutowych 

Emitent realizuje przeważającą część swoich przychodów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych. Tym samym 

osiąga istotną część swoich przychodów w walutach obcych (EUR i USD). Jednocześnie Emitent pozyskuje około 

67,4% materiałów do produkcji odczynników do badań laboratoryjnych, towarów oraz usług na rynkach 

zagranicznych realizując płatności za powyższe towary i materiały głównie za pomocą euro (EUR) oraz dolarów 

amerykańskich (USD). Niewielka część zakupów prowadzona jest w jenie japońskim oraz funcie brytyjskim. 

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2014 r. Emitent uzyskał 57,2% wpływów w euro (EUR), 2,8% w 

dolarze amerykańskim (USD) oraz 39,9% w polskim złotym (PLN). Wpływy obejmują zarówno wpływy ze 

sprzedaży, jak również wpływy z otrzymanych dotacji unijnych. Jeżeli chodzi o wydatki w tym okresie – 

obejmujące zarówno wydatki związane z ponoszonymi kosztami działalności, jak również inne wydatki związane 

z prowadzonymi działaniami o charakterze badawczo-rozwojowym oraz wydatki związane z budową zakładu 

produkcyjnego - Emitent poniósł 47,3% wypływów denominowanych w walucie euro (EUR), 32,9% w polskim 

złotym (PLN), 13,8% w dolarze amerykańskim (USD) oraz 4,2% w jenie japońskim (JPY). Dane dotyczące 

wpływów nie obejmują wpływu z zaliczki od spółki Orphée SA. na zakup zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa, natomiast z wydatków zostały wyłączone wydatki związane z objęciem przez Emitenta akcji 

spółki Orphée SA. 

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2014 r. Emitent wykazywał największą nadwyżkę wpływów nad 

wydatkami w walucie euro (EUR). Największą nadwyżkę wydatków nad wpływami Emitent posiadał w tym 

okresie w walutach: polski złoty (PLN), amerykański dolar (USD) oraz jen japoński (JPY). 

Ponadto, w związku z prowadzoną działalnością, Emitent posiada należności z tytułu dostaw i usług oraz 

zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wyrażone w walutach obcych. 

Emitent ocenia, że po dniu 31 grudnia 2014 r. nie zaszły istotne zmiany w zakresie ekspozycji Emitenta na 

ryzyko kursowe. 
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W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2014 r. Emitent nie był stroną żadnych transakcji dotyczących 

instrumentów finansowych służących zabezpieczaniu ryzyka kursowego (np. opcje walutowe, kontrakty 

forward). Emitent stosuje w możliwej do osiągnięcia skali hedging naturalny ryzyka kursowego. 

Zmiany kursów walut (przede wszystkim par EUR/PLN, RUB/EUR, USD/EUR, JPY/EUR) mogą mieć znaczący 

wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta. 

Rozwój nowych produktów, powodzenie badań oraz wdrożeń, realizacja zamierzeń inwestycyjnych 

Emitent prowadzi zaawansowane prace nad wdrożeniem oraz wprowadzeniem do oferty rynkowej szeregu 

nowych produktów, w szczególności analizatora BlueBox. Emitent nie ma pewności powodzenia tych działań (w 

tym osiągnięcia przez urządzenia wdrożone do masowej produkcji lub prototypy takich urządzeń zakładanych 

funkcjonalności oraz parametrów), a także uzyskania przewidywanego popytu rynkowego na nowe produkty. 

Powodzenie lub niepowodzenie w tym względzie może mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta.  

Na przełomie 2015 i 2016 roku należy spodziewać się wprowadzenia na rynek analizatora hematologicznego w 

technologii 5-diff przeznaczonego dla większych laboratoriów (Hermes) oraz pierwszego własnego analizatora 

biochemicznego Equisse. W przypadku obu analizatorów trwają prace industrializacyjne i walidacyjne. 

Ryzyka związane z nowymi produktami zostały szczegółowo opisane w punkcie 1.2. Części II Prospektu. 

Ponadto Emitent planuje realizację programu inwestycyjnego (w szczególności budowę nowego zakładu 

produkcyjnego, w którym wytwarzane będą analizatory oraz odczynniki biochemiczne i hematologiczne), 

szczegółowo opisanego w punkcie 4.2.2. Części III Prospektu. (podtytuł „Działania badawczo-rozwojowe”). 

Terminowa realizacja planów inwestycyjnych Emitenta będzie mieć wpływ na pozycję konkurencyjną, dynamikę 

rozwoju oraz rentowność Emitenta. 

Powodzenie emisji nowych Akcji serii K emitowanych przez Emitenta 

Celem przeprowadzenia emisji Akcji serii K, oferowanych na podstawie Prospektu, jest pozyskanie środków na 

realizację strategii rozwoju Emitenta, w szczególności na działania związane z industrializacją i wdrożeniem do 

produkcji urządzenia BlueBox. Ewentualne niepowodzenie emisji lub jej przesunięcie w czasie mogłoby mieć 

istotny niekorzystny wpływ na perspektywy Emitenta. 

Sytuacja na rynku rosyjskim 

Potencjalnie niestabilny rozwój rynku rosyjskiego i białoruskiego może wpływać na poziom generowanych 

przez Emitenta przychodów lub spowodować zwiększenie niektórych kosztów operacyjnych. 

Zarząd Emitenta nie posiada żadnych oficjalnych informacji, które mogłyby wskazywać na możliwość 

wprowadzenia ograniczenia bądź całkowitego zakazu importu odczynników czy aparatury do badań 

laboratoryjnych do Federacji Rosyjskiej lub na Białoruś z krajów Unii Europejskiej. 

Dotychczas Emitent nie odczuł problemów utrudniających prowadzenie biznesu na rynku rosyjskim lub 

ukraińskim w wyniku zaistniałej sytuacji, tym niemniej jednak Emitent zaobserwował spadek zamówień ze 

strony placówek służby zdrowia w Federacji Rosyjskiej, spowodowany m. in. zmniejszeniem wydatków 

budżetowych na ochronę zdrowia. Również znaczna deprecjacja wartości rubla ma negatywny wpływ na 

rezultaty osiągane przez tę spółkę, ze względu na spadek popytu związany z elastycznością cenową (na skutek 

podwyżek cen wyrażonych w rublu rosyjskim, w celu utrzymania cen wyrażonych w EUR). 
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Inne czynniki 

Na Datę Prospektu nie są znane jakiekolwiek niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia, poza 

wyżej wymienionymi, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na 

perspektywy rozwoju Emitenta do końca 2015 r. 

8. PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE 

Nie istnieją aktualne prognozy lub szacunki wyników finansowych Emitenta, które dotyczyłyby roku bieżącego 

lub przyszłych okresów.  

Jednocześnie w nawiązaniu do wywiadu prasowego przeprowadzonego z Panem Januszem Płocicą – Prezesem 

Zarządu Emitenta, opublikowanego w Gazecie Giełdy Parkiet w dniu 05.02.2015 roku, w którym padły 

stwierdzenia, iż – w przypadku dalszego normalnego funkcjonowania – Grupę Kapitałową Emitenta stać będzie 

na wypracowanie jednocyfrowego wzrostu, jak również, że Emitent powinien wrócić do wyników 

porównywalnych do tych sprzed przejęcia Diesse Diagnostica Senese S.p.A., a także, że osiągnięcie 

dwucyfrowego wzrostu sprzedaży Emitenta planowane jest po wprowadzeniu nowych produktów, Zarząd 

Emitenta podkreśla, że od dnia 26 lutego 2015 r., kiedy to Emitent dokonał zbycia łącznie 10.424.295 akcji 

spółki Orphée SA, reprezentujących 27% kapitału zakładowego Orphée SA i 27% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Orphée SA, Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej Emitenta, tym samym zmieniły się 

warunki, w jakich Emitent działa i przytoczone powyżej rozważania są nieaktualne. Przytoczone powyżej 

rozważania nie mogą być traktowane jako aktualne prognozy, ani szacunki wyników Emitenta ani Grupy 

Kapitałowej Emitenta. 

Emitent wskazuje, iż na stronie internetowej Emitenta, www.cormay.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”, 

zostało opublikowane w dniu 24 czerwca 2015 r. oświadczenie Zarządu Emitenta w powyższym zakresie. 

 

9. ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDCZE I NADZORCZE ORAZ OSOBY 

ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA 

9.1. Dane na temat członków organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych, oraz osób 

zarządzających wyższego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że Emitent posiada 

stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością 

9.1.1 Zarząd 

Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. 

W skład Zarządu wchodzą następujące osoby: 

Janusz Płocica – Prezes Zarządu 

Wojciech Suchowski– Wiceprezes Zarządu 

Janusz Płocica 

Funkcję Prezesa Zarządu od 26 sierpnia 2014 r. pełni Pan Janusz Płocica, lat 49. 

Główny adres miejsca pracy Pana Janusza Płocicy to ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki. 

Pan Janusz Płocica posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na Wydziale 

Inżynierii Materiałowej (1992 r.) oraz Szkoły Głównej Handlowej Zarządzanie i Marketing (1997 r.). Sprawował 
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następujące funkcje: (i) od kwietnia 2005 r. do maja 2014 r. był Prezesem Zarządu Zelmer S.A., (ii) w latach 

2002 – 2005 był Prezesem Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku S.A., (iii) w latach 1999- 2002 był Prezesem 

Zarządu Vistula S.A. W latach 1996 - 1999 pełnił funkcję Wicedyrektora w Departamencie Zarządzania Spółkami 

Portfelowymi w Trinity Management Sp. z o.o. W latach 1993 – 1995 był Department Managerem w spółce 

Procter & Gamble. 

Poza Emitentem Pan Janusz Płocica jest członkiem rad nadzorczych DANWOOD S.A. w Bielsku Podlaskim (od 

2014-09), NORDGLASS sp. z o.o. w Koszalinie (od 2007-08), Automotive Components Europe S.A (od 2014). Pan 

Janusz Płocica nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych spółek 

kapitałowych i osobowych.  

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Janusz Płocica był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych następujących spółek kapitałowych i osobowych: 

- członek Rady Nadzorczej NORDGLASS II sp. z o.o. w Koszalinie (od 2007-07 do 2013-11), ZELMER PRO sp. z o.o. 

w Rzeszowie (od 2011-04 do 2011-07), 

- członek Zarządu MARLBOROUGH sp. z o.o. w likwidacji w Warszawie (od 2013-01 do 2014-05), ZELMER S.A. w 

Rzeszowie (od 2006-04 do 2014-07), ZELMER PRO sp. z o.o. w Rzeszowie  (od 2014-01 do 2014-03), 

- członek reprezentacji MARLBOROUGH sp. z o.o. sp.j. w Warszawie (od 2013-12 do 2014-01).  

Pan Janusz Płocica jest akcjonariuszem Emitenta posiada 214.089 akcji Emitenta. Pan Janusz Płocica był 

wspólnikiem MARLBOROUGH sp. z o.o. w likwidacji (od 2013-01 do 2014-05) oraz MARLBOROUGH sp. z o.o. 

sp.j. (od 2013-12 do 2014-01), a także MARLBOROUGH SKA w Warszawie (od 2013). 

Pan Janusz Płocica nie jest obecnie i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem (akcjonariuszem) innych 

spółek kapitałowych i osobowych. Pan Janusz Płocica nie posiada ani nie posiadał w okresie ostatnich 5 lat akcji 

spółek publicznych, w których przekroczyłby 5% kapitału zakładowego lub ogólnej liczby głosów. 

Pan Janusz Płocica nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy 

w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 

kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Poza pełnieniem powyższych funkcji oraz poza prowadzeniem działalności wymienionych powyżej Pan Janusz 

Płocica nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej bądź zawodowej, która miałaby istotne znaczenie 

dla Emitenta. 

Pan Janusz Płocica nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, 

w szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Janusza Płocicy nie zostały 

sformułowane żadne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w 

tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Janusz Płocica nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 

członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu 

uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 6 maja 2014 r. rozpoczęła się 

likwidacja  MARLBOROUGH sp. z o.o. w likwidacji w Warszawie. Spółka została postawiona w stan likwidacji ze 

względu na trwały brak prowadzenia  działalności operacyjnej. Pan Janusz Płocica od maja 2014 r. nie jest 

udziałowcem, ani członkiem władz i z tego względu nie zna aktualnego stanu procesu likwidacyjnego. W okresie 

ostatnich 5 lat nie miały miejsca inne przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, lub likwidacji w odniesieniu 

do podmiotów, w których Pan Janusz Płocica pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i 

nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla.. 

Pan Janusz Płocica nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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Pan Janusz Płocica nie jest powiązany rodzinnie z osobami wskazanymi w punkcie 9.1 Części III Prospektu. 

Wojciech Suchowski 

Funkcję Wiceprezesa Zarządu od 26 sierpnia 2014 r. pełni Pan Wojciech Suchowski, lat 41. 

Główny adres miejsca pracy Pana Wojciecha Suchowskiego to ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki. 

Pan Wojciech Suchowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii 

Górniczo – Hutniczej w Krakowie, o specjalności Zarządzanie Finansami. W latach 2013-2014 był Członkiem 

Zarządu i Zastępcą Dyrektora Generalnego w spółce FUGO S.A. w Koninie oraz Członkiem Rady Nadzorczej, a 

następnie Członkiem Zarządu w Fugo Odlew sp. z o.o. w Koninie. Od 2009 r. do 2012 r. był Dyrektorem 

Generalnym i Przewodniczącym Rady Dyrektorów w Hydromeca S.A. w Brukseli. W roku 2011 był 

Wiceprezesem Zarządu Forum XIII Delta Sp. z o.o. w Krakowie. W latach 2010-2011 był Prezesem Zarządu Ponar 

Real Estate sp. z o.o. W latach 2009 – 2010 był Członkiem Zarządu spółki publicznej Relpol S.A. w Żarach. Od 

2008 r. do 2011 r. pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w spółce publicznej Ponar Wadowice S.A. w 

Wadowicach (zmiana firmy i siedziby spółki na Ponar S.A. w Krakowie, następnie KCI S.A. w Krakowie), a od 

stycznia 2010 r. Wiceprezesa Zarządu. W latach 2003–2011 prowadził własną działalność gospodarczą w postaci 

doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Do 2011 r. świadczył usługi na rzecz 

podmiotów związanych z grupą kapitałową Gremi. Pan Wojciech Suchowski w ramach prowadzonych 

projektów pełnił funkcje dyrektora finansowego m.in. w KCI Centrum Zabłocie sp. z o.o., KCI Park 

Technologiczny Rybitwy sp. z o.o. i Dragmor sp. z o.o. W latach 2002–2003 był analitykiem finansowym w 

Krakowskim Centrum Inwestycyjnym S.A. W 2002 r. był analitykiem finansowym w Gremi Grzegorz 

Hajdarowicz. W latach 1997 r. do 2001 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Finansowego w spółce Chłodnie 

Zgoda sp. z o.o. Pan Wojciech Suchowski zdobywał doświadczenie we współpracy z Grupą Gremi w kilku 

segmentach przedsiębiorczości (restrukturyzacji przedsiębiorstw, inwestycjach w sektorze nieruchomości, 

projektach rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz projektach deweloperskich). Podczas pełnienia funkcji 

w zarządach spółek notowanych na GPW brał udział w procesach restrukturyzacji. 

Poza Emitentem Pan Wojcech Suchowski nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych innych spółek kapitałowych i osobowych.  

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Wojcech Suchowski był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych następujących spółek kapitałowych i osobowych: 

- członek Rady Nadzorczej FUGO-ODLEW sp. z o.o. w Koninie (od 2013-05 do 2014-01), 

- członek Zarządu FUGO-ODLEW sp. z o.o. w Koninie (2014), FUGO S.A. w Koninie (od 2013-04 do 2014-05), 

RELPOL S.A. w Żarach (od 2009-03 do 2010-05), PONAR REAL ESTATE sp. z o.o. w Warszawie (od 2010-06 do 

2011-11), KCI S.A. w Krakowie (przed zmianą firmy Ponar S.A. w Krakowie - od 2010-01 do 2011-11), PONAR 

WADOWICE S.A. w Wadowicach (od 2008 do 2011), Hydromeca S.A. w Brukseli (Dyrektor Generalny i 

Przewodniczący Rady Dyrektorów) (od 2009 – 2012), Forum XIII Delta sp. z o.o. w Krakowie (od 2009-10 do 

2010-07 i od 2011-01 do 2011-11). 

Pan Wojciech Suchowski nie jest akcjonariuszem Emitenta. Pan Wojciech Suchowski był wspólnikiem JP LOCUM 

sp. z o.o. w Krakowie (od 2005-10 do 2013-11) 

Pan Wojciech Suchowski nie jest obecnie i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem (akcjonariuszem) 

innych spółek kapitałowych i osobowych. Pan Wojciech Suchowski nie posiada, ani nie posiadał w okresie 

ostatnich 5 lat akcji spółek publicznych, w których przekroczyłby 5% kapitału zakładowego lub ogólnej liczby 

głosów. 

Pan Wojciech Suchowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie 

uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 

spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 
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Poza pełnieniem powyższych funkcji oraz poza prowadzeniem działalności wymienionych powyżej Pan 

Wojciech Suchowski nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej bądź zawodowej, która miałaby 

istotne znaczenie dla Emitenta. 

Pan Wojciech Suchowski nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w 

szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Wojciecha Suchowskiego nie 

zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani 

regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Wojciech Suchowski nigdy nie otrzymał 

sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 

jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 

emitenta. 

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca inne przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, lub likwidacji w 

odniesieniu do podmiotów, w których Pan Wojciech Suchowski pełnił funkcje w organach administracyjnych, 

zarządzających i nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. 

Pan Wojciech Suchowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pan Wojciech Suchowski nie jest powiązany rodzinnie z osobami wskazanymi w punkcie 9.1 Części III Prospektu. 

9.1.2 Rada Nadzorcza  

Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza. Zgodnie z art. 385 § 1 KSH oraz § 18 Statutu Emitenta 

Rada Nadzorcza spółki Emitenta liczy od 5 do 8 osób. Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej 

oraz określenia liczby członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło, że Rada 

Nadzorcza Spółki będzie liczyła 6 (sześć) osób. 

Członkami Rady Nadzorczej spełniającymi kryteria niezależności określonymi w „Dobrych Praktykach Spółek 

Notowanych na GPW” jest Pan Marek Warzecha,  Janusz Koczyk, Wojciech Wrona, Piotr Augustyniak, Adam 

Jankowski, Stefan Grzywnowicz.  

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu, powołany uchwałą Rady Nadzorczej z 6 listopada 2014 r. W 

skład tego komitetu wchodzą: Pan Piotr Augustyniak, Pan Jan Koczyk oraz Pan Wojciech Wrona. Kwalifikacje w 

dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 

roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. zm.) posiada Pan Piotr Augustyniak.  

W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby: 

Marek Warzecha   - Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

Janusz Koczyk   - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

Adam Jankowski  - Członek Rady Nadzorczej, 

Stefan Grzywnowicz - Członek Rady Nadzorczej, 

Piotr Augustyniak - Członek Rady Nadzorczej. 

Wojciech Wrona   - Członek Rady Nadzorczej, 

Marek Warzecha 

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 26 sierpnia 2014 r. pełni Pan Marek Warzecha, lat 57. 
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Główny adres miejsca pracy Pana Marka Warzechy to ul. Wojska Polskiego 29, 34-100 Wadowice. 

Pan Marek Warzecha posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Śląskiego (1984 r.). Przed 2009 r. pełnił funkcję m.in. w Zarządach: Fabryki Zmechanizowanych 

Obudów Ścianowych FAZOS S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, Videograf sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – 

Białej oraz funkcje w Radzie Nadzorczej – m.in. Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą 

w Rybniku, Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A. z siedzibą w Katowicach. 

Poza Emitentem Pan Marek Warzecha jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych następujących spółek kapitałowych i osobowych:  

- członek Rady Nadzorczej PONAR ENGINEERING S.A. we Wrocławiu (od 2014-10),  FAMAK S.A. w Kluczborku  

(od 2013-01), PONAR PRESSURE SYSTEMS S.A. w Łaziskach Górnych (od 2012-08), ENERGOSYNERGIA 

TECHNOLOGIE sp.  z o.o. w Mikołowie (od 2012-06), WYDAWNICTWA VIDEOGRAF S.A. w Chorzowie (od 2011-

10), VOXEL S.A. w Krakowie  (od 2009-01), AQUARIUS PROMOTION S.A. w Katowicach (od 2006-06); 

- członek Zarządu FUERZA sp. z o.o. w Mikołowie (od 2014-11), PONAR WADOWICE S.A. w Wadowicach (od 

2009-08), PONAR SILESIA S.A. w Łaziskach Górnych (od 2009-08), „E I R” sp. z o.o. w Katowicach (od 2009-06). 

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Marek Warzecha był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych następujących spółek kapitałowych i osobowych: 

- członek Rady Nadzorczej FUGO-ODLEW sp. z o.o. w Koninie (od 2014-01 do 2014-09), FUGO S.A. w Koninie (od 

2013-03 do 2013-05), „VIDEOGRAF II” sp. z o.o. w Chorzowie (od 2009-01 do 2012-07), INTEGRAL S.A. w 

Katowicach (od 2006-08 do 2011-12), STILNA S.A. w Bytomiu (od 2009-07 do 2011-09),  

- członek Zarządu REINWEST sp. z o.o. w Mikołowie (od 2012-12 do 2013-10), ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE 

sp. z o.o. w Mikołowie (od 2006-05 do 2010-03).  

Pan Marek Warzecha nie jest akcjonariuszem Emitenta. Pan Marek Warzecha jest obecnie wspólnikiem 

(akcjonariuszem) spółek kapitałowych: FUERZA sp. z o.o.  w Mikołowie 1020 udziałów (51%), VIDEOGRAF II sp. z 

o.o. w Chorzowie 80 310 udziałów (31,7%), EIR sp. z o.o. w Katowicach 10 udziałów (1%), Wydawnictwa 

VIDEOGRAF S.A. w Mikołowie 1 037 985 akcji (17,9%). Pan Marek Warzecha był w okresie ostatnich 5 lat 

wspólnikiem spółki ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE sp. z o.o. w Mikołowie (od 2010-07 do 2010-11).  

Pan Marek Warzecha nie jest obecnie i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem (akcjonariuszem) innych 

spółek kapitałowych i osobowych. Pan Marek Warzecha nie posiada ani nie posiadał w okresie ostatnich 5 lat 

akcji spółek publicznych, w których przekroczyłby 5% kapitału zakładowego lub ogólnej liczby głosów. 

Pan Marek Warzecha nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie 

uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 

spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Poza pełnieniem powyższych funkcji oraz poza prowadzeniem działalności wymienionych powyżej Pan Marek 

Warzecha nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej bądź zawodowej, która miałaby istotne 

znaczenie dla Emitenta. 

Pan Marek Warzecha nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, 

w szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Marka Warzechy nie zostały 

sformułowane żadne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w 

tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Marek Warzecha nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania 

jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też 

zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Pan Marek Warzecha zasiadał w radach nadzorczych spółek co do których wszczęto postępowania 

upadłościowe: (i) VIDEOGRAF II sp. z o.o. w Chorzowie w upadłości likwidacyjnej od 16 grudnia 2013 r. 
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postanowieniem X GU 83/13/9 wydanym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział X 

Gospodarczy. Upadłość spółki Videograf II sp. z o.o była spowodowana radykalnie pogarszającą się od kilku lat 

sytuacją  na rynku wydawniczym m.in. wydłużaniem terminów płatności przez odbiorców, w szczególności 

Empik, odwrót klientów od książki w formie papierowej, (ii) STILNA S.A. w Bytomiu w upadłości układowej od 1 

grudnia 2009 r. postanowieniem X GUP 119/07/10 wydanym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w 

Katowicach, Wydział X Gospodarczy, dawniej Technologie Buczek S.A. z siedzibą w Sosnowcu; W okresie od 

lipca 2009 roku do września 2011 roku Pan Marek Warzecha pełnił funkcję członka rady nadzorczej Technologie 

Buczek S.A. z siedzibą w Sosnowcu, w stosunku do której Sąd Rejonowy w Katowicach prowadził postępowanie 

upadłościowe. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości zostało wydane w dniu 16 sierpnia 2006 roku. Upadłość 

likwidacyjna została przekształcona następnie w upadłość układową. Po zrealizowaniu układu doszło do 

konwersji wierzytelności na akcje. Pan Marek Warzecha został członkiem rady nadzorczej Technologie Buczek 

S.A. z ramienia jej największego wierzyciela tj. Eurofaktor S.A. (obecnie GREMI SOLUTION S.A.). 

Przeprowadzony proces restrukturyzacji pozwolił na całkowite oddłużenie spółki Technologie Buczek S.A. i 

pomyślne zakończenie postępowania układowego, (iii) Pan Marek Warzecha pełni funkcję przewodniczącego 

rady nadzorczej Aquarius Promotion S.A. z siedzibą w Katowicach, w stosunku do której Sąd Rejonowy w 

Katowicach prowadzi postępowanie upadłościowe. Aquarius Promotion S.A. zgłosiła wniosek o ogłoszenie 

upadłości z możliwością układu w dniu 26 lipca 2007 roku z uwagi na konflikt pomiędzy zarządem tej spółki i 

mniejszościowymi akcjonariuszami, a największym akcjonariuszem, jak również w związku z utratą klienta 

strategicznego, co spowodowało znaczące pogorszenie się wyników oraz problemy z dostawcami. Upadłość z 

możliwością układu została ogłoszona w dniu 10 stycznia 2008 roku. Następnie z uwagi na to, że zgromadzenie 

wierzycieli nie przyjęło układu w dniu 21 lipca 2009 roku została ogłoszona upadłość, obejmująca likwidację 

majątku upadłego – postanowienie o sygn. X GUP 1/08/9 wydanym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w 

Katowicach, Wydział X Gospodarczy.   

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca inne przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, lub likwidacji 

w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marek Warzecha pełnił funkcje w organach administracyjnych, 

zarządzających i nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. 

Pan Marek Warzecha nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pan Marek Warzecha nie jest powiązany rodzinnie z osobami wskazanymi w punkcie 9.1 Części III Prospektu. 

Janusz Koczyk 

Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 26 sierpnia 2014 r. pełni Pan Janusz Koczyk, lat 49. 

Adres miejsca pracy Pana Janusza Koczyka to ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki. 

Pan Janusz Koczyk posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (Szkoła Główna Handlowa, Handel Zagraniczny, 

1991 r.). Pan Janusz Koczyk jest udziałowcem spółek kapitałowych na rynku prywatnym. W latach 1995-2009 

pełnił funkcję Wiceprezesa, a następnie Prezesa Trinity Management Sp. z o.o. w Krakowie w tym samym czasie 

obejmując stanowisko Wiceprezesa, a następnie Prezesa Jupiter NFI S.A. W latach 1991-1995 zatrudniony w 

Centralnym Biurze Maklerskim Banku Pekao S.A., na kolejnych stanowiskach do Dyrektora Departamentu Emisji 

i Gwarancji CDM Pekao S.A. Pełni funkcje Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej szeregu spółek 

kapitałowych. Pan Janusz Koczyk posiada doświadczenie w zakresie corporate governance wielu firm, 

organizacji procesów sprzedaży akcji/podniesienia kapitału w ramach ofert publicznych, prowadzenia negocjacji 

zakupu akcji spółek do portfeli inwestycyjnych funduszy oraz współtworzył pierwsze emisje rządowych 

papierów wartościowych i gwarancji emisji papierów wartościowych na polskim rynku kapitałowym.  

Poza Emitentem Pan Janusz Koczyk jest członkiem Rad Nadzorczych ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE sp.  z o.o. 

w Mikołowie (od 2012-06), WYDAWNICTWA VIDEOGRAF S.A. w Chorzowie  (od 2011-10), PONAR SILESIA S.A. w 

Łaziskach Górnych  (od 2010-10), PONAR WADOWICE S.A. w Wadowicach (od 2010-07). Pan Janusz Koczyk nie 
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jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych spółek kapitałowych i 

osobowych. 

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Janusz Koczyk był członkiem Rad Nadzorczych FAMAK S.A. w Kluczborku  (od 2013-

01 do 2014-11), VOXEL S.A. w Krakowie  (od 2012-02 do 2013-03), CERAMIKA NOWA GALA S.A. w Końskich (od 

2001-05 do 2010-08), JUPITER S.A. w Krakowie (od 2009-03 do 2010-07) oraz członkiem Zarządu RUBRA sp. z 

o.o. w Katowicach (od 2011-09 do 2014-10) i PORTAMEDICA sp. z o.o. w Warszawie (od 2010-11 do 2011-10). 

Pan Janusz Koczyk nie był w ciągu ostatnich 5 lat członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych innych spółek kapitałowych i osobowych. 

Pan Janusz Koczyk nie jest akcjonariuszem Emitenta. Pan Janusz Koczyk jest obecnie wspólnikiem 

(akcjonariuszem) spółek kapitałowych: FUERZA sp. z o.o.  w Mikołowie (30% udziałów) (od 2014-11), 

ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE sp. z o.o. w Mikołowie (24% udziałów) (od 2010-07-05), REINWEST sp. z o.o. 

w Mikołowie (42% udziałów).  

Pan Janusz Koczyk był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem spółki ENERGOSYNERGIA TECHNOLOGIE sp. z o.o. 

w Mikołowie (od 2009-11 do 2010-07), RUBRA sp. z o.o. w Katowicach (od 2011-09 do 2012-03), 

PORTAMEDICA sp. z o.o. w Warszawie (od 2010-11 do 2011-10), EKIMI sp. z o.o. w Kierszku (od 2007-12 do 

2010-02). 

Pan Janusz Koczyk nie jest obecnie i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem (akcjonariuszem) innych 

spółek kapitałowych i osobowych. Pan Janusz Koczyk nie posiada, ani nie posiadał w okresie ostatnich 5 lat akcji 

spółek publicznych, w których przekroczyłby 5% kapitału zakładowego lub ogólnej liczby głosów. 

Pan Janusz Koczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w 

spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 

kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Poza pełnieniem powyższych funkcji oraz poza prowadzeniem działalności wymienionych powyżej Pan Janusz 

Koczyk nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej bądź zawodowej, która miałaby istotne znaczenie 

dla Emitenta. 

Pan Janusz Koczyk nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w 

szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Janusza Koczyka nie zostały 

sformułowane żadne oskarżenia publiczne, ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w 

tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Janusz Koczyk nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako 

członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu 

uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, lub likwidacji w 

odniesieniu do podmiotów, w których Pan Janusz Koczyk pełnił funkcje w organach administracyjnych, 

zarządzających i nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. 

Pan Janusz Koczyk nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pan Janusz Koczyk nie jest powiązany rodzinnie z osobami wskazanymi w punkcie 9.1 Części III Prospektu. 

Adam Jankowski 

Funkcję członka Rady Nadzorczej od 26 sierpnia 2014 r. pełni Pan Adam Jankowski, lat 50. 

Główny adres miejsca pracy Pana Adama Jankowskiego to ul. Wojska Polskiego 29, 34-100 Wadowice. 

Pan Adam Jankowski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie 

Wydziału Zarządzania (licencjat 2000 r.) oraz Politechniki Radomskiej w Radomiu, Wydział Ekonomiczny 
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(magister 2002 r.). Pan Adam Jankowski od 2013 r. był Prezesem Zarządu, a następnie Wiceprezesem Zarządu 

Ponar Systemy Hydrauliczne S.A. w Łaziskach Górnych. Od 2012 r. pełni stanowisko Prezesa Zarządu Reinwest II 

sp. z o.o. w Mikołowie. Od 2011 r. jest Prezesem Zarządu Wydawnictwa Videograf S.A. w Mikołowie. Od 2010 r. 

jest Dyrektorem ds. Organizacyjno- Prawnych w Ponar Silesia S.A. w Łaziskach Górnych. Od 2010 r. jest 

Dyrektorem ds. Organizacyjno - Prawnych oraz Prokurentem w Ponar Wadowice S.A. Od 2008 r. jest 

Prokurentem w Reinwest sp. z o.o. Od 2007 r. jest Prezesem Zarządu w Avalon Sp. z o.o. W latach 2006 – 2010 

był Dyrektorem ds. Organizacyjnych w Vist Sp. z o.o. w Katowicach. W latach 2004 – 2005 był Dyrektorem ds. 

Administracyjnych w Polmetal sp. z o.o. w Zawierciu. W latach 2002 – 2005 był Prezesem Zarządu w MG sp. z 

o.o. w Mysłowicach. W latach 1994 – 2002 zajmował różne stanowiska w spółce Videograf sp. z o.o. w 

Katowicach, aż do stanowiska Dyrektora ds. Administracyjnych włącznie. Były Członek Rad Nadzorczych w 

FUGO S.A. oraz FAMAK S.A. Posiada doświadczenie w zakresie ładu korporacyjnego spółek kapitałowych, jak 

również zdolność do zarządzania zespołami ludzkimi. Ma również doświadczenie w zarządzaniu podmiotami 

finansowymi oraz w doradztwie w zakresie organizacji i zarządzania podmiotami gospodarczymi. 

Poza Emitentem Pan Adam Jankowski jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych następujących spółek kapitałowych i osobowych:  

- członek Rady Nadzorczej PONAR PRESSURE SYSTEMS S.A. w Łaziskach Górnych (od 2014-11), LEASCO S.A. w 

Katowicach  (od 2009-02), 

- członek Zarządu CERTPOL sp. z o.o. w Zawierciu (od 2013-01), WYDAWNICTWA VIDEOGRAF S.A. w Mikołowie 

(od 2011-10), AVALON sp. z o.o. w Mikołowie (od 2007-11).  

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Adam Jankowski był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych następujących spółek kapitałowych i osobowych: 

- członek Rady Nadzorczej FAMAK S.A. w Kluczborku  (od 2013-01do 2014-11), FUGO S.A. w Koninie  (od 2013-

03 do 2013-05), RODZINNY PARK ROZRYWKI S.A. w Katowicach  (od 2003-12 do 2011-07), PONAR SILESIA S.A. w 

Łaziskach Górnych (od 2009-08 do 2010-10), PONAR WADOWICE S.A. w Wadowicach (od 2009-08 do 2010-07), 

- członek Zarządu REINWESTI sp. z o.o. w Łaziskach Górnych (od 2013-05 do 2014-10), PONAR PRESSURE 

SYSTEMS S.A. w Łaziskach Górnych (od 2013-08 do 2014-11), MG sp. z o.o. w Katowicach  (od 2002-12 do 2010-

06). 

Pan Adam Jankowski nie jest akcjonariuszem Emitenta. Pan Adam Jankowski jest obecnie akcjonariuszem spółki 

Aquarius Promotion S.A. w Katowicach 1152 akcje oraz był wspólnikiem MG sp. z o.o. w Katowicach (od 2003-

02 do 2010-06).  

Pan Adam Jankowski nie jest obecnie i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem (akcjonariuszem) innych 

spółek kapitałowych i osobowych. Pan Adam Jankowski nie posiada, ani nie posiadał w okresie ostatnich 5 lat 

akcji spółek publicznych, w których przekroczyłby 5% kapitału zakładowego lub ogólnej liczby głosów. 

Pan Adam Jankowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie 

uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 

spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Poza pełnieniem powyższych funkcji oraz poza prowadzeniem działalności wymienionych powyżej Pan Adam 

Jankowski nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej bądź zawodowej, która miałaby istotne 

znaczenie dla Emitenta. 

Pan Adam Jankowski nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, 

w szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Adama Jankowskiego nie 

zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne, ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani 

regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Adam Jankowski nigdy nie otrzymał sądowego 
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zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek 

emitenta lub też zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, lub likwidacji 

w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Adam Jankowski pełnił funkcje w organach administracyjnych, 

zarządzających i nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. 

Pan Adam Jankowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pan Adam Jankowski nie jest powiązany rodzinnie z osobami wskazanymi w punkcie 9.1 Części III Prospektu. 

Stefan Grzywnowicz 

Funkcję członka Rady Nadzorczej od 26 sierpnia 2014 r. pełni Pan Stefan Grzywnowicz, lat 57. 

Adres miejsca pracy Pana Stefana Grzywnowicza to ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki. 

Pan Stefan Grzywnowicz pełnił w latach 2013-2014 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Fugo 

S.A., a w latach 2012-2013 Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Certepol Sp. z o.o. Od 1989 do 2003 r. 

piastował stanowisko Prezesa Zarządu MG Sp. z o.o. W latach 1997–2011 prowadził działalność gospodarczą w 

zakresie pośrednictwa finansowego i handlowego. W latach 2007-2009 odpowiadał za negocjowanie i nadzór 

nad realizacją kontraktów z zakresu budownictwa w GKW Inwestor Sp. z o.o., natomiast w latach 2003–2007 

był odpowiedzialny za negocjowanie i realizację kontraktów handlowych w Incor Sp. z o.o. Jest absolwentem 

Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1994-1996), Uniwersytetu Śląskiego (wydział fizyki lata 1980-1088) oraz 

Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach w latach 1974-1979. 

Poza Emitentem Pan Stefan Grzywnowicz nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych innych spółek kapitałowych i osobowych.  

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Stefan Grzywnowicz był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych następujących spółek kapitałowych i osobowych: 

- członek Rady Nadzorczej FUGO S.A. w Koninie  (od 2013-05 do 2014-10),  

- członek Zarządu CERTPOL sp. z o.o. w Zawierciu  (od 2012-05 do 2013-01).  

Pan Stefan Grzywnowicz nie jest akcjonariuszem Emitenta. Pan Stefan Grzywnowicz jest obecnie wspólnikiem 

GKW INWESTOR sp. z o.o. w Mysłowicach (150 udziałów 50%) (od 2006-04) .  

Pan Stefan Grzywnowicz nie jest obecnie i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem (akcjonariuszem) 

innych spółek kapitałowych i osobowych. Pan Stefan Grzywnowicz nie posiada ani nie posiadał w okresie 

ostatnich 5 lat akcji spółek publicznych, w których przekroczyłby 5% kapitału zakładowego lub ogólnej liczby 

głosów. 

Pan Stefan Grzywnowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie 

uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 

spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Poza pełnieniem powyższych funkcji oraz poza prowadzeniem działalności wymienionych powyżej Pan Stefan 

Grzywnowicz nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej bądź zawodowej, która miałaby istotne 

znaczenie dla Emitenta. 

Pan Stefan Grzywnowicz nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, 

w szczególności przestępstwem oszustwa. Prokuratura Rejonowa w Mysłowicach wniosła przeciwko Panu 

Stefanowi Grzywnowiczowi akt oskarżenia o przestępstwo z art. 56 ust. 1 kodeksu karnego skarbowego do 

Sądu Rejonowego w Mysłowicach (sygn. IIK 81/12). Akt oskarżenia dotyczył  uszczuplenia podatku 
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dochodowego w latach 2002 i 2003 poprzez zawyżenie kosztów uzyskania przychodów. Sąd zwrócił dokumenty 

do Prokuratury ze względu na brak wystarczających podstaw do prowadzenia postępowania. Na Datę 

Prospektu nastąpiło przedawnienie karalności czynu objętego ww. aktem oskarżenia. Prokuratura Rejonowa w 

Mysłowicach wniosła przeciwko Panu Stefanowi Grzywnowiczowi akt oskarżenia o przestępstwo z art. 56 ust. 1 

kodeksu karnego skarbowego do Sądu Rejonowego w Mysłowicach (sygn. IIK 81/12). Akt oskarżenia 

dotyczył  uszczuplenia podatku dochodowego w latach 2002 i 2003 poprzez zawyżenie kosztów uzyskania 

przychodów. Sąd zwrócił dokumenty do Prokuratury ze względu na brak wystarczających podstaw do 

prowadzenia postępowania. Na Datę Prospektu nastąpiło przedawnienie karalności czynu objętego ww. aktem 

oskarżenia. W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Stefana Grzywnowicza nie zostały sformułowane żadne inne 

oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w tym uznanych 

organizacji zawodowych). Pan Stefan Grzywnowicz nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek 

organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu 

uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

Pan Stefan Grzywnowicz był pełnomocnikiem Zarządu i prokurentem spółki GKW INWESTOR sp. z o.o. w 

Mysłowicach (od 2006-04 do 2009-12) co do której Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział X 

Gospodarczy wydał postanowienie w dniu 12.03.2010 r. X GU 311/09/5  w zakresie oddalenia wniosku o 

ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie 

kosztów postępowania.  

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca inne przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, lub likwidacji 

w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Stefan Grzywnowicz pełnił funkcje w organach administracyjnych, 

zarządzających i nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. 

Pan Stefan Grzywnowicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pan Stefan Grzywnowicz nie jest powiązany rodzinnie z osobami wskazanymi w punkcie 9.1 Części III Prospektu. 

Piotr Augustyniak 

Funkcję członka Rady Nadzorczej od 26 sierpnia 2014 r. pełni Pan Piotr Augustyniak, lat 52. 

Adres miejsca pracy Pana Piotra Augustyniaka to ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki. 

Pan Piotr Augustyniak jest absolwentem Wydziału Filologii oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego. W latach 1991-1992 był zatrudniony w New York Times (Warszawa) na stanowisku tłumacza. 

W latach 1992-1993 był asystentem oficera finansowego w Fundacji Przekształceń Własnościowych przy 

Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1993-1994 kierował zespołem prywatyzacyjnym oraz 

był kierownikiem projektu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1994-2011 był związany z 

Enterprise Investors (EI) jako partner (2006-2011), odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na 

GPW, transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na rynku publicznym i prywatnym, 

członek rad nadzorczych spółek portfela EI: Polfa Kutno, Energoaparatura, Elektrobudowa, Wizów, Sfinks, CSS, 

Bauma, Comp, Comp Rzeszów (obecenie Asseco Poland), Agros Nova, Teta, Opoczno, AB, Siveco (Rumunia), 

STD Donivo (Słowacja), AVG Technologis (Holandia), wiceprezes, dyrektor inwestycyjny, analityk. Jego główne 

osiągnięcia w EI to: udział w ponad 40 transakcjach związanych ze spółkami EI; w szczególności sprzedaż na 

rynku prywatnym kontrolnych pakietów akcji spółek Bauma (kupujący: Ulma Construccion), Agros Nova 

(kupujący: Sonda), Opoczno (kupujący: Cersanit), wprowadzenie na GPW takich spółek jak: Comp Rzeszów 

(obecnie Asseco Poland), PEP ,Opoczno, Teta, Sfinks, AB, Magellan, zakończona sukcesem restrukturyzacja 

finansowa słowackiej spółki logistycznej STD Donivo (opracowanie i nadzór nad planem restrukturyzacji 

obejmującym negocjacje z grupą banków finansujących spółkę). Od czerwca do grudnia 2001 r. był Prezesem 

Zarządu Euroaparatura S.A. (oddelegowany w ramach pracy w Enterprise Investors do przeprowadzenia 

restrukturyzacji spółki – sprzedaż aktywów, dostosowanie struktury i poziomu kosztów, zmiana organizacji 
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spółki). Obecnie jest członkiem rad nadzorczych Asseco Poland i Mercor (spółek notowanych na GPW), zajmuje 

się również doradztwem finansowym i strategicznym dla firm. Posługuje się językiem angielskim oraz w stopniu 

podstawowym niemieckim i rosyjskim.. 

Poza Emitentem Pan Piotr Augustyniak jest członkiem rad nadzorczych CIECH S.A. w Warszawie (od 2014-07), 

ASSECO POLAND S.A. w Rzeszowie (od 2012-11), MERCOR S.A. w Gdańsku (od 2012-09) oraz członkiem Zarządu 

CAPITALIA sp. z o.o. w Warszawie (od 2014-08). Pan Piotr Augustyniak nie jest członkiem organów 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych spółek kapitałowych i osobowych: 

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Piotr Augustyniak był członkiem organów nadzoru spółek KOPEX S.A. w Katowicach  

(od 2013-08 do 2014-02), AVG Technologies N.V. (spółka holenderska) w latach 2009-2010,  Siveco S.A. (spółka 

rumuńska) w latach 2008-2010, STD Donivo s.a. (spółka słowacka) w latach 2009-2010. Pan Piotr Augustyniak 

nie był w okresie ostatnich 5 lat członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych 

spółek kapitałowych i osobowych. 

Pan Piotr Augustyniak nie jest akcjonariuszem Emitenta. Pan Piotr Augustyniak jest obecnie wspólnikiem 

CAPITALIA sp. z o.o. sp.k. w Warszawie (od 2014-03) oraz CAPITALIA sp. z o.o. SKA w Warszawie, a także Polish 

Enterprise Investors III, LLC, Delaware , U.S.A., Polish Enterprise Investors VI, L.P., Cayman Islands, Enterprise 

Venture Partners I, L.P., Cayman Islands.  

Pan Piotr Augustyniak nie jest obecnie i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem (akcjonariuszem) innych 

spółek kapitałowych i osobowych. Pan Piotr Augustyniak nie posiada ani nie posiadał w okresie ostatnich 5 lat 

akcji spółek publicznych, w których przekroczyłby 5% kapitału zakładowego lub ogólnej liczby głosów. 

Pan Piotr Augustyniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie 

uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 

spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Poza pełnieniem powyższych funkcji oraz poza prowadzeniem działalności wymienionych powyżej Pan Piotr 

Augustyniak nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej bądź zawodowej, która miałaby istotne 

znaczenie dla Emitenta. 

Pan Piotr Augustyniak nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, 

w szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Piotra Augustyniaka nie 

zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani 

regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Piotr Augustyniak nigdy nie otrzymał sądowego 

zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek 

emitenta lub też zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, lub likwidacji 

w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Piotr Augustyniak pełnił funkcje w organach administracyjnych, 

zarządzających i nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. 

Pan Piotr Augustyniak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pan Piotr Augustyniak nie jest powiązany rodzinnie z osobami wskazanymi w punkcie 9.1 Części III Prospektu. 

Wojciech Wrona 

Funkcję członka Rady Nadzorczej od 26 sierpnia 2014 r. pełni Pan Wojciech Wrona, lat 42. 

Główny adres miejsca pracy Pana Wojciecha Wrony to ul. Fabryczna 15, 40-611 Katowice. 

Pan Wojciech Wrona w latach 2013-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Famak S.A., od 2012 Prezesa Zarządu 

Gwarant GK S.A. – aktualnie doradca Zarządu. W latach 2008-2012 Prezesa Zarządu Zamet Industry S.A., a w 
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latach 2007-2008 Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Odlewiniczej S.A. W swojej zawodowej karierze zasiadał w 

Radach Nadzorczych następujących spółek: Zamet BM S.A., Pioma-Odlewnia Sp. z o.o., Odlewnia Żeliwna Śrem 

S.A., Fumar International Trade S.A., Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych Nowomag S.A. W latach 2002-

2008 kolejno pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, Prezesa Zarządu Fumar S.A. Absolwent Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Zarządzania i Marketingu. Do najważniejszych osiągnieć należy w 

2006 r. wprowadzenie na giełdę spółki Fumar S.A., realizacja autorskiego pomysłu budowania grupy 

odlewniczej Polska Grupa Odlewnicza obecnie spółka notowana na GPW oraz zbudowanie na bazie wydzielonej 

hali produkcyjnej z Pioma S.A. grupy Zamet Industry i wprowadzenie na GPW z kapitalizacją ponad 400 mln zł. 

Poza Emitentem Pan Wojciech Wrona jest członkiem rad nadzorczych VOXEL S.A. w Krakowie (od 2013-12) oraz 

PONAR SILESIA S.A. w Łaziskach Górnych (od 2012-07). Pan Wojciech Wrona nie jest członkiem organów 

administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych spółek kapitałowych i osobowych.  

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Wojciech Wrona był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych następujących spółek kapitałowych i osobowych: 

- członek Rady Nadzorczej PONAR PRESSURE SYSTEMS S.A. w Łaziskach Górnych (od 2012-08 do 2014-11), 

ZAMET-BUDOWA MASZYN S.A. w Tarnowskich Górach (od 2010-02 do 2012-05), 

- członek Zarządu FAMAK S.A. w Kluczborku (od 2013-01 do 2014-11), GWARANT GRUPA KAPITAŁOWA S.A. w 

Katowicach (od 2012-04 do 2013-03), ZAMET INDUSTRY S.A. w Piotrkowie Trybunalskim (od 2009-10 do 2012-

03).  

Pan Wojciech Wrona nie jest akcjonariuszem Emitenta. Pan Wojciech Wrona jest obecnie wspólnikiem 

(akcjonariuszem) spółek kapitałowych: IBS MINING sp. z o.o. w Katowicach, IBS Polska sp. z o.o. w Poznaniu, 

Famur S.A w Katowicach, Ponar Systemy Hydrauliczne S.A. w Łaziskach Górnych.  

Pan Wojciech Wrona nie jest obecnie i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem (akcjonariuszem) innych 

spółek kapitałowych i osobowych. Pan Wojciech Wrona nie posiada ani nie posiadał w okresie ostatnich 5 lat 

akcji spółek publicznych, w których przekroczyłby 5% kapitału zakładowego lub ogólnej liczby głosów. 

Pan Wojciech Wrona nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie 

uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu 

spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Poza pełnieniem powyższych funkcji oraz poza prowadzeniem działalności wymienionych powyżej Pan 

Wojciech Wrona nie wykonuje żadnej innej działalności gospodarczej bądź zawodowej, która miałaby istotne 

znaczenie dla Emitenta. 

Pan Wojciech Wrona nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, 

w szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Wojciecha Wrony nie zostały 

sformułowane żadne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych (w 

tym uznanych organizacji zawodowych). Pan Wojciech Wrona nigdy nie otrzymał sądowego zakazu działania 

jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też 

zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta. 

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, lub likwidacji 

w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Wojciech Wrona pełnił funkcje w organach administracyjnych, 

zarządzających i nadzorczych, lub w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. 

Pan Wojciech Wrona nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pan Wojciech Wrona nie jest powiązany rodzinnie z osobami wskazanymi w punkcie 9.1 Części III Prospektu. 
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9.2. Informacje na temat konfliktu interesów w organach administracyjnych, zarządzających i 

nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla pomiędzy obowiązkami wobec 

Emitenta a ich prywatnymi interesami lub obowiązkami 

Emitent przeanalizował pod kątem potencjalnego konfliktu interesów dostępne informacje na temat 

życiorysów wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta. Emitent nie posiada informacji na temat 

jakichkolwiek konfliktów interesów, w tym potencjalnych, pomiędzy osobami wskazanymi w punkcie 9.1 Części 

III Prospektu lub pomiędzy ich obowiązkami wobec Emitenta, a ich prywatnymi interesami lub innymi 

obowiązkami, poza tymi wyraźnie wskazanymi w niniejszym punkcie. 

Nie zostały zawarte jakiekolwiek umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami 

lub innymi osobami, na mocy których osoby opisane w punkcie 9.1 Części III Prospektu zostały wybrane na 

członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta. 

9.3. Szczegółowe informacje na temat ograniczeń uzgodnionych przez osoby, o których mowa w pozycji 

9.1, w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nie papierów wartościowych 

emitenta 

Emitentowi nie są znane żadne informacje na temat ograniczeń uzgodnionych przez osoby, o których mowa 

w pkt 9.1, w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nie Akcji Emitenta. 

10. WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA 

Nie dotyczy. Emitent na Datę Prospektu jest podmiotem notowanym na rynku regulowanym GPW. 

11. PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO 

Nie dotyczy. Emitent na Datę Prospektu jest podmiotem notowanym na rynku regulowanym GPW. 

12. OSOBY FIZYCZNE PRACUJĄCE NAJEMNIE 

12.1. Posiadane akcje i opcje na akcje 

Zarząd 

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Pan Janusz Płocica – Prezes Zarządu posiada 214.089 Akcji które stanowią 

0,67% w kapitale zakładowym Spółki, z których przysługuje mu 214.089 głosów, co stanowi 0,67% w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Żaden z członków Zarządu nie posiada opcji na Akcje Emitenta. 

Rada Nadzorcza 

Żaden z członków Rady Nadzorczej nie posiada Akcji Emitenta oraz opcji na Akcje Emitenta. 

12.2. Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale emitenta 

Nie istnieją jakiekolwiek ustalenia dotyczące udziału pracowników w kapitale Emitenta. 
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13. ZNACZNI AKCJONARIUSZE 

13.1. Informacja o znaczących akcjonariuszach Emitenta 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, na Datę Prospektu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów 

na walnym zgromadzeniu Spółki innymi niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta oraz podmioty od nich zależne są: 

Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 442 

posiadający łącznie bezpośrednio i pośrednio 7.950.000 akcji Spółki, co stanowi 24,95 % kapitału zakładowego 

Spółki oraz 7.950.000 głosów, stanowiących 24,95 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez IPOPEMA 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa wpisanym 

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278264. TTL I sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Próżna 

9, 00-107 Warszawa jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000450251, jej jedynym 

wspólnikiem pozostaje Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Według wiedzy Emitenta członkowie RN 

Emitenta, członkowie Zarządu Emitenta oraz wyższa kadra kierownicza Emitenta nie posiadają certyfikatów 

inwestycyjnych TOTAL FIZ. 

QXB sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, podmiot zależny od Pana Tadeusza Tuory posiadająca 2.904.301akcji 

Spółki, co stanowi 9,12% kapitału zakładowego Spółki oraz 2.904.301 głosów, co stanowi 9,12% w ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Fundusze zarządzane przez ING PTE S.A. z siedzibą w Warszawie: ING Otwarty Fundusz Emerytalny, ING 

Dobrowolny Fundusz Emerytalny, posiadające 2.502.022 Akcje, co stanowi 7,85% kapitału zakładowego Spółki 

oraz 2.502.022 głosów stanowiących 7,85% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Fundusze zarządzane przez PTE Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie: Allianz Polska OFE, OFE Warta i 

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, posiadające 2.136.926 Akcje, co stanowi 6,71% kapitału 

zakładowego Spółki  oraz 2.136.926 głosów, stanowiących 6,71% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. 

13.2. Informacja o innych prawach głosu posiadanych przez znacznych akcjonariuszy Emitenta  

Nie istnieją żadne uprzywilejowania co do prawa głosu związane z Akcjami lub akcjonariuszami Emitenta. 

Znaczni akcjonariusze Emitenta nie posiadają innych praw głosu w Emitencie. 

13.3. Informacje na temat podmiotu dominującego wobec Emitenta lub podmiotu sprawującego 

kontrole nad Emitentem 

Wedle wiedzy Emitenta nie jest on bezpośrednio ani pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym 

przez jakikolwiek inny podmiot. 

13.4. Opis wszelkich ustaleń których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany w 

sposobie kontroli Emitenta 

Zgodnie z umową dotyczącą nabycia akcji Orphée S.A. w ramach programu motywacyjnego z dnia 8 stycznia 

2010 r. Pan Jean Edouard Robert miał prawo do nabycia 1.000.000 akcji Emitenta w przyszłości. Warunkiem 

nabycia tych akcji było osiągnięcie w ciągu jednego roku przez Orphée SA, na przestrzeni 3 lat od momentu 

akwizycji łącznie trzech warunków: przychodów 15 mln CHF, zysku netto 1,2 mln CHF oraz sprzedaży aparatów 

Mythic 22 AL w liczbie 150 szt. W wymaganym czasie nie został spełniony jeden z w/w warunków (kryterium 

przychodowe), w związku z czym nie nastąpi emisja akcji Emitenta skierowana do Pana Jean Edouard Robert. 
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W dniu 2 kwietnia 2015 r. Walne Zgromadzenie Emitenta w ramach Uchwały Emisyjnej postanowiło o 

podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 PLN oraz nie większą niż 

31.861.977,00 PLN poprzez emisję nie mniej niż 1 akcji oraz nie więcej niż 31.861.977 akcji zwykłych na 

okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Emisja Akcji serii K nastąpi w drodze subskrypcji 

zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w taki sposób, że jedna 

dotychczasowa akcja Emitenta będzie upoważniała do nabycia jednej akcji nowej emisji. Cena za Akcje serii K 

zostanie pokryta wyłącznie gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

Zarząd Spółki został upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii K. Dzień 

prawa poboru Akcji serii K został ustalony na 12 czerwca 2015 r. Niewykorzystanie przez akcjonariusza 

przysługujących mu praw poboru w sytuacji dojścia emisji do skutku będzie oznaczało zmianę jego udziału w 

kapitale zakładowym i głosach na WZ (brak sprzedaży praw poboru, brak objęcia akcji nowej emisji poprzez 

złożenie i opłacenie zapisu na akcje nowej emisji). Emitent wskazuje, że wg jego wiedzy Uchwała Emisyjna 

została zaskarżona (szczegółowe informacje przedstawiono w punkcie 3.3 części II Prospektu i punkcie 15.7 

części II Prospektu). 

14. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI  

14.1. Informacje wstępne 

Z uwagi na to, że Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej przyjęte zgodnie 

z Rozporządzeniem nr 1606/2002 mają zastosowanie do Emitenta, w niniejszym punkcie Emitent ujawnia 

informacje tylko dla transakcji Emitenta i innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta (tj. jednostek 

zależnych) z podmiotami powiązanymi z Emitentem (w tym transakcji pomiędzy podmiotami z Grupy 

Kapitałowej Emitenta), mających miejsce od zakończenia ostatniego okresu obrotowego, dla którego 

opublikowano informacje finansowe zbadane przez biegłego rewidenta, tj. po 31 grudnia 2014 roku. W tym 

miejscu Emitent zwraca uwagę, że Emitent posiadał jednostki zależne w okresie do 26 lutego 2015 r., w związku 

z czym informacje dotyczące transakcji jednostek zależnych od Emitenta z podmiotami powiązanymi 

z Emitentem ujawnione są tylko za okres, w którym Emitent posiadał jednostki zależne, tj. do 26 lutego 2015 r. 

(przy czym ze względu na systemy sprawozdawczości finansowej i kontrolingu u Emitenta stosowne dane 

finansowe przedstawione zostały za okres do 28 lutego 2015 r.). 

Informacje te przedstawiono w dalszej części niniejszego punktu 14 Części III Prospektu. Ze względu na systemy 

sprawozdawczości finansowej i kontrolingu u Emitenta, z zastrzeżeniem wskazanych poniżej wyjątków (tj. 

danych na późniejszą datę, w tym na Datę Prospektu), nie jest możliwe przedstawienie danych finansowych 

dotyczących ww. transakcji za okres po 31 maja 2015 r. Transakcje zawierane po tej dacie były transakcjami o 

podobnym charakterze, nie wystąpiły w tym czasie transakcje nietypowe ani nadzwyczajne. W ocenie Emitenta 

takie dane na 31 maja 2015 r. nie różnią się istotnie od danych na Datę Prospektu. Zdaniem Emitenta transakcje 

Emitenta z podmiotami powiązanymi z Emitentem były w okresie po 31 grudnia 2014 r. do Daty Prospektu i są 

w Dacie Prospektu nadal zawierane na zasadach rynkowych, za wyjątkiem wskazanych poniżej w punkcie 14.2 

Części III Prospektu pożyczki i zaliczek oraz wskazanego poniżej w punkcie 14.5 Części III Prospektu 

zabezpieczenia. 

14.2. Kredyty, gwarancje i podobne zobowiązania 

Jedynymi nieuregulowanymi kredytami lub gwarancjami lub podobnymi zobowiązaniami w ramach transakcji 

Emitenta i jednostek zależnych od Emitenta do 26 lutego 2015 r., z podmiotami powiązanymi z Emitentem, są: 

1) pożyczka udzielona Innovation Enterprises przez Orphée o wartości nominalnej do 5 mln euro, pożyczki tej 

dotyczy umowa z 4 sierpnia 2014 r., termin spłaty to 4 sierpnia 2017 r., przy czym Innovation Enterprises 

jest uprawnione do wcześniejszej spłaty, kwota 2,9 mln euro należna Innovation Enterprises jako część 
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kwoty pożyczki została wypłacona przez Orphée na rzecz PZ Cormay i rozliczona jako spłata przez Innovation 

Enterprises zobowiązań wobec PZ Cormay (trójstronna kompensata), zadłużenie Innovation Enterprises 

wobec Orphée z tytułu tej pożyczki na 28.02.2015 r. wyniosło 3 851 tys. euro; 

2) zaliczki z tytułu Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z dnia 15 lipca 

2014 r. na łączną kwotę 15.494 tys. PLN, zapłacone PZ Cormay przez Orphée, które z uwagi na brak zawarcie 

umów przyrzeczonych stały się wymagalne do zwrotu przez PZ Cormay do Orphée w terminie do dnia 

31.12.2015 r. (szczegółowe informacje na temat Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Zorganizowanej Części 

Przedsiębiorstwa z dnia 15 lipca 2014 r. zamieszczono w punkcie 14.6 Części III Prospektu), na Datę 

Prospektu zadłużenie PZ Cormay z tego tytułu wynosi 15.494 tys. PLN). 

Zgodnie z podpisanymi umowami, od wskazanych powyżej kwot pożyczki i zaliczek odsetki nie są naliczane. 

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 maja 2015 r. nie miały miejsca w ramach transakcji Emitenta z 

podmiotami powiązanymi spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek. 

14.3. Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego 

Tabela 18. Wynagrodzenia* członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz pozostałych osób wchodzących w skład kluczowego personelu 

kierowniczego za wskazane poniżej okresy (tys. zł) 

Podmioty powiązane Wynagrodzenie 

Członkowie Zarządu (01.01-31.05.2015), w tym: 500** 

- Janusz Płocica  350 

- Wojciech Suchowski  150 

Członkowie Rady Nadzorczej (01.01-31.05.2015) 93*** 

Członkowie zarządów jednostek zależnych (01.01-28.02.2015) 694 

Członkowie zarządu jednostki współzależnej (współkontrolowanej) (01.01-28.02.2015) 84 

Główna kadra kierownicza Emitenta (01.01-31.05.2015) i jednostek zależnych (01.01-28.02.2015) 700 

* Wszystkie wskazane w tabeli wynagrodzenia kwalifikowane jako krótkoterminowe świadczenia pracownicze w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 24. Podstawą 

dla wynagrodzeń, oprócz zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz umów wskazanych poniżej w kolejnych przypisach do tej tabeli, są umowy o pracę i kontrakty 

menadżerskie. 

** Na Datę Prospektu należne od PZ Cormay: wynagrodzenie Pana Janusza Płocicy z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu wynosi 70.000 zł miesięcznie, a wynagrodzenie Pana 

Wojciecha Suchowskiego z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu wynosi 30.000 zł miesięcznie.  

*** Począwszy od 01.07.2014 r. zgodnie z Uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 roku miesięczne wynagrodzenie dla przewodniczącego Rady 

Nadzorczej wynosi 4.000 zł, a dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - 2.000 zł. Niezależnie od tego wynagrodzenia przewodniczącemu lub członkowi Rady Nadzorczej przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.500 zł z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu. Wynagrodzenie, o który mowa powyżej nie przysługuje za ten miesiąc, w którym 

członek – odpowiednio: Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu - nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. Wynagrodzenie, o 

którym mowa powyżej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 

Źródło: Emitent 
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14.4. Dystrybucja produktów i towarów, usługi z tym powiązane oraz najem nieruchomości 

Tabela 19. Informacje na temat transakcji Emitenta z podmiotami powiązanymi z Emitentem, dot. dystrybucji produktów i towarów 

z asortymentu Grupy Kapitałowej Emitenta (z uwzględnieniem ww. zmiany w składzie Grupy Kapitałowej, która nastąpiła w dniu  

26.02.2015 r.) oraz najmu nieruchomości, za okresy i na daty wskazane poniżej (tys. zł) 

Podmiot powiązany Zakupy Emitenta od 

podmiotu powiązanego 

(za okres od 01.01.2015 

r. do wskazanej przy 

danym podmiocie daty) 

Sprzedaż Emitenta do 

podmiotu powiązanego 

(za okres od 01.01.2015 

r. do wskazanej przy 

danym podmiocie daty) 

Należności Emitenta od 

podmiotu powiązanego 

(na wskazaną przy 

danym podmiocie datę) 

Zobowiązania Emitenta 

wobec podmiotu 

powiązanego (na 

wskazaną przy danym 

podmiocie datę) 

Orphée (31.05.2015)* 1 563 530 196 443 

Innovation Enterprises 

(28.02.2015 r.)** 
70 102 104 71 

Kormej Diana 

(28.02.2015 r.)*** 
0 143 551 0 

Kormiej Rusłand 

(28.02.2015 r.)**** 
0 909 2 120 0 

Orphée Technics sp. z 

o.o. z siedzibą w 

Lublinie (wcześniej pod 

firmą TT Management 

sp. z o.o. z siedzibą w 

Łomiankach) 

(28.02.2015 r.)***** 

112 1 0 74 

Diesse (28.02.2015 

r.)****** 
106 0 42 330 

 

* Emitent i Orphée zawarli 1 lipca 2006 r. wyłączną umowę dystrybucyjną, na podstawie której Emitent jest na terenie Polski wyłącznym dystrybutorem wskazanych w tej umowie 

produktów i towarów z asortymentu Orphée. Ponadto, Emitent zawarł 20 stycznia 2010 r. z Orphée umowę o współpracy, na podstawie której Emitent świadczy na rzecz Orphée usługi 

dot. produktów znajdujących się w ofercie Orphée. Szczegółowe informacje na temat tych umów zostały zamieszczone w punkcie 5.4 Części III Prospektu. Transakcje wskazane w wierszu 

tabeli, którego dotyczy niniejszy przypis, były dokonywane na podstawie tych umów.  

** Zakupy i sprzedaż produktów i towarów z asortymentu Grupy Kapitałowej Emitenta (z uwzględnieniem ww. zmiany w składzie Grupy Kapitałowej, która nastąpiła w dniu 26.02.2015 r.) 

dokonywane w ramach bieżącej, podstawowej działalności stron transakcji, opisanej w punkcie 5.1.3 Części III Prospektu, na podstawie składanych przez strony zamówień, oraz 

należności wynikające z tych transakcji.  

*** Emitent i Kormej Diana zawarli 19 marca 2014 r. umowę ramową, na podstawie której Emitent sprzedaje Kormej Diana produkty i towary z  asortymentu Emitenta dystrybuowane 

przez Kormej Diana na terenie Republiki Białorusi. Szczegółowe informacje na temat tej umowy zostały zamieszczone w punkcie 5.4 Części III Prospektu. Przed zawarciem tej umowy 

zakupy przez Kormej Diana produktów i towarów z asortymentu Emitenta dokonywane były w ramach bieżącej, podstawowej działalności stron transakcji, opisanej w punkcie 5.1.3 Części 

III Prospektu, na podstawie składanych przez Kormej Diana zamówień. Wskazane należności wynikają z transakcji dokonanych na podstawie ww. umowy i zamówień.  

**** Emitent i Kormiej Rusłand zawarli 1 stycznia 2011 r. umowę, na podstawie której Emitent sprzedawał Kormiej Rusłand produkty i towary z asortymentu Emitenta dystrybuowane 

przez Kormiej Rusłand na terenie Federacji Rosyjskiej. W dniu 9 września 2014 r. Emitent i Kormiej Rusłand zawarli kolejną umowę, dotyczącą sprzedaży w latach 2014-2017 przez 

Emitenta Kormiej Rusłand produktów i towarów z asortymentu Emitenta, dystrybuowanych przez Kormiej Rusłand na terenie Federacji Rosyjskiej, o łącznej wartości 15 mln euro. 

Szczegółowe informacje na temat tych umów zostały zamieszczone w punkcie 5.4 Części III Prospektu. Transakcje wskazane w wierszu tabeli, którego dotyczy niniejszy przypis, były 

dokonywane na podstawie tej umowy.  

***** Najem na czas nieoznaczony (okres wypowiedzenia: 3 miesiące) nieruchomości gruntowej (71,5a), zabudowanej, położonej w Lublin ie, o przeznaczeniu biurowo-magazynowym, na 

podstawie umowy z 14 maja 2013 r., początkowy czynsz najmu: 50 tys. zł miesięcznie, corocznie waloryzowany (wg rocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług publikowanego 

przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). Orphée Technics sp. z o.o. jako wynajmujący uprawniony jest rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia w 

sytuacji zalegania z płatnościami za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe i nie uregulowania tej zaległości po wezwaniu do jej spłaty. Transakcje przedstawione w wierszu tabeli, którego 

dotyczy niniejszy przypis, wynikają z tej umowy i rozliczeń pomiędzy stronami związanymi z tą umową. 

****** Zakupy i sprzedaż produktów i towarów z asortymentu Emitenta oraz asortymentu Diesse dokonywane w ramach bieżącej, podstawowej działalności stron transakcji, opisanej w 

punkcie 5.1.3 Części III Prospektu, na podstawie składanych przez strony zamówień, oraz zobowiązania i należności wynikające z tych transakcji. 

Źródło: Emitent  
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Tabela 20. Informacje na temat transakcji jednostek zależnych Emitenta z podmiotami powiązanymi z Emitentem innymi niż członkowie 

Zarządu i Rady Nadzorczej, dot. dystrybucji produktów i towarów z asortymentu Grupy Kapitałowej Emitenta (z uwzględnieniem ww. 

zmiany w składzie Grupy Kapitałowej, która nastąpiła w dniu 26.02.2015 r.) oraz Diesse, usług z tym powiązanych, a także innych rozliczeń 

związanych z podstawowa działalnością Grupy Kapitałowej Emitenta (z uwzględnieniem ww. zmiany w składzie Grupy Kapitałowej, która 

nastąpiła w dniu 26.02.2015 r.), za okresy i na daty wskazane poniżej (tys. zł) 

Jednostka zależna 

dokonująca 

transakcji 

Podmiot 

powiązany z 

Emitentem, z 

którym 

dokonywana jest 

transakcja 

Zakupy jednostki 

zależnej 

dokonującej 

transakcji od 

podmiotu 

powiązanego (za 

okres 01.01.2015-

28.02.2015) 

Sprzedaż jednostki 

zależnej 

dokonującej 

transakcji do 

podmiotu 

powiązanego (za 

okres 01.01.2014-

28.02.2015) 

Zobowiązania 

jednostki zależnej 

dokonującej 

transakcji wobec 

podmiotu 

powiązanego (na 

28.02.2015 r.) 

Należności 

jednostki zależnej 

dokonującej 

transakcji od 

podmiotu 

powiązanego (na 

28.02.2015 r.) 

Orphée* Diesse Diagnostica 

Senese S.p.A. 
0 77 0 506 

Orphée** Innovation 

Enterprises Ltd. 
0 0 0 161 

Innovation 

Enterprises*** 

Diesse Diagnostica 

Senese S.p.A. 
0 0 20 0 

* Orphée i Diesse zawarły 5 września 2013 r. umowę, na podstawie której świadczą dla siebie nawzajem usługi wsparcia handlowego, obejmujące m.in. promocję i marketing produktów 

drugiej strony, podtrzymywanie relacji z obecnymi klientami i pozyskiwanie nowych klientów. Ponadto strony dokonują zakupów i sprzedaży produktów i towarów z asortymentu Orphée 

oraz asortymentu Diesse (w celu ich dystrybucji) dokonywane w ramach bieżącej, podstawowej działalności stron transakcji, opisanej w punkcie 5.1.3 Części III Prospektu, na podstawie 

składanych przez strony zamówień. Wskazane zobowiązania i należności wynikają z ww. transakcji. 

** Sprzedaż wynikająca z bieżących zamówień na aparaty i odczynniki, dokonywana w ramach bieżącej, podstawowej działalności stron transakcji, opisanej w punkcie 5.1.3 Części III 

Prospektu, a także należności związane z tą sprzedażą. 

*** Zakupy wynikające z bieżących zamówień na aparaty i odczynniki, dokonywana w ramach bieżącej, podstawowej działalności stron transakcji, opisanej w punkcie 5.1.3 Części III 

Prospektu, a także zobowiązania związane z tą sprzedażą. 

Źródło: Emitent  

14.5. Zabezpieczanie wierzytelności podmiotów powiązanych 

Jako zabezpieczenie wierzytelności banku dla kredytu obrotowego zaciągniętego przez PZ Cormay (kwota 

zabezpieczonego kredytu wynosi: 12 mln zł do dnia 28 maja 2015, 11,5 mln zł do dnia 29 czerwca 2015 roku, 11 

mln zł do dnia 30 lipca 2015 roku, 10,5 mln zł do dnia 28 sierpnia 2015 roku oraz 5 mln zł do 29 kwietnia 2016 

roku w przypadku pozyskania środków pieniężnych z emisji Akcji serii K do dnia 30 lipca 2015 r. w wysokości co 

najmniej 30 mln zł, natomiast dzień 31 sierpnia 2015 r. będzie dniem spłaty kredytu w przypadku gdy do dnia 

30 lipca 2015 r. Emitentowi nie uda się zgromadzić co najmniej 30 mln zł z emisji Akcji serii K.), Orphée 

ustanowiła zastaw rejestrowy do kwoty 7.200 tys. PLN na towarach handlowych, a także udzieliła poręczenia 

cywilnego, a TT Management sp. z o.o. (w Dacie Prospektu pod firmą Orphée Technics sp. z o.o.) ustanowiła 

hipotekę umowną łączną (łączną z hipotekami ustanowionymi przez PZ Cormay na nieruchomościach PZ 

Cormay) do kwoty najwyższej 21.000 tys. zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w Lublinie, ul. 

Rapackiego 19abc, której jest właścicielem. Ww. udzielenie zabezpieczenia nastąpiło nieodpłatnie, przed 

31.12.2014 r., przy czym ww. zabezpieczenia istniały w okresie po 31.12.2014 r. i istnieją w Dacie Prospektu. 

14.6. Reorganizacja Grupy Kapitałowej PZ Cormay (z uwzględnieniem ww. zmiany w składzie Grupy 

Kapitałowej, która nastąpiła w dniu 26.02.2015 r.) 

Do Daty Prospektu nie została w pełni wykonana Umowa Reorganizacji zawarta pomiędzy PZ Cormay a Orphée, 

szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono poniżej. 

W związku z Umową Reorganizacji PZ Cormay a Orphée zawarły dwie umowy przedwstępne dotyczące 

sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa PZ Cormay: Umowę Przedwstępną Sprzedaży 
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Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z dnia 15 października 2012 r. oraz Umowę Przedwstępną Sprzedaży 

Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z dnia 15 lipca 2014 r. Emitent wskazuje, że Umowa Przedwstępna 

Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z dnia 15 października 2012 r. nie została wykonana i 

wygasła z dniem 30 czerwca 2014 r., z jej tytułu nie były dokonywane żadne płatności, a w Dacie Prospektu nie 

istnieją żadne zobowiązania ani należności. Ponadto, w umowie tej nie zostały przewidziane kary umowne ani 

inne postanowienia dotyczące roszczeń stron w sytuacji niewykonania zobowiązań z niej wynikających. 

Szczegółowe informacje na temat Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z 

dnia 15 lipca 2014 r. i sytuacji w zakresie jej wykonania przedstawiono poniżej. 

Odnosząc się do kwestii skutków finansowych i skutków dla prowadzenia działalności mogących zaistnieć w 

przyszłości w przypadku braku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa PZ Cormay do Orphée 

Emitent wskazuje, że informacje na temat znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub 

zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta 

przynajmniej w ciągu bieżącego roku obrotowego zostały zamieszczone w punkcie 7.2 części III Prospektu, a 

informacje na temat czynników ryzyka związanych z działalnością Emitenta zostały zamieszczone w punkcie 1 

części II Prospektu, w tym informacje na temat ryzyka związanego ze strategią działania Emitenta - w punkcie 

1.1 części II Prospektu. 

Umowa Reorganizacji  

Przedmiotem tej umowy, zawartej w dniu 8 października 2012 r., było określenie: (a) zasad reorganizacji Grupy 

Kapitałowej PZ Cormay, warunków nabycia przez Orphée udziałów spółek zależnych w dacie jej zawarcia od 

Emitenta, (b) zasad współpracy pomiędzy PZ Cormay a Orphée w związku z planowaną wówczas reorganizacją 

Grupy Kapitałowej PZ Cormay oraz sprzedażą w tym celu zorganizowanej części przedsiębiorstwa PZ Cormay na 

rzecz Orphée, (c) zasad współpracy pozwalających na pełną realizację przez Emitenta zobowiązań z umów 

zawartych w trybie zamówień publicznych, wspólnego występowania w przetargach organizowanych w trybie 

zamówień publicznych, (d) zasad korzystania przez Orphée z praw rejestracji wyrobów medycznych 

przysługujących PZ Cormay. Celem umowy, mającej charakter umowy ramowej, było: (a) przeniesienie całości 

produkcji oraz sprzedaży realizowanej przez PZ Cormay na Orphée (zorganizowanej części przedsiębiorstwa), 

(b) wywiązanie się przez PZ Cormay ze zobowiązań wynikających z zawartych w trybie zamówień publicznych 

umów, (c) uzyskanie przez Orphée referencji, niezbędnych do samodzielnego startowania w przetargach w 

przyszłości. 

W 2013 r. wskutek zawartej Umowy Reorganizacji PZ Cormay w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego 

Orphée w ramach kapitału docelowego o kwotę 101.309,90 CHF objął 1.013.099 nowych akcji na okaziciela po 

cenie emisyjnej 3,00 CHF, pokrywanych aportem. W ramach tej transakcji, Orphée nabyła jako wkład 

niepieniężny: (i) 23.621.982 udziałów reprezentujących 82,07% kapitału zakładowego w Innovation Enterprises 

w zamian za 1.404.651,00 CHF, tj. 468.217 akcji Orphée; (ii) 64.025 części stanowiących 98,50% udziału 

w kapitale Kormej Diana za 20.449,00 CHF czyli 6.833 akcji Orphée oraz (iii) cały kapitał (100%) Kormiej Rusłand 

za 1.614.147,00 CHF, tj. 538.049 akcji Orphée. Cena nabycia odpowiadała wartości aktywów netto (lub ich 

części) na dzień 31 grudnia 2012 r. i została potwierdzona przez lokalnych audytorów SYNERGIE & 

PARTENAIRES SOCIETE FIDUCIAIRE SA w Genewie. Podwyższenie kapitału podlegało rejestracji przez Rejestr 

Handlowy w Genewie, co nastąpiło 16 maja 2013 r. Na Datę Prospektu jest to jedyne w pełni wykonane 

postanowienie Umowy Reorganizacji. 

Ponadto w dacie zawarcia Umowy Reorganizacji, tj. 8 października 2012 r., PZ Cormay i Orphée ustaliły, że 

nastąpi nabycie od PZ Cormay przez Orphée pozostałych 10.000.000 udziałów serii E o wartości nominalnej 

0,10 euro każdy Innovation Enterprises (udziały bez prawa głosu), przy czym PZ Cormay zobowiązał się do 

nieodwołalnego dokonania zbycia udziałów po cenie ich zakupu i zgodnie z następującymi warunkami 

płatności: za kwotę 1.000.000,00 EUR płatną w czterech transzach po 250.000 EUR (2.500.000 udziałów w 

każdej transzy). Uzgodnienie to związane było z zobowiązaniem PZ Cormay do odkupu w analogicznych 
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transzach udziałów Innovation Enterprises od ich poprzedniego właściciela tj. Capita Corporate Trustees Ltd. 

Z uwagi na fakt, że przed uzgodnioną realizacją opisanego powyżej podwyższenia kapitału zakładowego Orphée 

pokrywanego między innymi udziałami Innovation Enterprises posiadanymi przez PZ Cormay, PZ Cormay nabył 

od Capita Corporate Trustees Ltd pierwszą transzę udziałów w wysokości 2.500.000 udziałów. Udziały te zostały 

włączone do aportu wnoszonego na pokrycie opisanego powyżej kapitału zakładowego Orphée. Do Daty 

Prospektu nabyte zostały przez Orphée od PZ Cormay udziały w ramach dwóch kolejnych transz (po 

wcześniejszym ich nabyciu przez PZ Cormay od Capita Corporate Trustees Ltd.). Ponadto, Orphée nabyła we 

wrześniu 2014 r. bezpośrednio od Capita Corporate Trustees Ltd. część udziałów z czwartej transzy: 500.000 

udziałów za 50 tys. EUR, a następnie pozostałe 2.000.000 udziałów za 200 tys. EUR.   

Pierwotnie ustalono, że sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa PZ Cormay na rzecz Orphée nastąpi 

na zasadach określonych w odrębnej umowie do dnia 15 października 2013 r., a przeniesienie zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa na rzecz Orphée nastąpi w zamian za emisję akcji skierowaną do PZ Cormay. PZ Cormay 

udzielił Orphée zezwolenia na używanie oznaczeń towarów i korzystanie z praw rejestracji wyrobów 

medycznych oraz podmiotów wprowadzających do obrotu wyroby medyczne w trybie Ustawy o Wyrobach 

Medycznych, a także na produkcję przez Orphée wyrobów medycznych na czas do dokonania rejestracji 

przedmiotowych produktów przez Orphée. Z uwagi na nie przeniesienie zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa PZ Cormay na Orphée zezwolenia te wedle wiedzy PZ Cormay nie były nigdy wykorzystywane 

przez Orphée i wygasły. W związku z powyższym PZ Cormay nie uzyskał z tego tytułu w 2014 r. i w 2015 r. do 

Daty Prospektu żadnych przychodów, nie poniósł żadnych kosztów ani nie posiada na Datę Prospektu z tego 

tytułu żadnych zobowiązań czy należności. 

Dodatkowo, wedle Umowy Reorganizacji PZ Cormay zobowiązał się udzielić Orphée: (i) licencji na korzystanie z 

wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych – w formie odrębnych umów, a także (ii) 

wyłącznej licencji na know-how wytwarzania analizatorów biochemicznego i hematologicznego i ich 

dystrybucji. Opłaty licencyjne w przypadku licencji wskazanej powyżej w podpunkcie (ii) zostały ustalone jako 

określony procent dochodu netto Orphée ze sprzedaży analizatorów hematologicznych i biochemicznych. 

Przeniesienie licencji miało nastąpić po podpisaniu umowy przyrzeczonej sprzedaży zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa PZ Cormay, z uwagi na nie przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PZ Cormay 

na ww. licencje nie zostały przeniesione na Orphée, a zobowiązanie do ich przeniesienia wygasło. 

W związku z powyższym PZ Cormay nie uzyskał z tego tytułu w 2014 r. i w 2015 r. do Daty Prospektu żadnych 

przychodów, nie poniósł żadnych kosztów ani nie posiada na Datę Prospektu z tego tytułu żadnych zobowiązań 

czy należności. 

Ponadto strony ustaliły zasady współpracy w zakresie ubiegania się i realizacji umów zawieranych w trybie 

zamówień publicznych. Umowa określała również warunki współpracy do czasu przeniesienia na Orphée 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa PZ Cormay. W 2014 r. i w 2015 r. do Daty Prospektu Umowa 

Reorganizacji nie była wykonywana w zakresie określonym powyżej w niniejszym akapicie – Emitent nie uzyskał 

w związku z tym z tego tytułu w 2014 r. i w 2015 r. do Daty Prospektu żadnych przychodów, nie poniósł żadnych 

kosztów ani nie posiada na Datę Prospektu z tego tytułu żadnych zobowiązań czy należności. 

W Umowie Reorganizacji Orphée zobowiązało się do powstrzymywania od działalności konkurencyjnej wobec 

PZ Cormay w okresie obowiązywania Umowy Reorganizacji (klauzula zakazu konkurencji), przez którą należy 

rozumieć działalność sprzeczną z interesem PZ Cormay. Klauzula zakazu konkurencji obejmuje swoim zasięgiem 

wszystkie rynki, na których działalność prowadzi PZ Cormay. W przypadku naruszenia przez Orphée klauzuli 

zakazu konkurencji, zobowiązane jest ono do zapłaty PZ Cormay kary umownej w wysokości 100 tys. zł za każdy 

przypadek takiego naruszenia. Ww. kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez PZ Cormay 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Orphée zobowiązało się, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie Reorganizacji, zachować w 

tajemnicy – w trakcie realizacji Umowy Reorganizacji, jak również po jej rozwiązaniu – informacje ujawnione 
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lub pozyskane przez nią, jej pracowników lub współpracowników w trakcie realizacji Umowy Reorganizacji, a 

nie zawierające powszechnie dostępnych treści ani nie zastrzeżone przez PZ Cormay jako poufne. W przypadku 

naruszenia klauzuli poufności Orphée zobowiązane jest do zapłaty PZ Cormay kary umownej w wysokości 100 

tys. zł za każdy przypadek takiego naruszenia. Ww. kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez PZ 

Cormay odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Do Daty Prospektu żadna taka kara umowna nie została naliczona przez PZ Cormay. 

W dniu 8 listopada 2013 r. został zawarty aneks nr 1 do Umowy Reorganizacji. Zgodnie z tym aneksem zapłata 

ceny za przeniesienie produkcji PZ Cormay do Orphée, w drodze sprzedaży zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa, miała nastąpić w gotówce, a przeniesienie miało nastąpić do dnia 30 czerwca 2014 r. na 

zasadach określonych w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay z dnia 8 

października 2012 r. 

Zgodnie z Umową Reorganizacji, Orphée wyemitowała również w III kwartale 2013 roku 2.386.901 akcji 

skierowanych do PZ Cormay po cenie emisyjnej 8,00 PLN (cena równa cenie emisyjnej akcji z równolegle 

prowadzonej oferty akcji skierowanej do inwestorów finansowych). PZ Cormay objął akcje Orphée za gotówkę, 

która miała posłużyć Orphée do zakupu za gotówkę aktywów produkcyjno-dystrybucyjnych PZ Cormay, 

zlokalizowanych w Polsce.  

W dniu 30 czerwca 2014 r. PZ Cormay uzgodnił z Orphée wstępne zasady sprzedaży zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa, w skład której miał wchodzić ogół składników stanowiących zakład produkcyjny w Maryninie 

związanych z produkcją i dystrybucją wraz ze specjalistyczną, nie udostępnioną publicznie wiedzą dotyczącą 

metod i sposobów produkcji. Wedle ww. uzgodnienia PZ Cormay miał udzielić Orphée licencji na posiadane 

znaki towarowe i zawrzeć z nią umowę dystrybucji swoich produktów. Umowy miały zostać podpisane w 

pierwszej połowie III kwartału 2014 r. (do Daty Prospektu to nie nastąpiło). Cena sprzedaży zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa została uzgodniona na 8.994.000 zł (aktywa obrotowe w postaci zapasów wraz z 

związanymi z nimi zobowiązaniami i należnościami o księgowej wartości szacunkowej 14,7 mln zł objęte 

pierwotnym ustaleniem umową z 2012 r. miały zostać zbyte w drodze odrębnej umowy), płatna w trzech ratach 

albo jednorazowo, w zależności od wyboru Orphée. Zorganizowana część przedsiębiorstwa miała – wedle tego 

uzgodnienia - przejść na Orphée z chwilą zapłaty całej lub pierwszej raty ceny sprzedaży, nie później niż w dniu 

30 września 2014 r. Jednocześnie strony ustaliły, że jeżeli wycena biegłego rewidenta, powołanego przez 

strony, ustali wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa inną niż ustalona cena sprzedaży, wówczas cena 

ta zostanie odpowiednio zmniejszona lub zwiększona tak, aby odpowiadała wartości wynikającej z wyceny a 

ewentualna różnica zostanie uregulowana w terminie 7 dni od dnia sporządzenia wyceny. 

W Umowie Reorganizacji nie zostały przewidziane żadne inne niż wskazane powyżej kary umowne ani inne 

postanowienia dotyczące roszczeń stron w sytuacji niewykonania zobowiązań wynikających z Umowy 

Reorganizacji.  

Umowa Przedwstępna Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z dnia 15 lipca 2014 r. zawarta 

pomiędzy PZ Cormay a Orphée 

W związku z Umową Reorganizacji w dniu 15 lipca 2014 r. Orphée zawarła z PZ Cormay umowę przedwstępną 

sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w której strony potwierdziły uzgodnione wcześniej w dniu 

30 czerwca 2014 r. ramowe warunki przeniesienia dotychczasowej działalności produkcyjno-dystrybucyjnej PZ 

Cormay do Orphée. Strony ustaliły, że z uwagi na konieczność dokonania inwentaryzacji zbywanych aktywów i 

ustalenia szczegółowych zasad współpracy, umowy związane ze sprzedażą zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa, tj. umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa i umowa sprzedaży środków 

obrotowych związanych z ww. zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zostaną podpisane do dnia 31 

października 2014 r. PZ Cormay wskazuje, że skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie był i nie jest 

precyzyjnie ustalony, a PZ Cormay nie planuje także ustalać go w przyszłości w związku z wygaśnięciem Umowy 

Przedwstępnej Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z dnia 15 lipca 2014 r. Strony uzgodniły też, 
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iż warunkami zawieszającymi zawarcie umowy sprzedaży będą: (i) posiadanie przez PZ Cormay akcji Orphée 

stanowiących co najmniej 50% plus 1 ogólnej liczby akcji Orphée, oraz (ii) zawarcie przez Orphée i PZ Cormay 

umów regulujących bieżące rozliczenia pomiędzy stronami (umowy te nie zostały zawarte do 31.10.2014 roku, 

ani później do Daty Prospektu włącznie). Jednocześnie, Orphée zobowiązała się do zapłaty zaliczek na poczet 

przyszłych zobowiązań finansowych (cena za zorganizowaną część przedsiębiorstwa – 8.994 tys. zł i aktywa 

obrotowe w postaci zapasów i związane z nimi należności i zobowiązania – 14,7 mln zł) w łącznej wysokości 

15.494 tys. zł (cena za zorganizowaną część przedsiębiorstwa - 8.994 tys. zł i zaliczka na aktywa obrotowe w 

postaci zapasów wraz z należnościami i zobowiązaniami – 6,5 mln zł), które w przypadku niedojścia do zawarcia 

umów miały zostać jej zwrócone w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. Zaliczki te zostały w całości zapłacone.  

Orphée wystosowała do PZ Cormay pisma wnioskując o rozpoczęcie rozmów w zakresie realizacji Umowy 

Przedwstępnej Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z dnia 15 lipca 2014 r. W dniu 15 

października 2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli PZ Cormay z przedstawicielami Orphée, dotyczące 

Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z dnia 15 lipca 2014 r. Spotkanie 

miało dotyczyć zakończenia procesu przenoszenia działalności produkcyjno-dystrybucyjnej z PZ Cormay na 

Orphée. W związku z brakiem zawarcia pomiędzy PZ Cormay a Orphée umów regulujących bieżące rozliczenia 

pomiędzy stronami nie ziścił się jeden z przewidzianych Umową Przedwstępną Sprzedaży Zorganizowanej 

Części Przedsiębiorstwa z dnia 15 lipca 2014 r. warunków zawieszających (drugi z ww. warunków został 

spełniony), umowy związane ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa przewidziane tą umową nie 

zostały zawarte w wynikającym z niej terminie, tj. do dnia 31 października 2014 r. Zgodnie z Umową 

Przedwstępną Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z dnia 15 lipca 2014 r., z uwagi na nie 

zawarcie umów związanych ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa do dnia 31 października 2014 

r., PZ Cormay zobowiązany jest zwrócić Orphée otrzymane zaliczki, tj. łącznie 15.494 tys. zł do dnia 31 grudnia 

2015 r. Do Daty Prospektu taki zwrot nie nastąpił. Należy podkreślić, że jednym z celów strategicznych Emitenta 

jest doprowadzenie do zmian w Radzie Dyrektorów Orphée SA, tak aby w jej skład wchodziły osoby znajdujące 

się równocześnie w Zarządzie Emitenta – co w ocenie Emitenta pozwoli m.in. na wypracowanie rozwiązania 

pozwalającego na zmianę charakteru istniejącego zobowiązania Emitenta wobec Orphée z krótkoterminowego 

na długoterminowe i/lub rozłożenie go w czasie, poprzez zawarcie porozumienia pomiędzy spółkami co do 

sposobu i terminu rozliczenia tego zobowiązania (przy czym Emitent nie zamierza w najbliższej przyszłości 

zwiększać zaangażowania kapitałowego w Orphée). W punkcie 15.3 Części III Prospektu przedstawiono 

informacje na temat planowanych w tym zakresie działań Emitenta wraz z oceną możliwości ich wykonania, jak 

również wskazano, z jakich źródeł Emitent zamierza pozyskać środki na pokrycie tej kwoty w sytuacji 

niepowodzenia ww. planów. 

Ponadto, PZ Cormay wskazuje, że wedle stanu na Datę Prospektu nie zamierza zawrzeć ww. umów związanych 

ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa. PZ Cormay nie ma wiedzy na temat intencji i zamiarów 

Orphée w tym zakresie. W ocenie PZ Cormay nieziszczenie się jednego z warunków zastrzeżonych w umowie 

przedwstępnej sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa i upływ terminu na zawarcie umowy 

przyrzeczonej, a także brak zawarcia tej umowy w formie właściwej dla zbycia zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa (forma pisemna z podpisami poświadczonymi notarialnie) powoduje, że żadna ze stron nie 

można obecnie skutecznie żądać zawarcia umowy przyrzeczonej. Nie chodzi tu o niezaskarżalność roszczenia 

(jego zmianę w roszczenie niezupełne), ale o wygaśnięcie całego zobowiązania z umowy przedwstępnej. 

W Umowie Przedwstępnej Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z dnia 15 lipca 2014 r. nie zostały 

przewidziane kary umowne ani inne postanowienia dotyczące roszczeń stron w sytuacji niewykonania 

zobowiązań wynikających z tej umowy, za wyjątkiem opisanego powyżej obowiązku zwrotu ww. zaliczek przez 

PZ Cormay. 
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14.7. Sprzedaż akcji Orphée przez Emitenta na rzecz TTL 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

Emitent zawarł w dniu 26 lutego 2015 r. ze spółką TTL 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży, 

której przedmiotem było przeprowadzenie za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, poza obrotem 

zorganizowanym, transakcji zbycia przez Emitenta na rzecz TTL 1 Sp. z o.o. 5.791.275 akcji zwykłych na 

okaziciela Orphée, o wartości nominalnej 0,10 CHF każda. Łączna wartość nominalna akcji objętych umową 

wyniosła 579.127,50 CHF. Akcje te stanowiły 15% kapitału zakładowego Orphée i reprezentowały 15% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Orphée. Cena zbycia ww. akcji wynosi 2,00 złote za jedną akcję, tj. 

łącznie 11.582.550,00 zł. 

Zawarcie ww. umowy wywarło skutek zobowiązujący w rozumieniu art. 389 § 1 Kodeksu cywilnego i zgodnie z 

jej postanowieniami, ww. akcje miały zostać przeniesione na nabywcę wraz z dokonaniem czynności 

rozporządzającej w postaci zapisania akcji na rachunku nabywcy, co miało nastąpić i nastąpiło w wyniku 

złożenia przez strony w dniu zawarcia umowy stosownych zleceń (odpowiednio kupna i sprzedaży) za 

pośrednictwem firmy inwestycyjnej. 

Nabywca zapłacił Emitentowi na poczet ww. ceny przelewem 1.000.000,00 zł w dwóch częściach. Do zapłaty 

pozostaje kwota 10.582.550,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku. 

Umowa przewiduje możliwość korekty ww. ceny, polegającej na tym, że w przypadku dokonania w terminie 

jednego roku od dnia zawarcia tej umowy zbycia lub zobowiązania do zbycia przez nabywcę nabytych na 

podstawie ww. umowy (w ramach jednej lub kilku transakcji) oraz uzyskania przez nabywcę ceny za jedną zbytą 

akcję Orphée w kwocie wyższej niż 2,00 zł, nabywca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Emitenta kwoty 

korekty ceny, obliczonej jako iloraz liczby akcji Orphée zbytych przez ww. nabywcę i wartości nadwyżki 

pomiędzy uzyskaną ceną za jedną zbytą akcję a kwotą 2,00 zł. W związku ze zbyciem przez TTL1 Sp. z o.o. części 

akcji nabytych od PZ Cormay S.A. na rachunek Spółki wpłynęła kwota 2.887 tys. zł jako „kwota korekta ceny”.. 
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14.8. Wskazanie podmiotów powiązanych 

Tabela 21. Podmioty powiązane z Emitentem w okresie od 01.01.2015 r. do Daty Prospektu 

Podmiot powiązany Sposób i okres* powiązania z Emitentem  

Orphée jednostka zależna Emitenta do 26.02.2015 r., a od 26.02.2015 r. 

jednostka stowarzyszona z Emitentem 

Kormiej Rusłand jednostka zależna Emitenta do 26.02.2015 r 

Kormej Diana jednostka zależna Emitenta do 26.02.2015 r 

Innovation Enterprises jednostka zależna Emitenta do 26.02.2015 r 

Diesse Diagnostica Senese S.p.A. jednostka współkontrolowana przez Emitenta do 26.02.2015 r 

Orphée Technics sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (wcześniej pod 

firmą TT Management sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach)  

jednostka zależna Emitenta do 26.02.2015 r 

Janusz Płocica Prezes Zarządu**  

Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu  

Marek Warzecha członek Rady Nadzorczej**  

Janusz Koczyk członek Rady Nadzorczej  

Piotr Augustyniak członek Rady Nadzorczej  

Adam Jankowski członek Rady Nadzorczej  

Stefan Grzywnowicz członek Rady Nadzorczej  

Wojciech Wrona członek Rady Nadzorczej  

Total FIZ podmiot mający znaczący wpływ na Emitenta 

TTL 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podmiot kontrolowany przez Total FIZ, tj. przez podmiot mający 

znaczący wpływ na Emitenta 

* W przypadku braku wskazania okresu powiązania, powiązanie istniało w całym okresie, którego dotyczy niniejszy punkt 14, tj. od 01.01.2015 r. do Daty Prospektu. 

** Każdy z członków Zarządu lub Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji w tych organach jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego Emitenta. 

Źródło: Emitent. 
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15. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO 

SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT  

15.1. Historyczne informacje finansowe 

Ze względu na to, iż Emitent zawarł w dniu 26 lutego 2015 r. umowę zbycia znacznego pakietu akcji spółki 

Orphée SA, w wyniku czego Emitent przestał tworzyć Grupę Kapitałową Emitenta i nie będzie sporządzać 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r., jak również biorąc pod uwagę fakt, iż w dniu 

19 grudnia 2014 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę, na podstawie której od dnia 

1 stycznia 2015 r. zarówno skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Emitenta, jak 

i jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta będą sporządzane zgodnie z MSSF/MSR, Emitent postanowił 

przedstawić w Prospekcie emisyjnym jako historyczne informacje finansowe zarówno skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok sporządzone zgodnie z MSSF/MSR, jak i jednostkowe sprawozdanie 

finansowe Spółki za 2014 rok przekształcone na potrzeby prospektu zgodnie z MSSF/MSR. 

Na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy o ofercie i art. 28 Rozporządzenia 809/2004 Emitent zamieszcza przez 

odniesienie w Prospekcie emisyjnym zbadane prze biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zamieszczone w raporcie rocznym Emitenta 

opublikowanym systemem ESPI w dniu 30 kwietnia 2015 r. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2014 r. zostały zamieszczone we wspomnianym 

raporcie rocznym Emitenta. 

Raport roczny, o którym mowa powyżej, został podany do publicznej wiadomości w trybie przekazywania 

raportów okresowych i udostępniony jest między innymi na stronie internetowej Emitenta pod adresem 

www.cormay.pl w zakładce „Strefa inwestora”. 

Ponadto Emitent zamieszcza poniżej jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok przekształcone 

na potrzeby prospektu zgodnie z MSSF/MSR. 
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15.2. Informacje finansowe pro forma 

Poniżej zamieszczono Informacje finansowe pro forma Emitenta sporządzone na dzień 31.12.2014 r. 
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15.3. Badanie historycznych rocznych informacji finansowych 

Historyczne informacje finansowe za 2014 r., obejmujące skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 

Kapitałowej Emitenta za 2014 r. sporządzone zgodnie z MSSF/MSR oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe 

Emitenta za 2014 r. przekształcone na potrzeby Prospektu emisyjnego zgodnie z MSSF/MSR, zamieszczone 

w punkcie 15.1 Części III Prospektu emisyjnego, zostały zbadane przez biegłego rewidenta. 

Dane finansowe zamieszczone w punkcie 15.5 Części III Prospektu emisyjnego nie pochodzą ze sprawozdań 

finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta. Dane te pochodzą z raportu okresowego Emitenta za 

pierwszy kwartał 2015 r. przekazanego przez Emitenta do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 2015 r. 

Biegły rewident nie odmówił wyrażenia opinii o badanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta 

za 2014 r., przekształconym na potrzeby Prospektu emisyjnego zgodnie z MSSF/MSR. Opinia wyrażona przez 

biegłego rewidenta nie była negatywna i nie zawierała zastrzeżeń. 

Biegły rewident nie odmówił wyrażenia opinii o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym  Grupy 

Kapitałowej Emitenta za 2014 rok, sporządzonym zgodnie z MSSF/MSR. Opinia wyrażona przez biegłego 

rewidenta nie była negatywna, przy czym zawierała następujące zastrzeżenia:  

„Na dzień 30 kwietnia 2015 roku lokalny audyt jednostkowych sprawozdań wybranych zagranicznych  

spółek zależnych nie został zakończony (Innovation Enterprises Ltd) lub jeszcze się nie rozpoczął 

(Orphée SA). W związku z tym, Grupa przy wycenie wartości godziwej oraz użytkowej posiadanych 

inwestycji oparła się w znacznej mierze na szacunkach Kierownictwa Jednostki Dominującej Grupy 

Kapitałowej. Szacunki te dotyczyły głównych pozycji sprawozdania finansowego – należności, zapasów, 

zobowiązań, rezerw i wyniku finansowego. Jednostka dominująca dokonała korekt sprawozdań 

finansowych spółek zależnych w postaci np. zwiększenia odpisów aktualizujących wartość należności 

i zapasów, niemniej jednak wartości te nie zostały potwierdzone z lokalnymi audytorami. Nie mamy 

pewności czy dokonane korekty nie są zaniżone lub zawyżone.” 

Stanowisko Emitenta: 

Zarząd Emitenta sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 

2014 r. dochowując należytej staranności co do uzyskania od spółki Orphée SA (spółki zależnej od 

Emitenta do dnia 26 lutego 2015 r.) zbadanych sprawozdań finansowych oraz zgodnie ze swoją najlepszą 

wiedzą, bazując na niezaudytowanych danych spółek wchodzących do dnia 26 lutego 2015 r. w skład 

Grupy Kapitałowej Emitenta. Przepisy lokalne dotyczące spółek Orphée S.A. oraz Innovation Enterprises 

Ltd. nie obligują ich do sporządzenia sprawozdań finansowych w terminach tożsamych z wymaganymi dla 

sprawozdania finansowego Emitenta. Do Dnia Prospektu Emitent nie otrzymał zaudytowanych 

sprawozdań finansowych spółek wchodzących do dnia 26 lutego 2015 r. w skład Grupy Kapitałowej 

Emitenta i zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta w dniu 13 maja 2015 r. od Orphée SA pisma, 

podpisanego przez dwóch członków Rady Dyrektorów Orphée SA, spółka ta nie zamierza przekazać 

Emitentowi danych finansowych w przyszłości, gdyż ze względu na utratę przez Emitenta pozycji 

dominującej w stosunku do Orphée SA, w ocenie Orphée SA brak jest podstaw prawnych do 

przekazywania takich danych. 

„Nie uzyskaliśmy zapewnienia odnoszącego się do istnienia zapasów w pomiotach Innovation 

Enterprises Ltd i Orphée S.A., konsolidowanych metodą pełną na dzień 31 grudnia 2014 roku. Nie mamy 

informacji czy audytorzy lokalni uczestniczyli w inwentaryzacji zapasów, czy skutki inwentaryzacji 

zostały odzwierciedlone w księgach rachunkowych tych spółek zależnych oraz czy spółki dochowały 

procedur kontroli wewnętrznej w zakresie inwentaryzacji. Wartość zapasów wyniosła 16729 tys. zł 

i stanowiła 6,6% skonsolidowanej sumy bilansowej, po dokonaniu wyłączeń wzajemnych transakcji 

wewnątrzgrupowych oraz 56,9% zapasów Grupy ogółem.”  
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Stanowisko Emitenta: 

Zarząd Emitenta dochował należytej staranności aby uzyskać potwierdzenie obecności lokalnych biegłych 

rewidentów podczas inwentaryzacji aktywów poszczególnych spółek wchodzących do dnia 26 lutego 

2015 r. w skład Grupy Kapitałowej Emitenta. Zarząd Emitenta wielokrotnie zwracał się do władz tych 

spółek, podkreślając wymóg obecności biegłego rewidenta podczas inwentaryzacji. Do Dnia Prospektu 

Zarząd Emitenta nie otrzymał pisemnych potwierdzeń obecności lub braku obecności biegłych 

rewidentów w procesie inwentaryzacji od wszystkich spółek wchodzących do dnia 26 lutego 2015 r. 

w skład Grupy Kapitałowej Emitenta.  

 

Ponadto opinia wyrażona przez biegłego rewidenta o badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym  

Grupy Kapitałowej Emitenta za 2014 rok zawierała następujące uwagi: 

 „Na dzień 30 kwietnia 2015 roku przypadał termin spłaty kredytu walutowego w rachunku bieżącym 

w wysokości 9 958,37 tys. zł udzielonego Jednostce dominującej w Grupie Kapitałowej PZ Cormay S.A. 

Kredyt posiada między innymi zabezpieczenia w postaci: hipoteki na nieruchomościach położonych 

w Łomiankach i Maryninie oraz zastaw rejestrowy na zapasach o łącznej wartości do kwoty 6 800 tys. zł 

oraz na zapasach spółki Orphée S.A. do kwoty 7 200 tys. zł. Jednostka dominująca podpisała aneks do 

umowy kredytowej przedłużający finansowanie na kolejny rok. Bank w aneksie do umowy kredytowej 

zawarł szereg kowenantów stanowiących przypadek naruszenia umowy, jak np. brak pozyskania 

środków pieniężnych z emisji Akcji serii K lub brak uzyskania przez podmiot dominujący w Grupie 

kontroli nad Orphée S.A. do dnia 31 lipca 2015 roku. Istnieje niepewność, co do realizacji warunków 

wynikających z tej umowy kredytowej, a w związku z tym może nastąpić w przyszłości przypadek 

naruszenia warunków umowy i w konsekwencji konieczność spłaty kredytu.” 

Stanowisko Emitenta: 

Uwaga biegłego zawiera informacje tożsame z ujawnionymi i opisanymi w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za 2014 r. i sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Grupy Kapitałowej Emitenta za 2014 r. Biegły rewident zwrócił uwagę na potencjalne ryzyko utraty 

płynności przez Emitenta w przyszłości. Zarząd Emitenta opisał w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za 2014 r. warunki udzielonego kredytu oraz potencjalne 

przypadki naruszeń – w notach 33 oraz 43.3. Wśród kowenantów stanowiących przypadek naruszeń 

występują zdarzenia, na które Zarząd Emitenta nie ma bezpośredniego wpływu.   

Wystąpienie poszczególnych naruszeń określonych w umowie nie skutkuje automatycznie 

wypowiedzeniem umowy przez Bank (przypadki wypowiedzenia umowy określają ogólne warunki 

finansowania klientów korporacyjnych stosowane przez BZ WBK S.A.), lecz stanowi podstawę zwiększenia 

oprocentowania (marży Banku). Umowa kredytowa ogranicza negatywne skutki wzrostu oprocentowania 

kredytu z tytułu naruszeń maksymalnie o trzy punkty procentowe (niezależnie od ilości naruszeń). 

Ponadto, w umowie wskazano, iż w przypadku braku pozyskania przez Emitenta 30 mln zł z emisji Akcji 

serii K do dnia 31.07.2015 r., Emitent powinien dokonać całkowitej spłaty kredytu do dnia 31.08.2015 r.  

Działania Emitenta nakierowane są na wypełnienie wszystkich zobowiązań wynikających z umowy 

kredytowej, jak również na niedopuszczanie do naruszeń określonych w umowie kredytowej, na które 

Zarząd Emitenta ma bezpośredni wpływ. W szczególności Zarząd Emitenta podjął działania mające na celu 

zmiany w Radzie Dyrektorów Orphée SA, tj. wejście w skład Rady Dyrektorów Orphée SA osób 

wchodzących w skład Zarządu Emitenta, co w ocenie Emitenta pozwoli Zarządowi Emitenta na 

decydowanie o działalności operacyjnej Orphée SA oraz na zawarcie porozumienia pomiędzy Orphée SA i 

Emitentem co do sposobu i terminu rozliczenia zobowiązania Emitenta względem Orphée SA w kwocie 

15.494 tys. Zł (zmiana zobowiązania z krótkoterminowego na długoterminowe i/lub rozłożenie płatności w 
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czasie). Działania te objęły m.in. złożenie w dniu 23 kwietnia 2015 r. przez Emitenta żądań umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Orphée SA, wśród 

których występują między innymi: 

 wybór Panów: Janusza Płocicy, Wojciecha Suchowskiego, Krzysztofa Rudnika, Piotra Skrzyńskiego oraz 

Domingo Domingueza na członków Rady Dyrektorów Orphée SA, każdego na kadencję obejmującą 

okres przypadający do zakończenia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orphée SA, 

 wybór Pana Janusza Płocicy na Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée SA, na kadencję 

obejmującą okres przypadający do zakończenia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Orphée SA, 

 wybór Panów: Janusza Płocicy, Wojciecha Suchowskiego, Krzysztofa Rudnika na członków komitetu 

wynagrodzeń w Orphée SA, każdego na kadencję obejmującą okres przypadający do zakończenia 

następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orphée SA. 

Należy też wskazać, że propozycję wyboru Panów: Janusza Płocicy, Wojciecha Suchowskiego i Krzysztofa 

Rudnika do Rady Dyrektorów Orphée SA, w tym Pana Janusza Płocicy jako Przewodniczącego Rady 

Dyrektorów  Orphée SA przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orphée SA zwołane na 

dzień 7 sierpnia 2015 r., złożył Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – akcjonariusz Orphée SA, który 

zgodnie z raportem bieżącym przekazanym przez Orphée SA systemem EBI w dniu 19 marca 2015 r. o 

numerze 23/2015, posiada 17,24% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Orphée SA. W związku z faktem, iż  akcjonariusz ten zaproponował, aby wspomniane powyżej osoby 

zostały powołane do Rady Dyrektorów Orphée SA, jak również biorąc pod uwagę fakt, ze Emitent posiada 

23% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orphée SA, Emitent ocenia jako 

prawdopodobne podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orphée SA, ogłoszone 

na dzień 7 sierpnia 2015 r., uchwały o powołaniu w skład Rady Dyrektorów Orphée SA Panów: Janusza 

Płocicy, Wojciecha Suchowskiego i Krzysztofa Rudnika i tym samym osiągnięcie kontroli operacyjnej nad 

Orphée SA. 

Emitent podkreśla, iż systematycznie wypełnia wszystkie zobowiązania nałożone na niego umową 

kredytową, w tym dostarcza do banku wszystkie wymagane umową dokumenty i informacje na temat 

swojej sytuacji finansowej, prognozowanej płynności Spółki, zaawansowania emisji Akcji serii K oraz 

kroków czynionych w sprawie uzyskania przez Emitenta / Zarząd Emitenta możliwości decydowania o 

działalności operacyjnej Orphée SA. Informacje przekazywane są do opiekuna Spółki w banku, jak również 

do jednego z managerów zespołu finansowania specjalistycznego.  

Emitent, pozostając w stałym kontakcie z bankiem, w przypadku wydłużenia zakreślonego w umowie 

terminu pozyskania przez Emitenta 30 mln zł z emisji Akcji serii K, zamierza bez zbędnej zwłoki podjąć 

rozmowy na temat zmian umowy kredytu, które miałyby obejmować wydłużenie wskazanego terminu. W 

ocenie Emitenta istnieją realne szanse na wydłużenie tego terminu. Jeśli jednak Emitent nie doszedłby do 

porozumienia z bankiem w zakresie wydłużenia omawianego terminu, co powodowałoby konieczność 

spłaty kredytu do dnia 31.08.2015 r., Emitent przewiduje pozyskanie niezbędnych w tym celu zasobów 

finansowych z następujących źródeł:  

 środki własne zgromadzone na rachunkach bankowych w kwocie 4,5 mln złotych (stan środków 

pieniężnych na rachunkach bankowych Emitenta na dzień 31.05.2015 roku wynosił 14,6 mln zł w tym 

7,8 mln zł na kontach dotacyjnych) oraz  

 6 mln zł jako cześć środków należnych ze sprzedaży w dniu 26 lutego 2015 r. pakietu akcji Orphée SA, 

których wymagalność, w kwocie 10,5 mln zł, przypada w terminie do 31 grudnia 2015 r.,  
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Emitent wskazuje, że w ocenie Emitenta przeznaczenie części bieżących środków na ewentualną spłatę 

zadłużenia nie wpłynie na prowadzoną przez Emitenta działalność operacyjną – Emitent planuje bowiem 

przeznaczyć jedynie część zgromadzonych środków na spłatę zadłużenia, a ponadto uzyskuje środki 

finansowe z tytułu realizacji bieżących zleceń. Emitent wskazuje jednak, że ewentualna kumulacja 

negatywnych zdarzeń dotyczących działalności Emitenta (takich jak np. konieczność zwrotu dotacji z PARP, 

zwiększenie kosztów kredytu bankowego zaciągniętego przez Emitenta w BZ WBK S.A. lub konieczność 

jego wcześniejszej spłaty, konieczność uregulowania przez Emitenta zobowiązania do zapłaty na rzecz 

Orphée SA kwoty 15.494 tys. zł do dnia 31 grudnia 2015 r. i inne), może doprowadzić do zaburzeń lub 

utraty płynności Emitenta oraz pogorszenia sytuacji finansowej Emitenta. Kwestia ta została szczegółowo 

opisana w punkcie 1.35 Części II Prospektu. 

W przypadku braku uzyskania z emisji Akcji serii K w terminie do dnia 31.07.2015 r. kwoty 30 milionów zł, 

Emitent nie przewiduje odstąpienia od oferty. 

„W wyniku sprzedaży w dniu 26 lutego 2015 roku 10 242 tys. sztuk Jednostka Dominująca Grupy - PZ 

Cormay S.A. - utraciła kontrolę nad spółką Orphée S.A., co wpłynie w przyszłości na kształt 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PZ Cormay S.A. Spółka Orphée S.A., dotychczas 

zależna, stała się podmiotem stowarzyszonym i będzie w kolejnych okresach sprawozdawczych 

konsolidowana metodą praw własności, z pominięciem wszystkich dotychczas konsolidowanych 

podmiotów bezpośrednio zależnych od Orphée S.A., tj. Kormiej Diana Sp. z o.o., Kormiej Rusłand 

Sp. z o.o., Innovation Enterprises Ltd oraz Orphée Technics Sp. z o.o”. 

Stanowisko Emitenta: 

W ocenie Emitenta uwaga ma charakter informacyjny – zawiera informacje tożsame z ujawnionymi 

i opisanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za 2014 r. 

i sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta w 2014 r. Zarząd Emitenta szczegółowo 

opisał w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za 2014 r. warunki 

sprzedaży pakietu akcji Orphee SA oraz jej skutki dla konsolidacji w przyszłości – w notach: 2 oraz  43.4. 

Transakcje zbycia przez Emitenta akcji Orphée SA były uzasadnione potrzebą pozyskania środków 

finansowych przez Emitenta w celu kontynuacji procesu inwestycyjnego prowadzonego przez Emitenta, 

którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych własnej 

produkcji.  

W związku z  przedłużającym się okresem pozyskania środków z emisji Akcji serii K, Zarząd Emitenta podjął 

działania, których celem było przejściowe sfinansowanie procesu wdrożenia do produkcji nowych 

analizatorów przy wykorzystaniu środków ze sprzedaży pakietu akcji Orphee S.A. 

 

Ponadto Emitent wskazuje, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za 2014 rok, sporządzone 

zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, opublikowane systemem ESPI w jednostkowym raporcie rocznym 

Emitenta w dniu 30 kwietnia 2015 r. również zostało zbadane przez biegłego rewidenta. Opinia wyrażona przez 

biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania nie była negatywna, przy czym zawierała następujące 

zastrzeżenia:  

„W dniu 15 lipca 2014 roku PZ Cormay S.A. zawarła ze spółką zależną Orphée S.A. umowę przedwstępną 

sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z umową, warunkiem zawarcia do dnia 31 

października 2014 roku umowy przyrzeczonej dotyczącej sprzedaży zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa, było posiadanie przez PZ Cormay S.A. akcji Orphée S.A. stanowiących co najmniej 50 

% plus 1 ogólnej liczby akcji Orphée S.A. oraz zawarcie przez Orphée S.A. i PZ Cormay S.A. umów 

regulujących bieżące rozliczenia pomiędzy stronami. W terminie do dnia 31 października 2014 roku nie 

nastąpiło spełnienie się warunku w postaci zawarcia przez Orphée S.A. oraz PZ Cormay S.A. umów 
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regulujących bieżące rozliczenia pomiędzy stronami. Zwracamy uwagę na fakt, że zgodnie z umową 

Orphée S.A., która przestała być od 26 lutego 2015 roku jednostką zależną od Spółki, przysługuje zwrot 

do dnia 31 grudnia 2015 roku zaliczki w kwocie 15 494 tys. zł. Spółka na dzień wydania przez nas opinii 

nie posiada wystarczających środków pieniężnych na spłatę tych zobowiązań.” 

Stanowisko Emitenta: 

Biegły rewident zwrócił uwagę na potencjalne ryzyko utraty płynności przez Emitenta w przyszłości, 

wynikające z konieczności zapłaty przez Emitenta na rzecz Orphée SA kwoty 15.494 tys. zł do dnia 31 

grudnia 2015 r. Opis dotyczący tego zagadnienia zamieszczony jest w jednostkowym sprawozdaniu 

finansowym Emitenta w 2014 r., w szczególności w nocie 11 do tego sprawozdania, zaś kwota 

zobowiązania wykazana analitycznie w nocie oznaczonej jako 7.2. 

Należy podkreślić, że jednym z celów strategicznych Emitenta jest doprowadzenie do zmian w Radzie 

Dyrektorów Orphée SA, tak aby w jej skład wchodziły osoby znajdujące się równocześnie w Zarządzie 

Emitenta – co w ocenie Emitenta pozwoli m.in. na wypracowanie rozwiązania pozwalającego na zmianę 

charakteru istniejącego zobowiązania Emitenta wobec Orphée SA z krótkoterminowego na 

długoterminowe i/lub rozłożenie go w czasie, poprzez zawarcie porozumienia pomiędzy spółkami co do 

sposobu i terminu rozliczenia tego zobowiązania (przy czym Emitent nie zamierza w najbliższej przyszłości 

zwiększać zaangażowania kapitałowego w Orphée SA).  

Szczegóły działań Emitenta mające na celu wykonywanie praw z akcji Orphée SA i doprowadzenie do 

zmian w Radzie Dyrektorów Orphée SA zostały opisane w punkcie 1.17 Części II Prospektu. Dodatkowo, 

Emitent w dniu 23 kwietnia 2015 r. złożył żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Orphée SA, wśród których występują między 

innymi:  

 wybór Panów: Janusza Płocicy, Wojciecha Suchowskiego, Krzysztofa Rudnika, Piotra Skrzyńskiego oraz 

Domingo Domingueza na członków rady dyrektorów Orphée SA, każdego na kadencję obejmującą 

okres przypadający do zakończenia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orphée SA, 

 wybór Pana Janusza Płocicy na Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée SA, na kadencję 

obejmującą okres przypadający do zakończenia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Orphée SA, 

 wybór Panów: Janusza Płocicy, Wojciecha Suchowskiego, Krzysztofa Rudnika na członków komitetu 

wynagrodzeń w Orphée SA, każdego na kadencję obejmującą okres przypadający do zakończenia 

następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orphée SA. 

Należy też wskazać, że propozycję wyboru Panów: Janusza Płocicy, Wojciecha Suchowskiego i Krzysztofa 

Rudnika do Rady Dyrektorów Orphée SA, w tym Pana Janusza Płocicy jako Przewodniczącego Rady 

Dyrektorów  Orphée SA przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orphée SA zwołane na 

dzień 7 sierpnia 2015 r., złożył Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – akcjonariusz Orphée SA, który 

zgodnie z raportem bieżącym przekazanym przez Orphée SA systemem EBI w dniu 19 marca 2015 r. o 

numerze 23/2015, posiada 17,24% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Orphée SA. W związku z faktem, iż  akcjonariusz ten zaproponował, aby wspomniane powyżej osoby 

zostały powołane do Rady Dyrektorów Orphée SA, jak również biorąc pod uwagę fakt, ze Emitent posiada 

23% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orphée SA, Emitent ocenia jako 

prawdopodone podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orphée SA, ogłoszone 

na dzień 7 sierpnia 2015 r., uchwały o powołaniu w skład Rady Dyrektorów Orphée SA Panów: Janusza 

Płocicy, Wojciecha Suchowskiego i Krzysztofa Rudnika i tym samym osiągnięcie kontroli operacyjnej nad 

Orphée SA. 
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W przypadku niedoprowadzenia do wspomnianych zmian w składzie Rady Dyrektorów Orphée SA, 

Emitent podejmie rozmowy z Orphée SA zmierzające do zmiany terminu spłaty jego zobowiązania 

względem Orphée SA. W sytuacji braku porozumienia co do zmiany charakteru istniejącego zobowiązania 

z krótkoterminowego na długoterminowy lub porozumienia się w zakresie rozłożenia zobowiązania w 

czasie, Emitent skorzysta z następujących źródeł finansowania w celu uregulowania wskazanego 

zobowiązania:  

 7,9 mln zł jako część środków z umów leasingu zwrotnego analizatorów stanowiących na Dzień 

Prospektu środki trwałe Emitenta, które Emitent zamierza zawrzeć z instytucjami finansowymi. 

Emitent wykorzystuje te analizatory zarówno w celach odpłatnej dzierżawy w laboratoriach 

analitycznych, jak również na potrzeby własne, w tym laboratoryjno-kontrolne. Wartość netto tych 

urządzeń, nie starszych niż 2,5 roku na dzień 30 kwietnia 2015 roku wyniosła 7,9 mln zł. Emitent 

prowadził w przeszłości i aktualnie prowadzi rozmowy z instytucjami finansowymi dotyczące zawarcia 

umów leasingu zwrotnego posiadanych analizatorów, w związku z czym posiada rozeznanie na rynku w 

zakresie ogólnych warunków i wymogów pozyskania tego rodzaju finansowania oraz potwierdza 

możliwość skorzystania z takiego źródła finansowania). W ocenie Emitenta oddanie w leasing 

wspomnianych analizatorów nie będzie wpływało na prowadzenie działalności operacyjnej przez 

Emitenta. 

 7,6 mln zł pozyskane z kredytu bankowego, o który Emitent zamierza się ubiegać w przypadku 

wcześniejszej całkowitej spłaty istniejącego kredytu obrotowego w dniu 31 sierpnia 2015 roku, zgodnie 

z aneksem do umowy kredytowej z dnia 29 kwietnia 2015 roku. Przypadek taki może zaistnieć w 

sytuacji braku uzyskania z emisji Akcji serii K w terminie do dnia 31.07.2015 r. kwoty 30 milionów zł. 

Wówczas Emitent będzie posiadał aktywa, które nie będą stanowiły zabezpieczenia żadnego 

istniejącego zobowiązania i mogą być wykorzystane do pozyskania finansowania dłużnego. 

Emitent wskazuje, że ewentualna kumulacja negatywnych zdarzeń dotyczących działalności Emitenta 

(takich jak np. konieczność zwrotu dotacji z PARP, zwiększenie kosztów kredytu bankowego zaciągniętego 

przez Emitenta w BZ WBK S.A. lub konieczność jego wcześniejszej spłaty, konieczność uregulowania przez 

Emitenta zobowiązania do zapłaty na rzecz Orphée SA kwoty 15.494 tys. zł do dnia 31 grudnia 2015 r. i 

inne) może doprowadzić do zaburzeń lub utraty płynności Emitenta oraz pogorszenia sytuacji finansowej 

Emitenta. Kwestia ta została szczegółowo opisana w punkcie 1.35 Części II Prospektu. 

„W dniu 23 lutego 2015 roku Spółka odstąpiła od Umowy o Generalne Wykonawstwo zawartej z 

Wielkopolskim Przedsiębiorstwem Inżynierii Przemysłowej Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu 

(„Wykonawca”). Przedmiotem umowy było wykonanie zakładu produkcyjnego Spółki zlokalizowanego 

w Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Podstawą do odstąpienia od Umowy przez Spółkę 

było opóźnienie Wykonawcy w realizacji prac objętych przedmiotem Umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy oraz liczne naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy. Wykonawca został 

obciążony przez Spółkę odszkodowaniem w wysokości 250 tys. zł oraz karami umownymi w łącznej 

wysokości 2 016,71 tys. zł. Spółka zaś jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia 

za zrealizowane prace, zgodnie z inwentaryzacją, która zostanie sporządzona na dzień odstąpienia. 

Jednocześnie w dniu 23 lutego 2015 roku Spółka otrzymała oświadczenie o odstąpieniu przez 

Wykonawcę od Umowy o Generalne Wykonawstwo. W dniu 28 kwietnia 2015 roku została podpisana 

ugoda pomiędzy Spółką a Generalnym Wykonawcą, która reguluje wzajemne rozliczenia. Spółka 

oszacowała rezerwy związane z kwotami potencjalnych roszczeń Generalnego Wykonawcy w kwocie 1 

960,93 tys. zł, w tym obciążające wynik finansowy badanego okresu w wysokości 934,18 tys. zł. Nie 

jesteśmy w stanie na dzień wydania opinii przewidzieć wszystkich potencjalnych skutków prawnych i 

finansowych opisanych zdarzeń, jak również nie mamy pewności czy warunki ugody zostaną 

dotrzymane przez Strony porozumienia.” 
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Stanowisko Emitenta: 

W ocenie Emitenta zastrzeżenie ma charakter informacyjny, zawiera informacje tożsame z ujawnionymi 

w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2014 r., w nocie nr 13.4. Emitent opisał szczegółowo 

zagadnienie związane z rozwiązaniem umowy o generalne wykonawstwo w systemie "zaprojektuj 

i wybuduj" nr 01/2014 z dnia 18 lipca 2014 r. z Wielkopolskim Przedsiębiorstwem Inżynierii Przemysłowej 

Sp. z o.o. Sp.k. Zarząd Emitenta podpisując ugodę z generalnym wykonawcą znacznie ograniczył jego 

roszczenia i doprowadził do polubownego rozwiązania konfliktu. Porozumienie z generalnym wykonawcą 

weszło w życie i na Dzień Prospektu jest rozliczane.  

„W związku z wypowiedzeniem Umowy o Generalne Wykonawstwo opisanej powyżej, niewybudowanie 

zakładu produkcyjnego w terminie oraz brak możliwości uruchomienia produkcji analizatora BlueBox i 

Hermes Junior przed końcem 2015 roku w nowym zakładzie produkcyjnym, mogą spowodować 

konieczność zwrotu dotacji uzyskanej przez Spółkę z PARP na ten cel w wysokości 12,3 mln zł oraz 

odsetek od wypłaconych kwot. Z kwoty tej Spółka posiada na odrębnych dotacyjnych rachunkach 

bankowych kwotę 7,8 mln zł, ze środków własnych Spółka byłaby zobowiązana do zwrotu kwoty 4,5 

mln zł. Spółka na dzień bilansowy reklasyfikowała dotacje do zobowiązań krótkoterminowych”. 

Stanowisko Emitenta: 

Zastrzeżenie zawiera informacje tożsame z ujawnionymi i opisanymi w sprawozdaniu finansowym 

Emitenta za 2014 r. i sprawozdaniu Zarządu z działalności Emitenta w 2014 r. Biegły rewident zwrócił 

uwagę na potencjalne ryzyko utraty płynności przez Emitenta w przyszłości. W sprawozdaniu Zarządu z 

działalności Emitenta w 2014 r. na stronie 32 umieszczono informację o ryzyku zwrotu otrzymanych przez 

Emitenta dotacji: „Niewybudowanie zakładu produkcyjnego w 2015 roku stanowi jednak potencjalne 

ryzyko dla przyznanego dofinansowania z PARP. PZ Cormay S.A. szacuje, że brak możliwości uruchomienia 

produkcji analizatora BlueBox i Hermes Junior przed końcem 2015 roku w nowym zakładzie produkcyjnym 

spowoduje konieczność zwrotu 12,3 mln zł otrzymanych dotacji oraz odsetek od wypłaconych kwot. Z 

kwoty tej Spółka posiada na odrębnych kontach dotacyjnych kwotę 7,8 mln zł, ze środków własnych 

przypadałaby do zwrotu kwota 4,5 mln zł powiększona o naliczone odsetki.” Emitent zawiązał rezerwę 

kosztową na potencjalne odsetki mogące pojawić się w związku z przedmiotowym ryzykiem w kwocie 564 

tys. zł (jednostkowy raport roczny Emitenta za 2014 r., arkusz: Zmiana stanu pozostałych rezerw 

krótkoterminowych). 

Zarząd Emitenta dokonał oceny sytuacji płynnościowej Emitenta, w tym w kontekście 

prawdopodobieństwa zwrotu dotacji w kwocie 12,3 mln zł powiększonej o odsetki do terminu zapłaty. 

Jako główne źródło finansowania potencjalnego zwrotu Zarząd określił środki na wyodrębnionych 

rachunkach dotacyjnych w wysokości 7,8 mln zł oraz część środków – w kwocie 4,5 mln zł – należnych 

Emitentowi ze sprzedaży w dniu 26 lutego 2015 r. pakietu akcji Orphée SA, których wymagalność, w 

kwocie 10,5 mln zł, przypada w terminie do 31 grudnia 2015 r. 

Emitent wskazuje, że ewentualna kumulacja negatywnych zdarzeń dotyczących działalności Emitenta 

(takich jak np. konieczność zwrotu dotacji z PARP, zwiększenie kosztów kredytu bankowego zaciągniętego 

przez Emitenta w BZ WBK S.A. lub konieczność jego wcześniejszej spłaty, konieczność uregulowania przez 

Emitenta zobowiązania do zapłaty na rzecz Orphée SA kwoty 15.494 tys. zł do dnia 31 grudnia 2015 r. i 

inne) może doprowadzić do zaburzeń lub utraty płynności Emitenta oraz pogorszenia sytuacji finansowej 

Emitenta. Kwestia ta została szczegółowo opisana w punkcie 1.35 Części II Prospektu. 

 

Ponadto opinia wyrażona przez biegłego rewidenta o badanym jednostkowym, sprawozdaniu finansowym  

Emitenta za 2014 rok zawierała następujące uwagi: 
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„Na dzień 30 kwietnia 2015 roku przypadał termin spłaty kredytu walutowego w rachunku bieżącym 

w wysokości 9 958,37 tys. zł udzielonego Spółce. Kredyt posiada między innymi zabezpieczenia w 

postaci: hipoteki na nieruchomościach położonych w Łomiankach i Maryninie oraz zastaw rejestrowy na 

zapasach o łącznej wartości do kwoty 6 800 tys. zł oraz na zapasach spółki Orphee S.A. do kwoty 7 200 

tys. zł. Spółka podpisała w dniu 29 kwietnia 2015 roku aneks do umowy kredytowej przedłużający 

finansowanie na kolejny rok. Bank w aneksie do umowy kredytowej zawarł szereg kowenantów 

stanowiących przypadek naruszenia umowy, jak np. brak pozyskania środków pieniężnych z emisji Akcji 

serii K lub brak uzyskania przez podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej PZ Cormay S.A. kontroli nad 

Orphée S.A. do dnia 31 lipca 2015 roku. Istnieje niepewność co do realizacji warunków wynikających ze 

wskazanej umowy kredytowej, a w związku z tym może nastąpić przypadek naruszenia umowy i w 

konsekwencji konieczność spłaty kredytu.” 

Stanowisko Emitenta: 

W Uwaga zawiera informacje tożsame z ujawnionymi i opisanymi w sprawozdaniu finansowym Emitenta 

za 2014 r. i sprawozdaniu Zarządu z działalności Emitenta w 2014 r. Biegły rewident zwrócił uwagę na 

potencjalne ryzyko utraty płynności przez Spółkę w przyszłości. Emitent w nocie nr 13 do jednostkowego 

sprawozdania finansowego Emitenta za 2014 r. szczegółowo opisał warunki kredytu w szczególności 

kowenanty i przypadki stanowiące przypadki naruszeń. Wśród kowenantów stanowiących przypadek 

naruszeń występują zdarzenia, na które Zarząd Spółki nie ma bezpośredniego wpływu.  

Wystąpienie poszczególnych naruszeń określonych w umowie nie skutkuje automatycznie 

wypowiedzeniem umowy przez Bank (przypadki wypowiedzenia umowy określają ogólne warunki 

finansowania klientów korporacyjnych stosowane przez BZ WBK S.A.), lecz stanowi podstawę zwiększenia 

oprocentowania (marży Banku). Umowa kredytowa ogranicza negatywne skutki wzrostu oprocentowania 

kredytu z tytułu naruszeń maksymalnie o trzy punkty procentowe (niezależnie od ilości naruszeń). 

Ponadto, w umowie wskazano, iż w przypadku braku pozyskania przez Emitenta 30 mln zł z emisji Akcji 

serii K do dnia 31.07.2015 r., Emitent powinien dokonać całkowitej spłaty kredytu do dnia 31.08.2015 r.  

Działania Emitenta nakierowane są na wypełnienie wszystkich zobowiązań wynikających z umowy 

kredytowej, jak również na niedopuszczanie do naruszeń określonych w umowie kredytowej, na które 

Zarząd Emitenta ma bezpośredni wpływ. W szczególności Zarząd Emitenta podjął działania mające na celu 

zmiany w Radzie Dyrektorów Orphée SA, tj. wejście w skład Rady Dyrektorów Orphée SA osób 

wchodzących w skład Zarządu Emitenta, co w ocenie Emitenta pozwoli Zarządowi Emitenta na 

decydowanie o działalności operacyjnej Orphée SA oraz na zawarcie porozumienia pomiędzy Orphée SA i 

Emitentem co do sposobu i terminu rozliczenia zobowiązania Emitenta względem Orphée SA w kwocie 

15.494 tys. Zł (zmiana zobowiązania z krótkoterminowego na długoterminowe i/lub rozłożenie płatności w 

czasie). Działania te objęły m.in. złożenie w dniu 23 kwietnia 2015 r. przez Emitenta żądań umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Orphée SA, wśród 

których występują między innymi: 

 wybór Panów: Janusza Płocicy, Wojciecha Suchowskiego, Krzysztofa Rudnika, Piotra Skrzyńskiego oraz 

Domingo Domingueza na członków Rady Dyrektorów Orphée SA, każdego na kadencję obejmującą 

okres przypadający do zakończenia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orphée SA, 

 wybór Pana Janusza Płocicy na Przewodniczącego Rady Dyrektorów Orphée SA, na kadencję 

obejmującą okres przypadający do zakończenia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Orphée SA, 
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 wybór Panów: Janusza Płocicy, Wojciecha Suchowskiego, Krzysztofa Rudnika na członków komitetu 

wynagrodzeń w Orphée SA, każdego na kadencję obejmującą okres przypadający do zakończenia 

następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orphée SA. 

Emitent podkreśla, iż systematycznie wypełnia wszystkie zobowiązania nałożone na niego umową 

kredytową, w tym dostarcza do banku wszystkie wymagane umową dokumenty i informacje na temat 

swojej sytuacji finansowej, prognozowanej płynności Spółki, zaawansowania emisji Akcji serii K oraz 

kroków czynionych w sprawie uzyskania przez Emitenta / Zarząd Emitenta możliwości decydowania o 

działalności operacyjnej Orphée SA. Informacje przekazywane są do opiekuna Spółki w banku, jak również 

do jednego z managerów zespołu finansowania specjalistycznego.  

Emitent, pozostając w stałym kontakcie z bankiem, w przypadku wydłużenia zakreślonego w umowie 

terminu pozyskania przez Emitenta 30 mln zł z emisji Akcji serii K, zamierza bez zbędnej zwłoki podjąć 

rozmowy na temat zmian umowy kredytu, które miałyby obejmować wydłużenie wskazanego terminu. W 

ocenie Emitenta istnieją realne szanse na wydłużenie tego terminu. Jeśli jednak Emitent nie doszedłby do 

porozumienia z bankiem w zakresie wydłużenia omawianego terminu, co powodowałoby konieczność 

spłaty kredytu do dnia 31.08.2015 r., Emitent przewiduje pozyskanie niezbędnych w tym celu zasobów 

finansowych z następujących źródeł:  

 środki własne zgromadzone na rachunkach bankowych w kwocie 4,5 mln złotych (stan środków 

pieniężnych na rachunkach bankowych Emitenta na dzień 31.05.2015 roku wynosił 14,6 mln zł w tym 

7,8 mln zł na kontach dotacyjnych) oraz  

 6 mln zł jako cześć środków należnych ze sprzedaży w dniu 26 lutego 2015 r. pakietu akcji Orphée SA, 

których wymagalność, w kwocie 10,5 mln zł, przypada w terminie do 31 grudnia 2015 r.,  

Emitent wskazuje, że w ocenie Emitenta przeznaczenie części bieżących środków na ewentualną spłatę 

zadłużenia nie wpłynie na prowadzoną przez Emitenta działalność operacyjną – Emitent planuje bowiem 

przeznaczyć jedynie część zgromadzonych środków na spłatę zadłużenia, a ponadto uzyskuje środki 

finansowe z tytułu realizacji bieżących zleceń. Emitent wskazuje jednak, że ewentualna kumulacja 

negatywnych zdarzeń dotyczących działalności Emitenta (takich jak np. konieczność zwrotu dotacji z PARP, 

zwiększenie kosztów kredytu bankowego zaciągniętego przez Emitenta w BZ WBK S.A. lub konieczność 

jego wcześniejszej spłaty, konieczność uregulowania przez Emitenta zobowiązania do zapłaty na rzecz 

Orphée SA kwoty 15.494 tys. zł do dnia 31 grudnia 2015 r. i inne), może doprowadzić do zaburzeń lub 

utraty płynności Emitenta oraz pogorszenia sytuacji finansowej Emitenta. Kwestia ta została szczegółowo 

opisana w punkcie 1.35 Części II Prospektu. 

W przypadku braku uzyskania z emisji Akcji serii K w terminie do dnia 31.07.2015 r. kwoty 30 milionów zł, 

Emitent nie przewiduje odstąpienia od oferty.  

„Po dniu bilansowym, tj. w dniu 26 lutego 2015 roku Spółka sprzedała akcje spółki Orphée S.A., będącej 

do dnia 31 grudnia 2014 roku jednostką zależną Spółki, w ilości 10 424,29 tys. sztuk. W związku z tą 

transakcją sprzedaży spółka PZ Cormay S.A. utraciła kontrolę nad spółką Orphée S.A., co wpłynie w 

przyszłości na kształt skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZ Cormay S.A. 

Orphée S.A., dotychczas spółka zależna PZ Cormay S.A., stała się podmiotem stowarzyszonym i będzie w 

kolejnych okresach sprawozdawczych konsolidowana metodą praw własności, z pominięciem 

wszystkich dotychczas konsolidowanych podmiotów bezpośrednio zależnych od Orphée S.A., tj. Kormiej 

Diana Sp. z o.o., Kormiej Rusłand Sp. z o.o., Innovation Enterprises Ltd. oraz Orphée Technics Sp. z o.o.” 

Stanowisko Emitenta: 

W ocenie Emitenta uwaga ma charakter informacyjny, zawiera informacje tożsame z ujawnionymi 

i opisanymi w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2014 r. i sprawozdaniu Zarządu z działalności 
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Emitenta w 2014 r. Spółka w nocie nr 13 do sprawozdania finansowego Emitenta za 2014 r. szczegółowo 

opisała warunki oraz skutki finansowe zbycia pakietu kontrolnego akcji Orphée SA. 

Transakcje zbycia akcji Orphée SA były uzasadnione potrzebą pozyskania środków finansowych w celu 

kontynuacji procesu inwestycyjnego prowadzonego przez Emitenta, którego przedmiotem jest 

opracowanie i wdrożenie do produkcji analizatorów diagnostycznych własnej produkcji.  

W związku z  przedłużającym się okresem pozyskania środków z emisji Akcji serii K, Zarząd Emitenta podjął 

działania, których celem było przejściowe sfinansowanie procesu wdrożenia do produkcji nowych 

analizatorów przy wykorzystaniu środków ze sprzedaży pakietu akcji Orphee S.A. 

„W badanym okresie Spółka dokonała zmian zasad określonych w polityce rachunkowości oraz 

istotnych korekt dotyczących błędów lat ubiegłych i zmian prezentacyjnych. O powyższym fakcie Spółka 

poinformowała we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego oraz w notach 17 i 18 dodatkowych 

informacji i objaśnień.” 

Stanowisko Emitenta: 

W ocenie Emitenta uwaga ma charakter informacyjny, zawiera informacje tożsame z ujawnionymi 

i opisanymi w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2014 r. i sprawozdaniu Zarządu z działalności 

Emitenta w 2014 r. W ocenie Zarządu Emitenta sprawozdanie finansowe Emitenta za 2014 rok, wraz 

z przekształconymi danymi porównawczymi za 2013 rok w sposób rzetelny odzwierciedla sytuację 

majątkową i wynik finansowy.  

15.4. Data najnowszych informacji finansowych 

Ostatnimi rocznymi informacjami finansowymi, sporządzonymi przez Emitenta oraz zbadanymi przez biegłego 

rewidenta są skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta obejmujące okres od 1 stycznia 

2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

15.5. Śródroczne i inne informacje finansowe 

Na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy o ofercie i art. 28 Rozporządzenia 809/2004 Emitent zamieszcza przez 

odniesienie w Prospekcie emisyjnym śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 

Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. oraz śródroczne skrócone jednostkowe 

sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r., które nie były poddane 

badaniu, ani przeglądowi przez biegłego rewidenta, zamieszczone w raporcie kwartalnym Emitenta 

opublikowanym systemem ESPI w dniu 15 maja 2015 r. 

Raport kwartalny, o którym mowa powyżej, został podany do publicznej wiadomości w trybie przekazywania 

raportów okresowych i udostępniony jest między innymi na stronie internetowej Emitenta pod adresem 

www.cormay.pl w zakładce „Strefa inwestora”. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 

1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 

Emitenta za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r.,  zostały sporządzone zgodnie z MSSF/MSR. 

15.6. Polityka dywidendy 

Na Datę Prospektu nie obowiązuje w Spółce odrębnie sformalizowana polityka dywidendy. Polityka Spółki w 

zakresie wypłaty dywidendy zakłada wypłatę dywidendy w zakresie, w jakim Spółka będzie posiadała środki 

pieniężne i kwoty, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy, biorąc pod uwagę czynniki mające 

wpływ na sytuację finansową Spółki, jej wyniki działalności i wymogi kapitałowe. W latach 2012-2014 – to jest 
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za lata 2010-2013 Spółka nie wypłacała dywidendy. W związku z opublikowanym w dniu 30 kwietnia 2015 r. 

raportem rocznym za 2014 r. obejmującym sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01 

stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące stratę netto dywidenda za rok 2014 nie zostanie 

wypłacona. 

W rekomendacjach dotyczących zysków przyszłych okresów Zarząd zamierza uwzględniać m.in. i) wysokość 

osiągniętego zysku; ii) posiadanie przez Spółkę wolnych środków finansowych iii) potrzeby związane 

z nakładami inwestycyjnymi Emitenta.  

Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje zwyczajne Walne Zgromadzenie, które 

winno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do 

dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień wypłaty dywidendy, biorąc pod uwagę m.in. rekomendację Zarządu 

w tym zakresie, przy czym rekomendacja Zarządu nie ma wiążącego charakteru dla Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z § 127 Oddziału 4 Rozdziału XIII Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, 

Spółka jest obowiązana bezzwłocznie zawiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę 

dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wysokości dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, 

liczbie akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty 

dywidendy. Ponadto zgodnie z § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW Emitent informuje Krajowy Depozyt 

o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach dnia dywidendy (D) i wypłaty dywidendy 

(W) nie później niż 5 dni przed dniem D. Przekazanie tych informacji następuje poprzez wypełnienie i wysłanie 

poprzez dedykowaną stronę internetową Krajowego Depozytu zamieszczonego na niej formularza 

zgłoszeniowego. Emitent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość tych informacji oraz ich zgodność z 

uchwałą właściwego organu spółki w sprawie wypłaty dywidendy. Dzień W może przypadać najwcześniej 

dziesiątego dnia po dniu D.  

Zgodnie z przepisami Ksh kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki nie może przekroczyć 

sumy: i) przeznaczonego do podziału zysku netto Spółki za dany rok obrotowy; ii) niepodzielonego zysku z lat 

ubiegłych; oraz iii) kwot przeniesionych z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych. Kwotę 

przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy pomniejsza się o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, 

które zgodnie z postanowieniami prawa lub Statutu powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy 

na kapitały zapasowy lub rezerwowe. 

Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń wypłaty dywidendy ani nie różnicuje uprawnień do dywidendy 

wynikających z Akcji. 

Zgodnie z zapisami Statutu Emitenta Zarząd Spółki nie posiada uprawnienia do wypłaty akcjonariuszom zaliczki 

na poczet przewidywanej dywidendy, co uniemożliwia dokonywanie takich wypłat w świetle art. 349 §1 Ksh. 

Umowy zawarte przez Spółkę i inne podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta nie zawierają ograniczeń 

w zakresie wypłaty dywidendy przez Emitenta. 

15.6.1 Wartość dywidendy na akcję za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi 
skorygowana, w przypadku zmiany liczby akcji emitenta, w celu umożliwienia dokonania 
porównania.  

W latach 2012-2014 – to jest za lata 2010-2013 Spółka nie wypłacała dywidendy. 

Wypracowany przez Spółkę zysk za rok 2011 i 2012 został przeznaczony na kapitał zapasowy, za rok 2013 

Spółka poniosła stratę. 

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie 

przeznaczyło niepodzielony zysk Spółki z lat ubiegłych na kapitał zapasowy i z kapitału zapasowego pokryło 

stratę poniesioną w roku 2013. 
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W związku z opublikowanym w dniu 30 kwietnia 2015 r. raportem rocznym za 2014 r. obejmującym 

sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 

wykazujące stratę netto dywidenda za rok 2014 nie zostanie wypłacona.. 

15.7.  Postępowanie sądowe i arbitrażowe 

Postępowanie z powództwa QXB sp. z o.o. o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, 

ewentualnie uchylenie Uchwały Emisyjnej  

Pozwem z dnia 30 kwietnia 2015 roku (data wpływu do Sądu – 4 maja 2015 roku) powód QXB Sp. z o.o. z 

siedzibą w Łomiankach, wniósł o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie 

uchylenie Uchwały Emisyjnej. Pozew zawiera wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez 

zakazanie Emitentowi dokonywania jakichkolwiek czynności, faktycznych lub prawnych, na podstawie Uchwały 

Emisyjnej, w tym w szczególności czynności mających na celu przeprowadzanie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii K do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania.  

Powód opiera żądanie o ustalenie nieistnienia Uchwały Emisyjnej na twierdzeniu, jakoby pomiędzy niektórymi 

akcjonariuszami Spółki miało istnieć porozumienie co do prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, zawarcie 

którego to porozumienia nie było notyfikowane. Porozumienie, którego istnienie wywodzi powód, w myśl art. 

87 ust. 1 pkt 5 lub 6 w związku z art. 89 Ustawy o Ofercie, skutkowałoby brakiem możliwości wykonywania 

praw głosu z akcji posiadanych przez uczestników takiego porozumienia, a tym samym o niepodjęciu 

zaskarżonych uchwał Walnego Zgromadzenia. Jako uzasadnienie alternatywnego żądania stwierdzenia 

nieważności Uchwały Emisyjnej Powód podnosi, jakoby Uchwała Emisyjna pozostawała w sprzeczności z art. 

432 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych wobec braku określenia kryteriów, według których Zarząd byłby 

upoważniony do określenia ceny akcji nowej emisji. Ponadto, Powód uzasadnia żądanie stwierdzenia 

nieważności Uchwały Emisyjnej istnieniem ww. porozumienia rzutującym na ważność oddanych za Uchwałą 

Emisyjną głosów oraz zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 kwietnia 2015 roku  przez 

osoby nieupoważnione. Zdaniem Powoda, obecny Zarząd Spółki został powołany na podstawie nieistniejących, 

względnie nieważnych uchwał Rady Nadzorczej z dnia 26 sierpnia 2014 roku, w konsekwencji czego nie ma 

legitymacji do zwoływania walnych zgromadzeń Spółki. Powód, w ramach żądania alternatywnego, żąda 

uchylenia Uchwały Emisyjnej ze względu na jej sprzeczność z dobrymi obyczajami, która to sprzeczność miałaby 

wyrażać się w braku dostatecznego informowania akcjonariuszy o powodach i zasadności podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki, braku zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia oraz podjęciu 

Uchwały Emisyjnej w sytuacji istniejącego pomiędzy akcjonariuszami sporu. Ponadto, Powód twierdzi, iż celem 

Uchwały miało być pokrzywdzenie akcjonariuszy mniejszościowych, bowiem nie mieli oni wystarczającej wiedzy 

o sytuacji Spółki, zaś podjęcie Uchwały Emisyjnej prowadzi po stronie akcjonariuszy albo do konieczności 

dokonania inwestycji w Akcje Spółki albo do rozwodnienia udziału akcjonariusza w Spółce. 

Do Daty Prospektu odpis pozwu nie został doręczony Emitentowi, w związku z czym nie rozpoczął się bieg 

terminu na złożenie przez Emitenta odpowiedzi na pozew. Wobec pozyskania informacji o fakcie wniesienia 

pozwu, Emitent złożył odpowiedź na wniosek o udzielenie zabezpieczenia, oponując przeciwko ww. wnioskowi i 

wskazując na jego całkowitą niezasadność. W odpowiedzi na wniosek o udzielenie zabezpieczenia Emitent 

wskazał, iż nie zostały spełnione przesłanki do udzielenia zabezpieczenia powództwa, bowiem powód nie 

uprawdopodobnił żadnego z dochodzonych roszczeń ani też nie uprawdopodobnił interesu prawnego w 

uzyskaniu takiego zabezpieczenia. Dodatkowo Emitent podniósł, iż żądany przez powoda sposób 

zabezpieczenia jest nadmierny i zmierza w rzeczywiści do zaspokojenia roszczenia, co pozostaje w sprzeczności 

z art. 730
1
 § 3 i art. 731 Kodeksu postępowania cywilnego, a w konsekwencji czyni udzielenia takiego 

zabezpieczenia niedopuszczalnym. Emitent podniósł, iż twierdzenia Powoda o istnieniu jakiegokolwiek 

porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Spółki co do trwałej polityki wobec Spółki są całkowicie niezasadne. 

Emitent wskazał, iż okoliczności sprawy nie dają żadnych podstaw do przyjęcia, iż tego typu porozumienie 

zostało zawarte. Emitent wskazał również, iż nawet przy założeniu istnienia takiego porozumienia, czemu 
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Emitent przeczy, przepisy Ustawy o Ofercie nie dają podstaw do zastosowania sankcji pozbawienie prawa głosu 

z akcji akcjonariuszy uczestniczącym w takim porozumieniu. Ponadto, Emitent wskazał, iż kwestia istnienie ww. 

porozumienia jest już przedmiotem dwóch innych postępowań wytoczonych przez Pana Tomasza Tuorę, a 

toczących się przed Sądem Okręgowym w Warszawie (opisane niżej powództwa skierowane przeciwko 

uchwałom Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej z 26 sierpnia 2014 r.). Emitent podniósł przy tym, iż w 

obu ww. postępowaniach Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wnioski o udzielenie zabezpieczenia, uznając 

m.in., iż brak jest jakichkolwiek podstaw do zaakceptowania twierdzenia o istnieniu porozumienia pomiędzy 

akcjonariuszami Spółki. Ponadto, Emitent podniósł, iż Uchwała spełnia wszelkie przepisane prawem wymogi, w 

szczególności jest zgodna z art. 432 § 1 pkt 4 Ksh. Emitent wskazał, iż zarówno w świetle literalnej wykładni ww. 

przepisu, jednolitego stanowiska doktryny, jak i powszechnej praktyki rynkowej, dopuszczalne i szeroko 

praktykowane jest udzielenie przez walnego zgromadzenie spółki publicznej upoważnienia dla zarządu do 

określenia ceny emisyjnej przy jednoczesnym zakreśleniu minimalnej i maksymalnej kwoty podwyższenia 

kapitału zakładowego. Emitent podniósł także bezpodstawność kwestionowania przez Powoda legitymacji 

Zarządu do zwołania Walnego Zgromadzenia. Emitent wskazał, iż w świetle przepisów prawa oraz wpisu do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jak również wobec braku prawomocnego wzruszenia 

uchwał Rady Nadzorczej z dnia 26 sierpnia 2014 r., Zarząd ma pełnię kompetencji do sprawowania swojej 

funkcji. Emitent wskazał także, iż Uchwała Emisyjna przewiduje prawo poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy, wobec czego gwarantuje równoprawnego traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki, zarówno 

mniejszościowych, jak i większościowych, w konsekwencji czego nieuzasadnionym jest twierdzenie o 

krzywdzącym dla akcjonariuszy mniejszościowych charakterze Uchwały. Emitent podniósł nadto, że 

akcjonariusze Spółki mieli dostęp do wszelkich informacji niezbędnych dla podjęcia Uchwały wobec 

publikowania przez Spółkę okresowych sprawozdań finansowych oraz raportów bieżących w odniesieniu do 

istotnych dla Spółki zdarzeń, jak również przedstawienia przez Prezesa Zarządu podczas obrad Walnego 

Zgromadzenia wyczerpujących informacji uzasadniających powzięcie Uchwały Emisyjnej. Emitent podniósł 

także, iż powzięcie Uchwały Emisyjnej było wyrazem strategicznej decyzji większości akcjonariatu Spółki co do 

jej przyszłości, zaś przedmiotowe powództwo jest próbą narzucenia akcjonariuszom większościowym woli 

akcjonariusza mniejszościowego.   

Postanowieniem z 18 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek powoda o udzielenie 

zabezpieczenia. Wydając Postanowienie, Sąd Okręgowy stanął na stanowisku, iż powód nie uprawdopodobnił 

dochodzonych pozwem roszczeń, co stanowi konieczną przesłankę dla dopuszczalności udzielenia 

zabezpieczenia. W ocenie Sądu powód nie uprawdopodobnił, iż doszło do zawarcia ww. porozumienia 

pomiędzy akcjonariuszami Spółki. Sąd stwierdził m.in., że zarówno zbieżność interesów części akcjonariuszy, jak 

i podejmowane przez nich działania nie mogą wprost prowadzić do domniemania, iż doszło w tym zakresie do 

porozumienia. Z uwagi na nieuprawdopodobnienie przez powoda faktu zawarcia przez akcjonariuszy 

porozumienia, nie sposób rozważać jego ewentualnych prawnych konsekwencji. Zdaniem Sądu, nie zachodzą 

także podstawy do stwierdzenia nieważności Uchwały Emisyjnej. Sąd zwrócił uwagę, iż w doktrynie przyjmuje 

się, że jakkolwiek przepisy Ksh dopuszczają uchwały walnego zgromadzenia przewidujące widełkowe, 

maksymalne i minimalne określenie ceny objęcia akcji, to cena emisyjna musi być ostatecznie sprecyzowana 

przez zarząd albo radę nadzorczą. W końcu, w ocenie Sądu, na obecnym etapie postępowania powód nie 

uprawdopodobnił również, aby Uchwała Emisyjna została podjęta w celu pokrzywdzenia powoda, jak również, 

aby interesy powoda jako akcjonariusza mniejszościowego miały być Uchwałą Emisyjną naruszane. Zdaniem 

Sądu, Uchwały Emisyjnej nie można uznać także za naruszającą dobre obyczaje. Sąd wskazał, że obecna 

sytuacja finansowa Emitenta uzasadnia działania mające na celu pozyskanie kapitału poprzez emisję nowych 

akcji. Powód nie wniósł w przepisanym terminie zażalenia, wobec czego postanowienie w przedmiocie 

oddalenia wniosku o zabezpieczenie jest prawomocne. Według wiedzy Emitenta powód nie wniósł innych 

wniosków o zabezpieczenie.  

W dniu 1 lipca 2015 r. Emitentowi doręczony został odpis pozwu z wezwaniem do złożenia w terminie 21 dni 

odpowiedzi na pozew. W dniu 20 lipca 2015 r. Emitent wniósł odpowiedź na pozew, z żądaniem oddalenia 
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powództwa w całości oraz zasądzenia od powoda na rzecz Emitenta kosztów postępowania według norm 

przepisanych, jak również z żądaniem dopuszczenia dowodów wskazanych w odpowiedzi na pozew. Emitent 

wniósł również o zawieszenie przez sąd (z urzędu, w trybie w trybie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c.) postępowania 

w przedmiotowej sprawie do czasu prawomocnego zakończenia: i) niżej w Prospekcie opisanego postępowania 

z powództwa Tomasza Tuory przeciwko Emitentowi o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie 

nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu z dniu 26 sierpnia 2014 r., 

oraz ii) niżej w Prospekcie opisanego postępowania z powództwa Tomasza Tuory przeciwko Emitentowi 

o ustalenie nieistnienia, ewentualnie o stwierdzenie nieważności uchwał Rady Nadzorczej z dnia 26 sierpnia 

2014 r.  

W uzasadnieniu żądania Emitent wywodzi całkowitą bezzasadność powództwa. Jako argumenty uzasadniające 

tezę o bezzasadności powództwa Emitent podnosi w szczególności następujące okoliczności:  

i. brak istnienia porozumienia między akcjonariuszami Spółki: w szczególności Emitent wskazuje iż 

głosowanie grupy akcjonariuszy w ten sam sposób nie stanowi dowodu istnienia między nimi 

porozumienia, zaś przegłosowanie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 26 sierpnia 

2014 r było wynikiem przygotowań poczynionych przez jednego z akcjonariuszy i spontanicznym 

przyłączeniem się doń przez innych akcjonariuszy.  

ii. pełne uprawnienie Zarządu do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 kwietnia 

2015 r. a tym samym niezasadność twierdzeń o wadliwości prawnej powołania członków Zarządu: 

Emitent podnosi niewadliwość powołania członków Zarządu Emitenta oraz domniemanie prawne 

prawidłowości powyższego powołania wynikające z wpisu członków Zarządu do rejestru 

Przedsiębiorców KRS.  

iii. zgodność Uchwały Emisyjnej z wymogami ustawowymi (w tym z art. 432 Kodeksu spółek handlowych), 

w szczególności i) niezasadność twierdzenia powoda co do istnienia wymogu wskazania w uchwale 

Walnego Zgromadzenia kryteriów, jakimi winien się kierować Zarząd oznaczając cenę emisyjną Akcji 

Oferowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej, ii) zgodność z prawem konstrukcji zawartego 

w Uchwale Emisyjnej upoważnienia Zarządu do określenia ceny emisyjnej Akcji Oferowanych. 

iv. brak pokrzywdzenia akcjonariuszy przez Uchwałę Emisyjną, w szczególności w związku 

z niewyłączeniem prawa poboru). 

v. brak naruszenia przez Uchwałę Emisyjną dobrych obyczajów, w tym w związku z udostepnieniem 

akcjonariuszom pełnych informacji stanowiących podstawę dla podjęcia decyzji w przedmiocie 

podwyższenia kapitału zakładowego. 

vi. brak sprzeczności Uchwały Emisyjnej ze statutem Spółki i brak godzenia Uchwały Emisyjnej w interes 

Spółki, w szczególności wobec zamiarów Spółki co do przeznaczenia środków pochodzących z emisji 

oraz znaczenia emisji Akcji Oferowanych dla dalszego rozwoju Emitenta.  

W zakresie uzasadnienia wniosku o zawieszenie postępowania Emitent wskazuje, że żądania pozwu oparte są 

o wywody powoda dotyczące rzekomej wadliwości uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej 

z 26 sierpnia 2014 r., stąd wynik postępowań toczących się w przedmiocie tych wadliwości ma znaczenie dla 

rozpoznania przedmiotowego powództwa.  

Według stanu na Datę Prospektu po złożeniu przez Emitenta odpowiedzi na pozew w przedmiotowym 

postępowaniu nie zaistniały dalsze fakty znane Emitentowi.   
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Postępowanie w sprawie zaskarżenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 

2014 r. oraz postępowanie w sprawie zaskarżenia uchwał Rady Nadzorczej z dnia 26 sierpnia 2014 r. 

W dniu 25 września 2014 r. Pan Tomasz Tuora wytoczył przed Sądem Okręgowym w Warszawie powództwo 

przeciwko Spółce w przedmiocie zaskarżenia następujących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 

dnia 26 sierpnia 2014 r.: i) uchwały nr 6 w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana 

Włodzimierza Jaworskiego, ii) uchwały nr 7 w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Pawła 

Nowaka, iii) uchwał nr 8 w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Rejmana, iv) 

uchwały nr 10 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Marka Warzechy, v) uchwały nr 11 w 

sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Janusza Koczyka, vi) uchwały nr 12 w sprawie powołania 

członka Rady Nadzorczej w osobie Piotra Augustyniaka, vii) uchwały nr 13 w sprawie powołania członka Rady 

Nadzorczej w osobie Adama Jana Jankowskiego, viii) uchwały nr 14 w sprawie powołania członka Rady 

Nadzorczej w osobie Stefana Grzywnowicza, ix) uchwały nr 15 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w 

osobie Wojciecha Wrony. W pozwie powód żąda po pierwsze, w oparciu o art. 189 Kpc ustalenia nieistnienia 

ww. uchwał. W razie nieuwzględnienia żądania o powyższe ustalenie powód żąda stwierdzenia nieważności 

ww. uchwał w myśl art. 425 Ksh. W razie nieuwzględniania powyższego żądania o ustalenie oraz żądania 

stwierdzenia nieważności powód żąda uchylenia powyższych uchwał w oparciu o art. 422 Ksh. Ponadto powód 

żądał udzielenia mu zabezpieczenia powyższych roszczeń w postaci powództwa poprzez zawieszenie do czasu 

prawomocnego zakończenia procesu - postępowania rejestrowego pod sygnaturą Wa.XIV.Ns.KRS.Rej. 

30711/14/463.  Podstawowym twierdzeniem, na którym oparto uzasadnienie pozwu, jest, iż akcjonariusze 

działali w porozumieniu co do głosowania w sprawach objętych porządkiem obrad. Porozumienie to według 

twierdzeń pozwu miało być zawarte albo przez wszystkich akcjonariuszy, których głosy złożyły się na większość 

głosującą za zaskarżonymi, powyżej wskazanymi uchwałami, albo co najmniej przez Total FIZ i Allianz Polska 

OFE. Porozumienie, którego istnienie wywodzi powód, w myśl art. 87 ust. 1 pkt 5 lub 6 w związku z art. 89 

Ustawy o Ofercie, skutkowałoby brakiem możliwości wykonywania praw głosu z akcji posiadanych przez 

uczestników takiego porozumienia, a tym samym o niepodjęciu zaskarżonych uchwał Walnego Zgromadzenia. 

Dodatkowo powód wskazał na rzekome naruszenie przepisanego prawem trybu zwołania Walnego 

Zgromadzenia (brak określenia szczegółowego porządku obrad przez Total FIZ - podmiot żądający zwołania 

Walnego Zgromadzenia), a także na naruszenie dobrych obyczajów i interesu Spółki jako na swoiste podstawy 

do uchylenia ww. uchwał, a to: a) nie poinformowanie wszystkich akcjonariuszy o kandydaturach na członków 

Rady Nadzorczej, b) „odgórne” narzucenie kandydatur na członków Rady Nadzorczej, c) odmowę zarządzenia 

przerwy w toku Walnego Zgromadzenia, d) rzekome powołanie do Rady Nadzorczej osób bez doświadczenia w 

branży w jakiej działa Spółka. W ocenie Emitenta roszczenia procesowe Pana Tomasza Tuory są bezpodstawne, 

a okoliczności faktyczne podnoszone w pozwie nie odpowiadają prawdzie obiektywnej. W szczególności nie 

miało miejsce porozumienie akcjonariuszy Emitenta wskazane w art. 87 Ustawy o Ofercie. Emitent złożył w 

zakreślonym przez sąd terminie odpowiedź na pozew z żądaniem oddalenia powództwa w całości oraz 

zasądzenia kosztów postępowania. Emitent złożył nadto odrębne żądanie oddalenia wniosku o zabezpieczenie. 

W ocenie Emitenta nie istnieją żadne przesłanki, by twierdzić że w związku z przebiegiem Walnego 

Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2014 r. zaistniało w gronie akcjonariuszy porozumienie, o którym mowa w art. 

87 Ustawy o Ofercie, zaś większość jaką podjęto zaskarżone uchwały powstała jako wyraz faktycznej zbieżności 

indywidualnych interesów akcjonariuszy i ich negatywnej oceny co do dotychczasowego zarzadzania Spółką. 

Brak istnienia powyższego porozumienia przesądza zarówno o bezzasadności żądania ustalenia nieważności 

uchwał jak i żądania o stwierdzenie ich nieważności. Emitent podnosi także, iż w związku ze zwołaniem, 

przebiegiem Walnego Zgromadzenia i podjęciem uchwał nie zaistniały postulowane przez powoda naruszenia 

przepisów prawa, ponieważ porządek obrad ustalony według wniosku żądającego akcjonariusza odpowiada 

wymogom przepisów prawa, nadto nie zaistniało naruszenie dobrych obyczajów i interesu Spółki. Powyższe 

okoliczności przesądzają o konieczności oddalenia żądań objętych pozwem. Emitent wskazuje, że w 

postępowaniu interwencję uboczną po stronie powoda złożył akcjonariusz spółki Ryszard Błażejewski.    
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Emitent wskazuje, iż wniosek powoda o zabezpieczenie powyższego powództwa poprzez zawieszenie 

postępowania rejestrowego, zmodyfikowany następnie przez powoda poprzez żądanie wstrzymania wykonania 

zaskarżonych uchwał do czasu prawomocnego rozpatrzenia powództwa został oddalony (postanowienie Sądu 

Okręgowego w Warszawie z dnia 9 października 2014 r., które uprawomocniło się w związku z oddaleniem 

przez zażalenia powoda Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 29 kwietnia 2015 r.). Uzasadnienie postanowienia 

oparto w szczególności na ustaleniu, iż powód na odnośnym etapie postępowania nie uprawdopodobnił 

istnienia faktycznych podstaw a tym samym prawnego istnienia jego roszczenia. Ponadto stwierdzono, iż z 

uwagi na kierunek żądań pozwu (żądania wyeliminowania z obrotu prawnego uchwał Walnego Zgromadzenia z 

26 sierpnia 2014r.) oraz wywody pozwu, powód nie uprawdopodobnił posiadania interesu prawnego w 

rozumieniu art. 730
1
 §2 Kpc, to jest  stanu, kiedy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni 

wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie 

celu postępowania w sprawie.  

Emitent wskazuje, iż zmiany składu osobowego organów Spółki, wynikające z uchwał wskazanych w ppkt i) – ix) 

powyżej a także z uchwał Rady Nadzorczej z dnia 26 sierpnia 2014 r., to jest wykreślenie osób dotychczas 

zasiadających w organach Emitenta i wpisanie w to miejsce członków Rady Nadzorczej i Zarządu piastujących 

mandaty na Datę Prospektu, zostały przez sąd rejestrowy wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS i widnieją w 

odpisie załączonym do Prospektu. Nadto Emitent zwraca uwagę, że Pan Tomasz Tuora ani Pani Barbara Tuora-

Wysocka po dniu 26 sierpnia 2014 r. nie podejmowali działań w zakresie kontynuowania zarządzania 

przedsiębiorstwem Spółki ani reprezentowania jej na zewnątrz.  

Emitent powziął również wiedzę, że Tomasz Tuora wytoczył przeciwko Emitentowi powództwo o stwierdzenie 

nieistnienia, alternatywnie stwierdzenie nieważności uchwał Rady Nadzorczej z 26 sierpnia 2014 r. w sprawie 

określenia liczby członków Zarządu, odwołania członków Zarządu Tomasza Tuory i Barbary Tuora-Wysockiej, 

powołania Janusza Płocicy na stanowisko Prezesa Zarządu, powołania Wojciecha Suchowskiego na stanowisko 

Wiceprezesa Zarządu a także ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu. Pozew na Datę Prospektu nie został 

doręczony Emitentowi. Powód w pozwie wskazał, iż jego zdaniem uchwały Rady Nadzorczej są nieważne, jako 

podstawę wskazując, że miały zostać podjęte na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 

dnia 26 sierpnia 2014 r., które to uchwały są zdaniem powoda co najmniej nieważne i są objęte (powyżej 

opisanym) postępowaniem sądowym o stwierdzenie nieistnienia, alternatywnie stwierdzenia nieważności, 

alternatywnie uchylenie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie 

powód wniósł o zawieszenie postępowania przedmiotowego do czasu prawomocnego zakończenia wyżej 

opisanego postępowania o stwierdzenie nieistnienia, alternatywnie stwierdzenia nieważności, alternatywnie 

uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 sierpnia 2014r. Postępowanie zostało 

zawieszone postanowieniem sądu zgodnie z wnioskiem powoda. Wraz z pozwem powód wniósł wniosek o 

zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego dotyczącego rejestracji zmian 

dokonanych uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej z dnia 26 sierpnia 2014 r. Wniosek w tym 

zakresie został oddalony postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 lutego 2015 r., które 

uprawomocniło się w związku z oddaleniem zażalenia powoda przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 30 

czerwca 2015 r. 

Emitent uznaje powyższe powództwa za całkowicie bezzasadne. Emitent zamierza w toku obu powyższych 

postępowań popierać żądania oddalenia powództw i zasądzenia kosztów postępowania. 

Postępowania związane z możliwością popełnienia przez Tomasza Tuorę przestępstw na szkodę Spółki  

W dniu 1 października 2014 r., Zarząd złożył w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Żoliborz w Warszawie 

zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Tomasza Tuorę na szkodę Spółki przestępstwa nadużycia 

zaufania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tj. czynu z art. 296 § 1 Kodeksu karnego (w zw. z art. 296 § 2 i 

3 oraz w związku z art. 12 Kodeksu karnego), polegającego w ocenie Zarządu na okresowym dokonywaniu 

przelewów na rzecz podmiotów powiązanych z przekazującym w okresie od 10 września 2010 r. do 14 marca 
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2014 r, środków pieniężnych na łączną kwotę 39.469.900,00 zł. Skutkiem czynu wskazanego w powyższym 

zawiadomieniu mogło być powstanie po stronie Spółki szkody majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 

1.972.705,50 zł. Śledztwo w powyższej sprawie zostało wszczęte postanowieniem ww. prokuratury z dnia 16 

grudnia 2014 r.  

Ponadto Emitent wskazuje, iż w dniu 24 marca 2015 r. złożył w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Żoliborz w 

Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przez Tomasza Tuorę na szkodę Emitenta przestępstwa 

nadużycia zaufania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tj. czynu z art. 296 § 1 Kodeksu karnego (w zw. z art. 

296 § 2 i 3 oraz w zw. z art. 12 Kodeksu karnego), polegającego w ocenie Emitenta na doprowadzeniu w okresie 

od 06.06.2011 r. do 08.09.2012 r. (tj. przed rozpoczęciem pełnienia funkcji przez obecny Zarząd Emitenta), do 

pozbawionych uzasadnienia ekonomicznego wypłat środków z kasy Emitenta oraz do przelewów środków 

pieniężnych z rachunków Emitenta - w łącznej kwocie 2.521.500,00 zł - które to wypłaty były księgowane na 

poczet wystawionych faktur VAT. Skutkiem czynu stanowiącego przestępstwo objęte powyższym 

zawiadomieniem było powstanie po stronie Emitenta szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, 

odzwierciedlonej w wysokości powyższej kwoty. Śledztwo w powyższej sprawie zostało wszczęte 

postanowieniem ww. prokuratury z dnia 3 lipca 2015 r. 

W toku powyższych postępowań Emitent zamierza występować w charakterze pokrzywdzonego, Emitent nie 

wyklucza również występowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego. 

Postępowanie o zapłatę kwot nienależnie pobranych od Spółki świadczeń przez Tomasza Tuorę 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 stycznia 2015 r. podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

dochodzenie od Tomasza Tuory odszkodowania za szkody wyrządzone w związku ze sprawowaniem Zarządu 

nad Spółką w tym na podjęcie wszelkich działań zmierzających do dochodzenia takich roszczeń na drodze 

postępowania sądowego. 17 marca 2015 r., Spółka złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie prawidłowo 

opłacony pozew przeciwko Tomaszowi Tuora jako podmiotowi prowadzącemu jednoosobową działalność 

gospodarczą pod nazwą "K2 Consulting Tomasz Jakub Tuora". Pozew został złożony w przedmiocie dochodzenia 

zapłaty kwoty 2.521.500,00 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych) tytułem zwrotu 

nienależnego świadczenia w postaci pobranych ze Spółki w latach 2011-2012 środków pieniężnych. Spółka 

uważa złożone powództwo za zasadne, ponieważ zostało stwierdzone, że w okresie pełnienia ww. funkcji w 

Spółce pozwany m.in. wystawiał dokumenty księgowe opiewające na nienależne i niemające pokrycia w 

rzeczywistych świadczeniach kwoty i kwoty te otrzymywał od Spółki. 

Pozwany wniósł odpowiedź na pozew z żądaniem oddalenia powództwa w całości i zasądzenia kosztów. Powód 

wniósł replikę na odpowiedź na pozew podtrzymując żądania pozwu i wywodząc dalsze agumenty 

uzasadniające to żądanie. Emitent zamierza popierać powództwo w przedmiotowej sprawie aż do uzyskania 

prawomocnego wyroku zasądzającego. 

Postępowanie z powództwa Tomasza Tuory przeciwko m.in. Spółce o ochronę dóbr osobistych 

Tomasz Tuora wytoczył przed Sądem Okręgowym w Warszawie przeciwko członkom Zarządu oraz Spółce 

powództwo o ochronę jego dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, dobrej sławy zawodowej oraz godności 

osobistej poprzez publiczne rozpowszechnianie twierdzeń, komentarzy i sugestii na temat popełnienia przez 

powoda przestępstwa nadużycia zaufania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na szkodę Spółki. Powód 

domaga się złożenia przez pozwanych oświadczeń i przeprosin i ich publikację na stronie internetowej Spółki i w 

dziennikach „Parkiet” i „Puls Biznesu” oraz zasądzenia od pozwanych łącznej kwoty 20.000 PLN na cel 

społeczny. Spółka wniosła odpowiedź na pozew z żądaniem oddalenia powództwa i zasądzenia kosztów. Spółka 

popiera to żądanie w toku postępowania. Pierwsza rozprawa odbyła się w dniu 14 kwietnia 2015 r., na dni 24 

września 2015 r. i 29 października 2015 r. wyznaczone są terminy dwóch kolejnych rozpraw. 
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Postępowania w sprawie zobowiązania Zarządu do udzielenia informacji akcjonariuszom 

Z wniosku QXB sp. z o.o. toczyło się postępowanie o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, których 

udzielenia Zarząd odmówił podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 6 marca 2015 r. Postanowieniem 

z dnia 20 maja 2015 r. sąd rejestrowy: 1)  zobowiązał Zarząd do udzielnie informacji w zakresie treści założeń 

budżetowych na 2015 r., 2) zobowiązał Zarząd do udzielnie informacji, jaka jest kwota przeterminowanych 

zobowiązań Spółki na dzień 31.12.2014r. Spółka wniosła apelację od powyższego postanowienia, żądając 

uchylenia postanowienia i oddalenia wniosku. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 

18 czerwca 2015 r. apelacja Spółki została oddalona. Emitent w dniu 21 lipca 2015 r. udzielił informacji zgodnie 

ze zobowiązaniem nałożonym przez sąd (raport bieżący 40/2015).  

Z wniosku QXB sp. z o.o. toczy się postępowanie o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, których 

udzielenia Zarząd odmówił podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2 kwietnia 2015 r. 

Postanowieniem z dnia 02 czerwca 2015r. sąd rejestrowy: 1) zobowiązał Zarząd do udzielenia odpowiedzi na 

pytanie, kiedy Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na transakcję sprzedaży akcji Orphée, 2) 

oddalił wniosek QXB w pozostałym zakresie. Spółka wniosła apelację od powyższego postanowienia w części 

uwzględniającej żądanie QXB sp. z o.o., żądając w tej części uchylenia postanowienia i oddalenia wniosku. 

Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r. apelacja Spółki została oddalona. 

Emitent w dniu 21 lipca 2015 r. udzielił informacji zgodnie ze zobowiązaniem nałożonym przez sąd (raport 

bieżący 40/2015).  

Powództwo o ustalenie współuprawnienia do uzyskania patentu na wynalazki 

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczyło się powstępowanie z powództwa przedsiębiorcy (osoby 

fizycznej) przeciwko Emitentowi o ustalenie że powodowi przysługuje współuprawnienie (wraz z Emitentem) do 

patentów na cztery wynalazki zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP przez Emitenta oraz ustalenie że praw tych 

nie nabył Emitent - w zakresie w jakim nabył je powód. Wynalazki będące przedmiotem wniosków patentowych 

wykorzystywane są w konstrukcji analizatora Blue Box I. Istotą stanowiska powoda było twierdzenie, iż jako 

przedsiębiorca współtworzył przedmiotowe wynalazki w ramach współpracy z jednostką badawczo-rozwojową, 

która na zlecenie Emitenta opracowywała przedmiotowe wynalazki. W dniu  9 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w 

Warszawie oddalił w całości roszczenie powoda, wyrok jest prawomocny w związku z niewniesieniem apelacji 

przez powoda.  

Postępowanie arbitrażowe przeciwko Orphée z powództwa Diagnostica Holding S.r.l.  

Diagnostica wytoczyła przeciwko Orphée przed sąd arbitrażowy przy Radzie Biegłych Księgowych w Mediolanie 

pozew, w którym domagała się (a) ustalenia, iż Orphée naruszyła Umowę Opcji, co skutkowało wygaśnięciem 

Umowy Opcji; (b) zasądzenia od Orphée na rzecz Diagnostica Holding S.r.l. odszkodowania w kwocie 6,75 mln 

Euro lub innej kwocie ustalonej przez arbitraż oraz (c) zasądzenia od Orphée kosztów związanych z procesem. 

Orphée w postępowaniu żądała oddalenia roszczeń Diagnostica, wytoczyła także powództwo wzajemne 

przeciwko Diagnostica, w którym to Orphée zgłosiła przeciwko Diagnostica oraz Senese Holding S.r.l. (drugi 

podmiot sprzedający akcje Diesse) żądanie stwierdzenia unieważnialności (wzruszalności) Umowy Sprzedaży 

Akcji Diesse i Umowy Opcji oraz żądając na tej podstawie m.in. zasądzenia od Diagnostica oraz Senese Holding 

S.r.l. na rzecz Orphée  zapłaty kwoty 15.750.000 Euro tytułem zwrotu świadczeń umownych wykonanych przez 

Orphée oraz tytułem odszkodowania. Orphée złożyła ponadto jako żądanie alternatywne, na wypadek 

nieuwzględniania żądania głównego, żądanie obniżenia ceny akcji Diesse. Orphée żądała nadto zasądzenia 

kosztów postępowania. W dniu 30 grudnia 2014 r. w postępowaniu arbitrażowym został wydany wyrok, w 

którym sąd: (i) oddalił żądanie Diagnostica o zasądzenie odszkodowania od Orphée; (ii) uwzględnił żądanie 

Senese Holding S.r.l. co do oddalenia powództwa Orphée; (iii) uwzględnił żądanie Diagnostica w zakresie 

rozwiązania Umowy Opcji oraz ustalenia nieuzasadnionego naruszenia Umowy Opcji przez Orphée i w 

konsekwencji ustalenia rozwiązania Umowy Opcji; (iv) oddalił żądanie Orphée; (v) obciążył Orphée kosztami 

postępowania. Według wiedzy Emitenta wyrok nie został zaskarżony przez żadną ze stron.  
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Emitent oświadcza, że Na Datę Prospektu nie toczą się ani w okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się 

wobec Emitenta, ani też nie grożą Emitentowi, żadne inne postępowania przed organami rządowymi, 

postępowania sądowe lub arbitrażowe, których Emitent byłby stroną i które mogły mieć lub miały w niedawnej 

przeszłości lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową, rentowność czy inne istotne znaczenie dla 

działalności Emitenta. 

15.8. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta 

W pierwszym kwartale 2015 roku do oferty Emitenta weszły nowe analizatory : 

 Uri tex 300 – jest to aparat do analizy moczu dedykowany do małych i średnich laboratoriów, posiada 

wbudowany podajnik na 10 pasków testowych, wbudowaną drukarkę termiczną, stosunkowo duża 

wydajność przy zachowaniu małego rozmiaru- do 300 oznaczeń na godzinę. 

 BS-800 - jest to najszybszy wydajnościowo analizator biochemiczny z oferowanych do tej pory 

analizatorów biochemicznych przez firmę Cormay : do 800 testów na godzinę bez ISE i 1200 testów na 

godzinę z ISE. Analizator umożliwia poszerzenie portfolio oraz wejście do nowego segmentu 

największych klientów - laboratoriów wykonujących powyżej 180 tys. badań biochemicznych rocznie. 

W dniu 29 kwietnia 2015 r. Emitent zawarł z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym nr KWWA0024/13 z dnia 5 czerwca 2013 r.  

Zgodnie z zawartym aneksem, Bank Zachodni WBK S.A. udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym i 

rachunku walutowym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w następujących 

granicach kwot i terminach: 

1/ do kwoty 12.000.000 PLN (dwanaście milionów złotych) w terminie do dnia 28 maja 2015 r. r. włącznie, 

2/ do kwoty 11.500.000 PLN (jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 29 czerwca 

2015 r. włącznie, 

3/ do kwoty 11.000.000 PLN (jedenaście milionów złotych) w terminie do dnia 30 lipca 2015 r. włącznie, 

4/ do kwoty 10.500.000 PLN (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. 

włącznie, 

5/ w przypadku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji Spółki serii K do dnia 30 lipca 2015 r. w wysokości 

co najmniej 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych) do kwoty 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) w 

terminie do dnia 28 kwietnia 2016 r.  

Strony ustaliły dzień spłaty kredytu na 29 kwietnia 2016 r. w przypadku pozyskania środków pieniężnych z 

emisji akcji Spółki serii K do dnia 30 lipca 2015 r. w wysokości co najmniej 30.000.000 PLN (trzydzieści milionów 

złotych) lub na dzień 31 sierpnia 2015 r. w przypadku braku pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji, o 

których mowa powyżej. 

W okresie 1 stycznia 2015 r. do Daty Prospektu Emitent nie zaciągał nowych kredytów, pożyczek ani też nie 

dokonały emisji dłużnych papierów wartościowych innych niż kredyt wymieniony powyżej. 

Emitent planował w przeszłości przeprowadzenie emisji obligacji o wartości nominalnej ok. 40.000 tys. PLN. 

Emisja, w swych planach, miała na celu pozyskanie środków, które w efektcie pożyczki do spółki zależnej 

Orphee, przeznaczone zostałyby na sfinalizowanie odkupu akcji Diesse Diagnostica Senese S.p.A. dających 

prawo do pozostałych 50% głosów oraz refinansowanie zadłużenia Diesse Diagnostica Senese S.p.A. Po 
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przeprowadzonych analizach Zarząd Emitenta oraz Rada Dyrektorów Orphee S.A. zrezygnowały z wykorzystania 

finansowania dłużengo do tych transakcji.   

Emitent nie wyklucza przeprowadzenia emisji obligacji w przyszłości, jednak ostateczna decyzja w tym 

względzie nie została podjęta do Daty Prospektu, a ewentualne pozyskanie środków z tego źródła finansowania 

uzależnione będzie od aktualnych warunków panujących na rynku długu korporacyjnego, oceny możliwości 

uplasowania emisji, a także analizy kosztu pozyskanego w ten sposób kapitału w porównaniu z alternatywnymi 

możliwościami pozyskania finansowania (np. za pomocą kredytów bankowych). 

Zgodnie z planami Emitenta na Datę Prospektu nie jest przewidywane przeprowadzanie emicji obligacji, jednak 

nie można wykluczyć pozyskania środków z tego źródła finansowania w przyszłości. 

Poza wskazanymi powyżej, od dnia 1 stycznia 2015 r. do Daty Prospektu nie zaszły znaczące zmiany w sytuacji 

finansowej bądź handlowej Emitenta. 

16. INFORMACJE DODATKOWE 

16.1. Kapitał zakładowy  

Informacje podane w niniejszym punkcie dotyczą stanu na dzień bilansowy ostatniego bilansu przedstawionego 

w historycznych informacjach finansowych, chyba że wyraźnie wskazano inaczej: 

16.1.1 Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału zakładowego:  

Kapitał zakładowy Emitenta tworzony jest zgodnie z przepisami KSH oraz postanowieniami Statutu. Minimalna 

wysokość kapitału zakładowego Emitenta (jako spółki akcyjnej), zgodnie z przepisami KSH, powinna wynosić 

100.000 PLN (sto tysięcy złotych). Kapitał zakładowy może być podwyższany oraz obniżany. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi na Datę Prospektu oraz na dzień 31 grudnia 2014 r. (dzień bilansowy 

ostatniego zbadanego bilansu przedstawionego w historycznych informacjach finansowych) 31.861.977 zł 

i dzieli się na: 31.861.977 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda tj. 6.882.161 Akcji 

serii A, 2.500.000 Akcji serii B, 495.000 Akcji serii C, 1.984.816 Akcji serii D, 10.000.000 Akcji serii E, 3.000.000 

Akcji serii F, 4.000.000 Akcji serii G, 1.500.000 Akcji serii H, 200.000 Akcji serii I oraz 1.300.000 Akcji serii J.  

Kapitał zakładowy (wszystkie wyemitowane Akcje) jest w pełni opłacony. 

16.1.1.a. Liczba akcji w kapitale autoryzowanym (docelowym):  

Nie dotyczy - statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego 

Spółki w ramach kapitału docelowego.  

16.1.1.b. Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w 

pełni:  

Kapitał zakładowy Emitenta jest równy kwocie 31.861.977 zł i dzieli się na: 31.861.977 akcji zwykłych na 

okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Wszystkie powyższe Akcje są w pełni opłacone. Nie istnieją 

wyemitowane i nieopłacone w pełni akcje Emitenta.  

16.1.1.c. Wartość nominalna akcji lub stwierdzenie, że akcje nie mają wartości nominalnej:  

Wszystkie Akcje Emitenta mają wartość nominalną równą 1,00 zł każda Akcja. 
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16.1.1.d. Wskazanie liczby akcji w obrocie na początek i na koniec roku:  

Na 1 stycznia 2014 r. w obrocie giełdowym na rynku równoległym GPW znajdowało się 26.637.990 Akcji, a na 

31 grudnia 2014 r. i na Datę Prospektu: 29.301.788 Akcji Notowanych.  

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Akcje Emitenta obejmowane były wyłącznie za 

wkłady pieniężne. 

16.1.2 Jeżeli istnieją akcje, które nie reprezentują kapitału (nie stanowią udziału w kapitale), należy 
podać liczbę i główne cechy takich akcji.  

Nie dotyczy - nie istnieją akcje Emitenta nie reprezentujące kapitału zakładowego (nie stanowią udziału w 

kapitale). 

16.1.3 Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub 
papierów wartościowych z warrantami, ze wskazaniem zasad i procedur, którym podlega ich 
zamiana, wymiana lub subskrypcja. 

Nie dotyczy - Emitent nie wyemitował jakichkolwiek istniejących na Datę Prospektu zamiennych papierów 

wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów wartościowych z warrantami. Ponadto, 

Emitent nie wyemitował na Datę Prospektu żadnych obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem 

pierwszeństwa, ani warrantów subskrypcyjnych. 

16.1.4 Informacja o wszystkich prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału 
autoryzowanego (docelowego), ale niewyemitowanego, lub podwyższeniach kapitału, a także o 
ich warunkach.  

Nie dotyczy - na Datę Prospektu w Statucie nie znajduje się upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału 

zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego. Na Datę Prospektu nie istnieją prawa nabycia lub 

zobowiązania co do kapitału docelowego.  

Według wiedzy Emitenta, ani on, ani akcjonariusze Emitenta nie są stroną porozumienia, które 

zobowiązywałoby ich do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. 

16.1.5 Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec 
którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem 
opcji, a także szczegółowy opis takich opcji, włącznie z opisem osób, których takie opcje 
dotyczą. 

Nie dotyczy - nie istnieją i nie były wystawiane, ani też nie są uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, 

żadne opcje uprawniające do nabywania, bądź objęcia udziału w kapitale zakładowym Emitenta ani innego 

podmiotu z Grupy Kapitałowej Emitenta. 

17. ISTOTNE UMOWY 

W niniejszym punkcie zamieszczono podsumowanie wszystkich istotnych umów, innych niż umowy zawierane 

w normalnym toku działalności Emitenta, których stroną jest Emitent lub dowolny członek jego Grupy, za okres 

jednego roku bezpośrednio poprzedzającego Datę Prospektu oraz innych istotnych umów (niezawartych w 

ramach normalnego toku działalności) zawartych przez dowolnego członka Grupy, które zawierają 

postanowienia powodujące powstanie zobowiązania dowolnego członka Grupy lub nabycie przez niego prawa 

o istotnym znaczeniu dla Grupy, w Dacie Prospektu. W tym miejscu Emitent zwraca uwagę, że Grupa 

Kapitałowa Emitenta istniała do 26 lutego 2015 r., w związku z czym informacje dotyczące istotnych umów 
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zawieranych przez inne niż Emitent podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta (tj. jednostek zależnych) ujawnione 

są tylko za okres istnienia Grupy Kapitałowej Emitenta, tj. do 26 lutego 2015 r. 

Dla oceny istotności umów Emitent zastosował kryterium istotności dla umów zgodne z definicją znaczącej 

umowy z rozporządzenia  Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 

259) tj. z dnia 27 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.) tj. dla której przedmiot ma wartość co 

najmniej 10% wartości kapitałów własnych Emitenta oraz kryterium funkcjonalnego związku umów. W ramach 

opisu istotnych umów zawartych poza normalnym tokiem działalności zamieszczone zostały umowa dotycząca 

reorganizacji Grupy Kapitałowej Emitenta i z nią związane traktowane jako kompleks umów więc z tego punktu 

widzenia spełniające kryteria istotności przyjęte przez Emitenta.  

Umowa reorganizacji Grupy Kapitałowej Emitenta z dnia 8 października 2012 r.  

W założeniach leżących u podstaw zawarcia tej umowy reorganizacja Grupy Kapitałowej miała na celu 

pełniejsze wykorzystanie szwajcarskiej marki Orphée, zwiększenie przejrzystości Grupy i jasny podział 

kompetencji – Emitent miał skupić się na działalności badawczo-rozwojowej w zakresie innowacyjnych 

produktów diagnostyki medycznej oraz strategicznym zarządzaniu Grupą Kapitałową Emitenta, natomiast 

zależna Grupa Kapitałowa Orphée miała skupić się na działalności produkcyjno-dystrybucyjnej. Obecnie 

założenia te stały się nieaktualne, a Emitent zaniechał planów przeniesienia działalności produkcyjnej do 

Orphée i skupienia się wyłącznie na działalności badawczo-rozwojowej.  

Przedmiotem Umowy było określenie: (a) zasad reorganizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, warunków nabycia 

przez Orphée udziałów spółek zależnych w dacie jej zawarcia od Emitenta, (b) zasad współpracy pomiędzy 

Emitentem, a Orphée w związku z planowaną wówczas reorganizacją Grupy Kapitałowej Emitenta oraz 

sprzedażą w tym celu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta na rzecz Orphée, (c) zasad współpracy 

pozwalających na pełną realizację przez Emitenta zobowiązań z umów zawartych w trybie zamówień 

publicznych, wspólnego występowania w przetargach organizowanych w trybie zamówień publicznych, (d) 

zasad korzystania przez Orphée z praw rejestracji wyrobów medycznych przysługujących Emitentowi. Celem 

umowy, mającej charakter umowy ramowej, było: (a) przeniesienie całości produkcji oraz sprzedaży 

realizowanej przez Emitenta na Orphée (zorganizowanej części przedsiębiorstwa), (b) wywiązanie się przez 

Emitenta ze zobowiązań wynikających z zawartych w trybie zamówień publicznych umów, (c) uzyskanie przez 

Orphée referencji, niezbędnych do samodzielnego startowania w przetargach w przyszłości. 

Wskutek zawartej Umowy Emitent w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Orphée w ramach kapitału 

docelowego o kwotę 101.309,90 CHF objął 1.013.099 nowych akcji na okaziciela po cenie emisyjnej 3,00 CHF, 

pokrywanych aportem. W ramach tej transakcji, Orphée nabyła jako wkład niepieniężny: (i) 23.621.982 

udziałów reprezentujących 82,07% kapitału zakładowego w spółce Innovation Enterprises Limited za w zamian 

za 1.404.651,00 CHF, tj. 468.217 akcji Orphée SA; (ii) 64.025 części stanowiących 98,50% udziału w kapitale 

Kormej Diana za 20.449,00 CHF czyli 6.833 akcji Orphée oraz (iii) cały kapitał (100%) Kormiej Rusłand za 

1.614.147,00 CHF, tj. 538.049 akcji Orphée. Cena nabycia odpowiadała wartości aktywów netto (lub ich części) 

na dzień 31 grudnia 2012 r. i została potwierdzona przez lokalnych audytorów SYNERGIE & PARTENAIRES 

SOCIETE FIDUCIAIRE SA w Genewie. Podwyższenie kapitału podlegało rejestracji przez Rejestr Handlowy w 

Genewie, co nastąpiło 16 maja 2013 r. Na Datę Prospektu jest to  jedyne w pełni wykonane postanowienie 

Umowy Reorganizacji. 

Ponadto w dacie zawarcia Umowy Reorganizacji, tj. 8 października 2012 r., PZ Cormay i Orphée ustaliły, że 

nastąpi nabycie od PZ Cormay przez Orphée pozostałych 10.000.000 udziałów serii E o wartości nominalnej 

0,10 euro każdy Innovation Enterprises (udziały bez prawa głosu), przy czym PZ Cormay zobowiązał się do 

nieodwołalnego dokonania zbycia udziałów po cenie ich zakupu i zgodnie z następującymi warunkami 

płatności: za kwotę 1.000.000,00 EUR płatną w czterech transzach po 250.000 EUR (2.500.000 udziałów w 
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każdej transzy). Uzgodnienie to związane było z zobowiązaniem PZ Cormay do odkupu w analogicznych 

transzach udziałów Innovation Enterprises od ich poprzedniego właściciela tj. Capita Corporate Trustees Ltd. 

Z uwagi na fakt, że przed uzgodnioną realizacją opisanego powyżej podwyższenia kapitału zakładowego Orphée 

pokrywanego między innymi udziałami Innovation Enterprises posiadanymi przez PZ Cormay, PZ Cormay nabył 

od Capita Corporate Trustees Ltd pierwszą transzę udziałów w wysokości 2.500.000 udziałów. Udziały te zostały 

włączone do aportu wnoszonego na pokrycie opisanego powyżej kapitału zakładowego Orphée. Do Daty 

Prospektu nabyte zostały przez Orphée od PZ Cormay udziały w ramach dwóch kolejnych transz (po 

wcześniejszym ich nabyciu przez PZ Cormay od Capita Corporate Trustees Ltd.). Ponadto, Orphée nabyła we 

wrześniu 2014 r. bezpośrednio od Capita Corporate Trustees Ltd. część udziałów z czwartej transzy: 500.000 

udziałów za 50 tys. EUR, a następnie pozostałe 2.000.000 udziałów za 200 tys. EUR.   

Pierwotnie ustalono, że sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa PZ Cormay na rzecz Orphée nastąpi 

na zasadach określonych w odrębnej umowie do dnia 15 października 2013 r., a przeniesienie zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa na rzecz Orphée nastąpi w zamian za emisję akcji skierowaną do PZ Cormay. PZ Cormay 

udzielił Orphée zezwolenia na używanie oznaczeń towarów i korzystanie z praw rejestracji wyrobów 

medycznych oraz podmiotów wprowadzających do obrotu wyroby medyczne w trybie Ustawy o Wyrobach 

Medycznych, a także na produkcję przez Orphée wyrobów medycznych na czas do dokonania rejestracji 

przedmiotowych produktów przez Orphée. Z uwagi na nie przeniesienie zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa PZ Cormay na Orphée zezwolenia te wedle wiedzy PZ Cormay nie były nigdy wykorzystywane 

przez Orphée i wygasły. W związku z powyższym PZ Cormay nie uzyskał z tego tytułu w 2014 r. i w 2015 r. do 

Daty Prospektu żadnych przychodów, nie poniósł żadnych kosztów ani nie posiada na Datę Prospektu z tego 

tytułu żadnych zobowiązań czy należności. 

Dodatkowo, wedle Umowy Reorganizacji PZ Cormay zobowiązał się udzielić Orphée: (i) licencji na korzystanie z 

wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych – w formie odrębnych umów, a także (ii) 

wyłącznej licencji na know-how wytwarzania analizatorów biochemicznego i hematologicznego i ich 

dystrybucji. Opłaty licencyjne w przypadku licencji wskazanej powyżej w podpunkcie (ii) zostały ustalone jako 

określony procent dochodu netto Orphée ze sprzedaży analizatorów hematologicznych i biochemicznych. 

Przeniesienie licencji miało nastąpić po podpisaniu umowy przyrzeczonej sprzedaży zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa PZ Cormay, z uwagi na nie przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PZ Cormay 

na ww. licencje nie zostały przeniesione na Orphée, a zobowiązanie do ich przeniesienia wygasło. 

 W związku z powyższym PZ Cormay nie uzyskał z tego tytułu w 2014 r. i w 2015 r. do Daty Prospektu żadnych 

przychodów, nie poniósł żadnych kosztów ani nie posiada na Datę Prospektu z tego tytułu żadnych zobowiązań 

czy należności. 

Ponadto strony ustaliły zasady współpracy w zakresie ubiegania się i realizacji umów zawieranych w trybie 

zamówień publicznych. Umowa określała również warunki współpracy do czasu przeniesienia na Orphée 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa PZ Cormay. W 2014 r. i w 2015 r. do Daty Prospektu Umowa 

Reorganizacji nie była wykonywana w zakresie określonym powyżej w niniejszym akapicie – Emitent nie uzyskał 

w związku z tym z tego tytułu w 2014 r. i w 2015 r. do Daty Prospektu żadnych przychodów, nie poniósł żadnych 

kosztów ani nie posiada na Datę Prospektu z tego tytułu żadnych zobowiązań czy należności. 

W Umowie Reorganizacji Orphée zobowiązało się do powstrzymywania od działalności konkurencyjnej wobec 

PZ Cormay w okresie obowiązywania Umowy Reorganizacji (klauzula zakazu konkurencji), przez którą należy 

rozumieć działalność sprzeczną z interesem PZ Cormay. Klauzula zakazu konkurencji obejmuje swoim zasięgiem 

wszystkie rynki, na których działalność prowadzi PZ Cormay. W przypadku naruszenia przez Orphée klauzuli 

zakazu konkurencji, zobowiązane jest ono do zapłaty PZ Cormay kary umownej w wysokości 100 tys. zł za każdy 

przypadek takiego naruszenia. Ww. kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez PZ Cormay 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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Orphée zobowiązało się, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie Reorganizacji, zachować w 

tajemnicy – w trakcie realizacji Umowy Reorganizacji, jak również po jej rozwiązaniu – informacje ujawnione 

lub pozyskane przez nią, jej pracowników lub współpracowników w trakcie realizacji Umowy Reorganizacji, a 

nie zawierające powszechnie dostępnych treści ani nie zastrzeżone przez PZ Cormay jako poufne. W przypadku 

naruszenia klauzuli poufności Orphée zobowiązane jest do zapłaty PZ Cormay kary umownej w wysokości 100 

tys. zł za każdy przypadek takiego naruszenia. Ww. kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez PZ 

Cormay odszkodowania na zasadach ogólnych. 

W dniu 8 listopada 2013 r. został zawarty aneks nr 1 do Umowy Reorganizacji. Zgodnie z tym aneksem zapłata 

ceny za przeniesienie produkcji PZ Cormay do Orphée, w drodze sprzedaży zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa, miała nastąpić w gotówce, a przeniesienie miało nastąpić do dnia 30 czerwca 2014 r. na 

zasadach określonych w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ Cormay z dnia 8 

października 2012 r. 

Zgodnie z Umową Reorganizacji, Orphée wyemitowała również w III kwartale 2013 roku 2.386.901 akcji 

skierowanych do Emitenta po cenie emisyjnej 8,00 PLN (cena równa cenie emisyjnej akcji z równolegle 

prowadzonej oferty akcji skierowanej do inwestorów finansowych). PZ Cormay objęła akcje Orphée za 

gotówkę, która miała posłużyć Orphée do zakupu za gotówkę aktywów produkcyjno-dystrybucyjnych PZ 

Cormay, zlokalizowanych w Polsce.  

W dniu 30 czerwca 2014 r. Emitent uzgodnił z Orphée wstępne zasady sprzedaży zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa w skład której miał wchodzić ogół składników stanowiących zakład produkcyjny w Maryninie 

związanych z produkcją i dystrybucją wraz ze specjalistyczną, nie udostępnioną publicznie wiedzą dotyczącą 

metod i sposobów produkcji. Wedle ww. uzgodnienia Emitent miał udzielić Orphée licencji na posiadane znaki 

towarowe i zawrzeć z nią umowę dystrybucji swoich produktów. Umowy miały zostać podpisane w pierwszej 

połowie III kwartału 2014 r. (do Daty Prospektu to nie nastąpiło). Cena sprzedaży zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa została uzgodniona na 8.994.000 zł (aktywa obrotowe w postaci zapasów wraz z związanymi z 

nimi zobowiązaniami i należnościami o księgowej wartości szacunkowej 14,7 mln zł objęte pierwotnym 

ustaleniem umową z 2012 r. miały zostać zbyte w drodze odrębnej umowy), płatna w trzech ratach albo 

jednorazowo, w zależności od wyboru Orphée. Zorganizowana część przedsiębiorstwa miała - wedle tego 

uzgodnienia - przejść na Orphée z chwilą zapłaty całej lub pierwszej raty ceny sprzedaży, nie później niż w dniu 

30 września 2014 r. Jednocześnie strony ustaliły, że jeżeli wycena biegłego rewidenta, powołanego przez 

strony, ustali wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa inną niż ustalona cena sprzedaży, wówczas cena 

ta zostanie odpowiednio zmniejszona lub zwiększona tak, aby odpowiadała wartości wynikającej z wyceny 

a ewentualna różnica zostanie uregulowana w terminie 7 dni od dnia sporządzenia wyceny. 

W Umowie Reorganizacji nie zostały przewidziane żadne inne niż wskazane powyżej kary umowne ani inne 

postanowienia dotyczące roszczeń stron w sytuacji niewykonania zobowiązań wynikających z Umowy 

Reorganizacji. 

Umowa Przedwstępna Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z dnia 15 lipca 2014 r. zawarta 

pomiędzy Emitentem a Orphée SA  

W związku z Umową Reorganizacji w dniu 15 lipca 2014 r. Orphée zawarła z PZ Cormay umowę przedwstępną 

sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w której strony potwierdziły uzgodnione wcześniej w dniu 

30 czerwca 2014 r. ramowe warunki przeniesienia dotychczasowej działalności produkcyjno-dystrybucyjnej PZ 

Cormay do Orphée. Strony ustaliły, że z uwagi na konieczność dokonania inwentaryzacji zbywanych aktywów i 

ustalenia szczegółowych zasad współpracy, umowy związane ze sprzedażą zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa, tj. umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa i umowa sprzedaży środków 

obrotowych związanych z ww. zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zostaną podpisane do dnia 31 

października 2014 r. Emitent wskazuje, że skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie był i nie jest 

precyzyjnie ustalony, a Emitent nie planuje także ustalać go w przyszłości w związku z wygaśnięciem Umowy 
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Przedwstępnej Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z dnia 15 lipca 2014 r.. Strony uzgodniły też, 

iż warunkami zawieszającymi zawarcie umowy sprzedaży będą: (i) posiadanie przez PZ Cormay akcji Orphée 

stanowiących co najmniej 50% plus 1 ogólnej liczby akcji Orphée, oraz (ii) zawarcie przez Orphée i PZ Cormay 

umów regulujących bieżące rozliczenia pomiędzy stronami (umowy te nie zostały zawarte do 31.10.2014 roku, 

ani później do Daty Prospektu włącznie). Jednocześnie, Orphée zobowiązała się do zapłaty zaliczek na poczet 

przyszłych zobowiązań finansowych (cena za zorganizowaną część przedsiębiorstwa – 8.994 tys. zł i aktywa 

obrotowe w postaci zapasów i związane z nimi należności i zobowiązania – 14,7 mln zł) w łącznej wysokości 

15.494 tys. zł (cena za zorganizowaną część przedsiębiorstwa - 8.994 tys. zł i zaliczka na aktywa obrotowe w 

postaci zapasów wraz z należnościami i zobowiązaniami – 6,5 mln zł), które w przypadku niedojścia do zawarcia 

umów miały zostać jej zwrócone w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. Zaliczki te zostały w całości zapłacone.  

Orphée wystosowała do PZ Cormay pisma wnioskując o rozpoczęcie rozmów w zakresie realizacji Umowy 

Przedwstępnej Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z dnia 15 lipca 2014 r. W dniu 15 

października 2014 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli PZ Cormay z przedstawicielami Orphée, dotyczące 

Umowy Przedwstępnej Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z dnia 15 lipca 2014 r. Spotkanie 

miało dotyczyć zakończenia procesu przenoszenia działalności produkcyjno-dystrybucyjnej z PZ Cormay na 

Orphée. W związku z brakiem uzgodnienia pomiędzy Emitentem i Orphée co do treści i zakresu umów 

regulujących bieżące rozliczenia pomiędzy stronami nie ziścił się jeden z przewidzianych Umową Przedwstępną 

Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z dnia 15 lipca 2014 r. warunków zawieszających (drugi z 

ww. warunków został spełniony), umowy związane ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

przewidziane tą umową nie zostały zawarte w wynikającym z niej terminie, tj. do dnia 31 października 2014 r. 

Zgodnie z Umową Przedwstępną Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z dnia 15 lipca 2014 r., z 

uwagi na nie zawarcie umów związanych ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa do dnia 31 

października 2014 r., PZ Cormay zobowiązany jest zwrócić Orphée otrzymane zaliczki, tj. łącznie 15.494 tys. zł 

do dnia 31 grudnia 2015 r. Do Daty Prospektu taki zwrot nie nastąpił. Należy podkreślić, że jednym z celów 

strategicznych Emitenta jest doprowadzenie do zmian w Radzie Dyrektorów Orphée SA, tak aby w jej skład 

wchodziły osoby znajdujące się równocześnie w Zarządzie Emitenta – co w ocenie Emitenta pozwoli m.in. na 

wypracowanie rozwiązania pozwalającego na zmianę charakteru istniejącego zobowiązania Emitenta wobec 

Orphée z krótkoterminowego na długoterminowe i/lub rozłożenie go w czasie, poprzez zawarcie porozumienia 

pomiędzy spółkami co do sposobu i terminu rozliczenia tego zobowiązania (przy czym Emitent nie zamierza w 

najbliższej przyszłości zwiększać zaangażowania kapitałowego w Orphée). W punkcie 15.3 Części III Prospektu 

przedstawiono informacje na temat planowanych w tym zakresie działań Emitenta wraz z oceną możliwości ich 

wykonania, jak również wskazano, z jakich źródeł Emitent zamierza pozyskać środki na pokrycie tej kwoty w 

sytuacji niepowodzenia ww. planów. 

Ponadto, PZ Cormay wskazuje, że wedle stanu na Datę Prospektu nie zamierza zawrzeć ww. umów związanych 

ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa.  

PZ Cormay nie ma wiedzy na temat intencji i zamiarów Orphee w tym zakresie. W ocenie PZ Cormay 

nieziszczenie się jednego z warunków zastrzeżonych w umowie przedwstępnej sprzedaży zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa i upływ terminu na zawarcie umowy przyrzeczonej, a także brak zawarcia tej umowy w formie 

właściwej dla zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (forma pisemna z podpisami poświadczonymi 

notarialnie) powoduje, że żadna ze stron nie można obecnie skutecznie żądać zawarcia umowy przyrzeczonej. 

Nie chodzi tu o niezaskarżalność roszczenia (jego zmianę w roszczenie niezupełne), ale o wygaśnięcie całego 

zobowiązania z umowy przedwstępnej. 

W Umowie Przedwstępnej Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z dnia 15 lipca 2014 r. nie zostały 

przewidziane kary umowne ani inne postanowienia dotyczące roszczeń stron w sytuacji niewykonania 

zobowiązań wynikających z tej umowy, za wyjątkiem opisanego powyżej obowiązku zwrotu ww. zaliczek przez 

PZ Cormay. 



PROSPEKT EMISYJNY PZ CORMAY S.A.  DOKUMENT REJESTRACYJNY 

269 

 

Umowy sprzedaży udziałów 

Umowa sprzedaży udziałów Kormej Diana 

Umowa została zawarta w dniu 13 maja 2013 r. Przedmiotem umowy jest sprzedaż 64.025 udziałów, o wartości 

nominalnej 1 USD jeden udział, stanowiących 98,5% kapitału zakładowego spółki prawa białoruskiego Kormej 

Diana. Na mocy przedmiotowej umowy, w zamian za ww. udziały, wycenione na kwotę 20.499,00 CHF, Orphée 

SA przenosi na rzecz PZ Cormay S.A. 6.833 akcji na okaziciela nowej emisji w kapitale zakładowym Orphée SA, o 

wartości nominalnej 0,10 CHF jedna akcja, wraz z agio przypadającym na każdą akcję w kwocie 2,90 CHF. 

Przeniesienie udziałów dochodzi do skutku wraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego we 

właściwym rejestrze. Z każdym z nabytych przez Orphée SA udziałów w spółce Kormej Diana wiąże się prawo 

do jednego głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Udziały te uprawniają do dywidendy począwszy od 1 

stycznia 2013 r. Strony nie ustaliły w przedmiotowej Umowie żadnego zabezpieczenia jej wykonania. 

Właściwym dla przedmiotowej umowy jest, zgodnie z wyborem stron, prawo szwajcarskie. W dniu 15 maja 

2013 r. Rejestr Handlowy w Genewie dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

dokonanego w wyniku realizacji opisanej umowy. 

Umowa sprzedaży udziałów Kormiej Rusłand 

Umowa została zawarta w dniu 13 maja 2013 r. Przedmiotem umowy jest sprzedaż 1 udziału o wartości 

nominalnej 10.000 RUB stanowiącego 100% kapitału zakładowego spółki prawa rosyjskiego Kormiej Rusłand. 

Na mocy przedmiotowej umowy, w zamian za ww. udział, wyceniony na kwotę 1.614.147,00 CHF, Orphée SA 

przenosi na rzecz PZ Cormay S.A. 538.049 akcji na okaziciela nowej emisji w kapitale zakładowym Orphée SA, o 

wartości nominalnej 0,10 CHF jedna akcja, wraz z agio przypadającym na każdą akcję w kwocie 2,90 CHF. 

Przeniesienie udziałów dochodzi do skutku wraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego we 

właściwym rejestrze. Z nabytym przez Orphée SA udziałem w spółce Kormiej Rusłand wiąże się prawo do 

jednego głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Udział ten uprawnia do dywidendy począwszy od 1 

stycznia 2013 r. Strony nie ustaliły w przedmiotowej Umowie żadnego zabezpieczenia jej wykonania. 

Właściwym dla przedmiotowej umowy jest zgodnie z wyborem stron prawo szwajcarskie. W dniu 15 maja 2013 

r. Rejestr Handlowy w Genewie dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w 

wyniku realizacji opisanej umowy. 

Umowa sprzedaży udziałów Innovation Enterprises 

Umowa została zawarta w dniu 13 maja 2013 r. Przedmiotem umowy jest sprzedaż 23.621.982 udziałów 

reprezentujących 82,07% kapitału zakładowego w spółce Innovation Enterprises Limited. Cenę ww. udziałów 

strony ustaliły na kwotę 1.404.651 CHF. Na mocy przedmiotowej umowy, w ramach zapłaty ceny za ww. 

udziały, Emitent przenosi na rzecz PZ Cormay S.A. 468.217 akcji na okaziciela nowej emisji w kapitale 

zakładowym Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 CHF jedna akcja, wraz z agio przypadającym na każdą akcję 

w kwocie 2,90 CHF. Strony nie ustaliły w przedmiotowej Umowie żadnego zabezpieczenia jej wykonania. 

Właściwym dla przedmiotowej umowy jest zgodnie z wyborem stron prawo szwajcarskie. W stosunku do 

niniejszej umowy wprost wyłączone zostało zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach 

Międzynarodowej Sprzedaży Towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 

45, Poz. 286 ze zm.). W dniu 15 maja 2013 r. Rejestr Handlowy w Genewie dokonał rejestracji podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki dokonanego w wyniku realizacji opisanej umowy. 

Umowa sprzedaży akcji Diesse Diagnostica Senese S.p.A. 

Umowa zawarta została dnia 14 lutego 2013 r. pomiędzy Senese Holding S.r.l i Diagnostica Holding S.r.l. 

a Orphée SA. Przedmiotem umowy jest sprzedaż akcji w spółce prawa włoskiego Diesse Diagnostica Senese 

S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (Włochy). W charakterze sprzedających występują spółki prawa włoskiego 

Senese Holding S.r.l. z siedzibą w Genui (Włochy) oraz Diagnostica Holding S.r.l. z siedzibą w Genui (Włochy). 
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Diesse Diagnostica Senese S.p.A. tworzy grupę kapitałową, w której skład wchodzą spółka dominująca Diesse 

Diagnostica Senese S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (działalność produkcyjna i dystrybucyjna, dalej Diesse), 

Diesse Ricerche S.r.l. z siedzibą w Genui (działalność - działalność badawcza oraz rozwój nowych produktów) 

oraz Diesse Immobiliare S.p.A. z siedzibą w Genui (nieruchomości wykorzystywane do działalności operacyjnej 

Diesse, w tym zakłady produkcyjne i biura). Diesse Diagnostica Senese S.p.A. posiada 100 proc. udziałów Diesse 

Ricerche S.r.l. oraz 100 proc. akcji Diesse Immobiliare S.p.A. Ponadto Diesse Immobiliare S.p.A. posiada 10% 

ogólnej liczby akcji Diesse, przy czym akcje te są pozbawione prawa głosu (akcje nieme). 

Na mocy przedmiotowej Umowy Senese sprzedaje na rzecz Orphée SA akcje w kapitale zakładowym spółki 

Diesse Diagnostica Senese S.p.A. serii A, reprezentujące 40% jej kapitału zakładowego za cenę 13.500.000 EUR, 

zaś Diagnostica Holding S.r.l. sprzedaje na rzecz Emitenta akcje w kapitale zakładowym spółki Diesse 

Diagnostica Senese S.p.A. serii A, reprezentujące 5% kapitału zakładowego, za cenę 1.500.000 EUR. Umowa 

zawarta została pod warunkiem zapłaty przez Orphée SA umówionej ceny nabycia oraz z pozostawieniem przy 

sprzedających prawa do dywidendy, przyznanej przed 31 grudnia 2012 r. W rezultacie zawartej umowy Emitent 

stał się bezpośrednio właścicielem 45% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Diesse Diagnostica Senese 

S.p.A. oraz pośrednio właścicielem 5% akcji niemych posiadanych przez Diesse Immobiliare S.p.A. Z uwagi na 

fakt, że 10% akcji Diesse to akcje nieme, 45% akcji Diesse posiadanych przez Emitenta uprawnia do 

wykonywania 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Diesse. 

Strony ustaliły, iż wykonanie umowy nastąpi 28 lutego 2013 r. w Lugano (Szwajcaria), w siedzibie wybranego 

przez strony notariusza. Do tego czasu Emitent winien był uiścić cenę nabycia udziałów. Strony ustaliły, 

iż rozliczenia będą dokonywane za pośrednictwem bezpiecznego rachunku typu ESCROW. Strony nie 

ustanowiły dalszych zabezpieczeń wykonania umowy, postanowiły jednak, że jej wykonanie uwarunkowane 

będzie od prawdziwości i rzetelności całości wzajemnych zapewnień i oświadczeń Stron poczynionych 

w umowie. Strony poddały przedmiotową umowę właściwości prawa włoskiego. W dniu 28 lutego 2013 roku 

Emitentowi zostały przekazane przez spółki Senese Holding i Diagnostica Holding akcje w spółce Diesse 

Diagnostica Senese S.p.A., reprezentujące 50% praw głosu tejże spółki, a uzgodniony transfer środków został 

zrealizowany.  

Istotne następstwa zawarcia powyższej umowy powiązane są ze sporem przed sądem polubownym, opisanym 

w Części III pkt 15.7 Prospektu. 

Według stanu na Datę Prospektu Orphée pozostaje akcjonariuszem uprawnionym do 13.500.000 akcji serii A 

reprezentujących 50% głosów w Diesse. Ponadto, przedstawiciele Orphée, tj. Pan Tadeusz Tuora i Pan Tomasz 

Tuora nadal pełnią funkcje dwóch z czterech członków rady dyrektorów Diesse (zarząd), odpowiadając za 

obszary sprzedaży i finansów.  

Dodatkowo w dniu 28 lutego 2013 r. akcjonariusze Diesse tj. Orphee oraz Diagnostica Holding S.r.l. posiadający 

każdy z nich akcje stanowiące po 45 % udziału w kapitale zakładowym Diesse oraz po 50 % głosów na walnym 

zgromadzeniu Diesse zawarli umowę akcjonariuszy („Porozumienie Akcjonariuszy”). Strony uzgodniły w nim 

procedurę rozstrzygnięcia impasu przy podejmowaniu uchwał przez walne zgromadzenie Diesse („deadlock”). 

W takiej sytuacji strony Porozumienia Akcjonariuszy przewidują kolejne 30-dniowe terminy na: (i) 

przedstawienie alternatywnych rozwiązań (30 dni), (ii) próby negocjacyjnego wypracowania rozwiązania przez 

strony (30 dni) oraz (iii) próby negocjacyjnego wypracowania rozwiązania przez przedstawicieli wyznaczonych 

przez poszczególnych członków zarządu Diesse (30 dni). W sytuacji, gdy po upływie wskazanych 90 dni nie 

dojdzie do rozstrzygnięcia impasu, Orphée ma prawo do złożenia oferty zakupu akcji Diesse od Diagnostica w 

terminie 90 dni. W odpowiedzi na taką ofertę Diagnostica może zaoferować cenę wyższą za pakiet akcji Diesse 

stanowiący własność Orphée. W dalszej kolejności strony mogą wzajemnie zwiększać cenę swojej oferty 

poprzez kolejne postąpienia dokonywane co 10 dni roboczych, przy wartości postąpienia 1 milion euro. W 

sytuacji unieważnienia Umowy Opcji pomiędzy stronami jest to jedyny istniejący na Datę Prospektu uzgodniony 

mechanizm, który może doprowadzić do przeniesienia akcji Diesse pomiędzy Orphée a Diagnostica. 
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Jednocześnie strony uzgodniły 5-letni termin zakazu zbywania akcji Diesse do podmiotów trzecich bez zgody 

drugiej strony, zasady współpracy w ramach Diesse oraz prawo powoływania połowy składu rady dyrektorów w 

Diesse przez każdą ze stron Porozumienia Akcjonariuszy.  

Umowa opcji w zakresie akcji Diesse Diagnostica Senese S.p.A. 

W związku z zawartą umową sprzedaży, której przedmiotem były akcje w kapitale zakładowym spółki prawa 

włoskiego Diesse Diagnostica Senese S.p.A. serii A uzgodniono w dniu 14 lutego 2013 r. pomiędzy Diagnostica 

Holding S.r.l. a Orphée SA na rzecz Orphée SA opcję typu „call” (na zakup) akcji serii B w spółce Diesse 

Diagnostica Senese S.p.A. Cenę wykonania opcji „call” ustalono na kwotę 15.000.000 EUR powiększoną o 30% 

zysku przed potrąceniem podatków, odsetek od zadłużenia oraz amortyzacji (EBITDA), przekraczającego 

5.000.000 EUR za rok obrotowy, poprzedzający rok wykonania opcji. Orphée SA uprawniona jest do 

skorzystania z opcji w terminie od 1 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2018 r. Diagnostica Holding S.r.l. posiada 

natomiast prawo żądania odkupu przez Orphée SA pozostałych akcji serii B w liczbie 13.500.000 (opcja typu 

"put") Cenę wykonania opcji „put” ustalono na kwotę 15.000.000 EUR. Spółka Diagnostica Holding S.r.l. 

uprawniona jest do wykonania opcji w terminie od 1 grudnia 2013 r. do dnia 30 listopada 2018 r.  

Opcje udzielone zostały na podstawie art. 1331 włoskiego kodeksu cywilnego. Przedmiotowa umowa ma 

charakter kontraktu warunkowego w rozumieniu art. 1468 włoskiego kodeksu cywilnego. Umowa ta, na mocy 

wyboru stron, podlega prawu włoskiemu. Umowa zawiera klauzulę arbitrażową. 

Orphée informowała, iż jej intencją jest wykonanie prawa wynikającego z opcji „call” w I poł. 2014 r.  

Nabycie akcji Diesse objętych Umową Opcji przez Orphée nie nastąpiło jednak z uwagi na spór z Diagnostica 

Holding S.r.l. Diagnostica Holding S.r.l. w dniu 16 grudnia 2013 r. złożyła Orphée oświadczenie o wykonaniu 

opcji put, żądając zawarcia umowy sprzedaży akcji objętych Umową Opcji pomiędzy Diagnostica Holding S.r.l. 

(jako sprzedającym) a Orphée (jako kupującym), oraz wyznaczając termin 20 stycznia 2014 r. jako dzień 

zawarcia umowy sprzedaży tychże  akcji. Orphée przed nadejściem wyznaczonego terminu zawarcia umowy 

sprzedaży ww. akcji Diesse złożyła Diagnostica Holding S.r.l. oświadczenie zawierające żądanie rozwiązania 

(ang. termination) Umowy Opcji oraz wskazujące na unieważnialność (ang. voidability) Umowy Opcji. W 

konsekwencji powyższego stanowiska Orphée nie przystąpiła do umowy sprzedaży akcji objętych Umową Opcji 

pomiędzy Diagnostica Holding S.r.l. (jako sprzedającym) a Orphée (jako kupującym) w dniu 20 stycznia 2014 r. 

Powyższe okoliczności stały się podstawą sporu arbitrażowego przed sądem polubownym przy Radzie Biegłych 

Księgowych w Mediolanie. Spór ten zakończył się wydaniem w dniu 30 grudnia 2014 r. wyroku stwierdzającego 

ustalenia nieuzasadnionego naruszenia Umowy Opcji przez Orphée i w konsekwencji ustalenia jej rozwiązania. 

Umowy sprzedaży akcji Orphee 

Emitent zawarł w dniu 26 lutego 2015 r. ze spółką TTL 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży, 

której przedmiotem było przeprowadzenie za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, poza obrotem 

zorganizowanym, transakcji zbycia przez Emitenta na rzecz TTL 1 Sp. z o.o. 5.791.275 akcji zwykłych na 

okaziciela Orphée, o wartości nominalnej 0,10 CHF każda. Łączna wartość nominalna akcji objętych umową 

wyniosła 579.127,50 CHF. Akcje te stanowiły 15% kapitału zakładowego Orphée i reprezentowały 15% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Orphée. Cena zbycia ww. akcji wynosi 2,00 złote za jedną akcję, tj. 

łącznie 11.582.550,00 zł. 

Zawarcie ww. umowy wywarło skutek zobowiązujący w rozumieniu art. 389 § 1 Kodeksu cywilnego i zgodnie z 

jej postanowieniami, ww. akcje miały zostać przeniesione na nabywcę wraz z dokonaniem czynności 

rozporządzającej w postaci zapisania akcji na rachunku nabywcy, co miało nastąpić i nastąpiło w wyniku 

złożenia przez strony w dniu zawarcia umowy stosownych zleceń (odpowiednio kupna i sprzedaży) za 

pośrednictwem firmy inwestycyjnej. 
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Nabywca zapłacił Emitentowi na poczet ww. ceny przelewem 1.000.000,00 złotych w dwóch częściach. Do 

zapłaty pozostaje kwota 10.582.550,00 złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.  

Umowa przewiduje możliwość korekty ww. ceny, polegającej na tym, że w przypadku dokonania w terminie 

jednego roku od dnia zawarcia tej umowy zbycia lub zobowiązania do zbycia przez nabywcę nabytych na 

podstawie ww. umowy (w ramach jednej lub kilku transakcji) oraz uzyskania przez nabywcę ceny za jedną zbytą 

akcję Orphée w kwocie wyższej niż 2,00 zł, nabywca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Emitenta kwoty 

korekty ceny, obliczonej jako iloraz liczby akcji Orphée zbytych przez ww. nabywcę i wartości nadwyżki 

pomiędzy uzyskaną ceną za jedną zbytą akcję a kwotą 2,00 zł. Emitent otrzymał 2.887.429,20 zł – tytułem 

przewidzianej w umowie tzw. korekty ceny. 

Dodatkowo w dniu 26 lutego 2015 r. Emitent zawarł transakcje pakietowe za pośrednictwem firmy 

inwestycyjnej, w trybie pozasesyjnym w alternatywnym systemie obrotu (na rynku NewConnect), której 

przedmiotem jest zbycie przez Emitenta 4.633.020 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 CHF 

(franków szwajcarskich) każda spółki Orphée S.A. Łączna wartość nominalna akcji objętych Umową wynosi 

463.302,00 CHF. Akcje stanowią 12% kapitału zakładowego Orphee i reprezentują 12% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Orphee. Cena zbycia akcji w ramach transakcji wyniosła 2,00 złote za jedną akcję, tj. 

łącznie 9.266.040,00 złotych. 

Umowa z Wielkopolskim Przedsiębiorstwem Inżynierii Przemysłowej 

W dniu 22 lipca 2014 r. Spółka otrzymała podpisany przez drugą stronę egzemplarz umowy z dnia 18 lipca 

2014 r., zawartej z Wielkopolskim Przedsiębiorstwem Inżynierii Przemysłowej Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółką Komandytową z siedzibą w Poznaniu (wykonawca). Przedmiot umowy składa się 

z dwóch części i obejmuje wykonanie przez wykonawcę dokumentacji projektowej oraz prac budowlano-

montażowych związanych z wykonaniem zakładu produkcyjnego zlokalizowanego na działce Nr 44.6-132/4 

w Podstrefie Lublin, będącej częścią Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Za wykonanie 

przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 12.500.000,00 PLN 

(dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych) netto, które zostanie powiększone o należny podatek VAT. 

Wynagrodzenie będzie wypacane wykonawcy w okresach miesięcznych stosownie do stopnia zaawansowania 

robót. Za każdy dzień zakończenia przedmiotu umowy przed terminem wykonawca otrzyma od Spółki premię 

w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia umownego netto. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy 

nastąpi poprzez podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego i uzyskanie przez wykonawcę w imieniu 

Spółki pozwolenia na użytkowaniu obiektu. W umowie zostały określone następujące kary umowne: (i) Spółka 

zapłaci na rzecz wykonawcy karę umowną w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia umownego netto za 

każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu lub zakończeniu procedury odbiorów; (ii) wykonawca zapłaci na rzecz 

Spółki kary umowne w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki 

w zakończeniu prac stanowiących przedmiot umowy; (iii) 0,02% wartości wynagrodzenia umownego netto za 

każdy dzień zwłoki w realizacji poszczególnych etapów prac określonych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, z tym zastrzeżeniem, że w terminie do dnia zakończenia prac kary te nie będą egzekwowane, 

a w przypadku zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy w terminie, kary naliczone będą anulowane, 

(iv) 0,02% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek do dnia ich usunięcia przez 

Wykonawcę lub podmiot zastępczy, (v) 0,02% wartości netto wynagrodzenia za prace wykonane w sposób 

wadliwy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad i usterek w okresie gwarancji. Łączna wysokość 

kar umownych, którą będzie zobowiązany zapłacić czy to wykonawca czy Spółka, nie może przekroczyć 10% 

wartości wynagrodzenia umownego netto wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących prawa 

naliczania dodatkowych kar umownych tj. (vi) w wysokości 10% wynagrodzenia netto należnej Spółce od 

wykonawcy w przypadku odstąpienia przez Spółkę od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz 

(vii) w wysokości 10% wynagrodzenia netto należnej wykonawcy od Spółki w przypadku odstąpienia przez 

wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Ponadto, w przypadku gdy wysokość 
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zastrzeżonych kar umownych nie wystarcza na pokrycie szkody, Spółce przysługuje prawo do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, z tym zastrzeżeniem, że prawo takie przysługuje Spółce 

wyłącznie w przypadku terminowego przekazania przez Spółkę całej i kompletnej dokumentacji niezbędnej do 

wykonania przedmiotu umowy oraz terminowej realizacji wszystkich płatności wynikających z umowy. 

Odpowiedzialność wykonawcy nie obejmuje utraconych korzyści Spółki. Wykonawca ponosi również 

odpowiedzialność za zawinione przez siebie szkody wynikające z nieuzyskania pozwolenia na użytkowanie do 

dnia 31 grudnia 2015 roku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie 

dla tego typu umów. Dodatkowo w dniu 18 listopada 2014 r. Spółka otrzymała podpisany przez wykonawcę  

aneks nr 1 z dnia 6 listopada 2014 r. do opisywanej umowy Na mocy aneksu został rozszerzony zakres 

przedmiotu umowy poprzez zlecenie wykonawcy dodatkowych robót budowlano-montażowych, oraz 

wykonania prac saperskich i prac dotyczących wznowienia znaków granicznych. Z uwagi na powyższe został 

określony nowy termin zakończenia robót na dzień 22 października 2015 r. Wynagrodzenie ryczałtowe za 

wykonanie dodatkowych robót wynosi 1.987.870,00 zł. (łączna, po zmianie, wysokość wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 14.487.870,00 zł). Wykonawca został zobowiązany do zmiany gwarancji 

ubezpieczeniowej/bankowej w związku ze zwiększeniem wartości wynagrodzenia wykonawcy. 

Ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu tj. na dzień 23 lutego 2015 roku Emitent odstąpił 

od Umowy w części jeszcze nie zrealizowanej. Podstawą do odstąpienia od Umowy przez Spółkę było 

opóźnienie wykonawcy w realizacji prac objętych przedmiotem Umowy z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy oraz liczne naruszenia przez wykonawcę postanowień Umowy. Wykonawca został obciążony 

odszkodowaniem w wysokości 250.000,00 zł oraz karami umownymi w łącznej wysokości 2.016.711,50 zł. 

Emitent jest zobowiązany do zapłaty na rzecz wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowane prace, zgodnie z 

inwentaryzacją, która zostanie sporządzona na dzień odstąpienia. Dodatkowo w dniu 23 lutego 2015 roku 

Emitent otrzymał oświadczenie o odstąpieniu przez wykonawcę od Umowy. W ocenie Emitenta złożenie 

oświadczenia, o którym mowa powyżej jest bezskuteczne i zostało doręczone już po skutecznym odstąpieniu od 

Umowy przez Emitenta. 

W dniu 28.04.2015 r., Emitent zawarł ugodę w przedmiocie zakończenia współpracy i wzajemnych rozliczeń w 

zakresie Umowy. Na mocy ugody Emitent ureguluje istniejące zobowiązania z tytułu dotychczas wykonanych 

przez wykonawcę prac. Strony potwierdziły, że wyczerpuje to warunki całkowitego zaspokojenia wzajemnych 

roszczeń powstałych w związku ze sporem na tle wykonywania i odstąpienia od Umowy. Wykonawca 

potwierdził jednocześnie przejście na Emitenta autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej 

przekazanej Emitentowi w toku realizacji przedmiotu Umowy oraz upoważnił Emitenta do wykonywania 

nadzoru autorskiego w zakresie wskazanych praw. Wykonawca oświadczył także, że wszelkie roszczenia 

podwykonawców w związku z wykonywaniem Umowy zostały w całości zaspokojone oraz zobowiązał się 

zwolnić Emitenta od wszelkich roszczeń ze strony podwykonawców w związku z wykonywaniem Umowy.  

Jednostronne zobowiązanie inwestycyjne Emitenta z dnia 14 lipca 2014 r. 

W związku z emisją akcji Orphee na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Orphee z dnia 24 kwietnia 

2014 r. (zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego), PZ Cormay w dniu 14 lipca 2014 r. zobowiązał się wobec 

Orphee i IPOPEMA Securities, że obejmie i opłaci taką liczbę akcji emitowanych w ramach podwyższenia 

kapitału Orphee dokonywanego poprzez emisję akcji Orphee w ramach kapitału docelowego, że pozostanie 

większościowym akcjonariuszem Orphee poprzez posiadanie co najmniej 50% +1 akcji Orphee. Powyższe 

zobowiązanie zostało wykonane. 

Ponadto, PZ Cormay zobowiązał się wobec Orphee i IPOPEMA Securities, iż, pod warunkiem że zostaną 

zrealizowane podwyższenie kapitału Orphee dokonywane poprzez emisję akcji Orphee na podstawie uchwały 

walnego zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2014 r. oraz podwyższenie kapitału zakładowego Orphee 

dokonywanego poprzez emisję akcji w ramach kapitału docelowego (warunek ten się ziścił), niezależnie od 
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liczby wyemitowanych w ramach ww. podwyższeń akcji: i) wykonywać będzie swoje prawa korporacyjne 

względem Orphee w celu dokonania w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. nabycia przez Orphee bezpośrednio 

45% akcji Diesse oraz pośrednio 5% akcji Diesse poprzez Diesse Immobiliare S.p.A. będącą spółką zależną od 

Diesse, a w sytuacji jej niedojścia do skutku w tym terminie, ii) wykonywać będzie swoje prawa korporacyjne 

względem Orphee w celu spowodowania, że Orphee nabędzie 10% akcji własnych do dnia 31 marca 2016 r., 

a łączna minimalna wartość netto wynagrodzenia, które akcjonariusze otrzymają za swoje akcje będzie nie 

niższa, niż 32 mln zł. W takim przypadku PZ Cormay będzie zobowiązany do niezbywania posiadanych przez 

siebie akcji Orphee na rzecz Orphee. 

Orphée podało do wiadomości (raport EBI 2/2015), że w dniu 22 stycznia 2015 r. rada dyrektorów tej spółki 

podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzania skupu akcji własnych Orphée do liczby 3.860.850 akcji za łączną 

cenę nie przekraczającą kwoty 34.361.565 złotych (tj. do kwoty 8,90 złotych za jedną akcję). W tym samym 

raporcie bieżącym rada dyrektorów Orphée, wskazała na opisane powyżej zobowiązanie Emitenta wobec 

Orphee i IPOPEMA Securities S.A., w zakresie niezbywania posiadanych przez siebie akcji Orphee na rzecz 

Orphee. W związku z tym według rady dyrektorów Orphée liczba akcji tej spółki kwalifikowanych do wykupu 

nie obejmuje akcji przysługujących Emitentowi. 

Umowa pożyczki zawarta pomiędzy Innovation Enterprises i Orphée 

Umową zawartą w dniu 4 sierpnia 2014 r. udzielona została Innovation Enterprises przez Orphée pożyczka o 

wartości nominalnej do 5 mln euro z terminem spłaty do 4 sierpnia 2017 r. Cel pożyczki określono jako 

finansowanie działalności biznesowej Innovation Enterprises, w tym spłatę innych zobowiązań także wobec PZ 

Cormay. W ramach limitu 5 mln euro - 3 mln euro uzgodniono jako część do wykorzystania na spłatę 

zobowiązań wobec PZ Cormay, a 2 mln euro jako część bezpośrednio wypłacaną Innovation Enterprises na jej 

żądanie. Innovation Enterprises jest uprawnione do wcześniejszej spłaty kwoty zadłużenia. Kwota 2,9 mln euro 

należna Innovation Enterprises jako część kwoty pożyczki została wypłacona przez Orphée na rzecz PZ Cormay i 

rozliczona jako spłata przez Innovation Enterprises zobowiązań wobec PZ Cormay (trójstronna kompensata).  

Zadłużenie Innovation Enterprises wobec Orphée z tytułu tej pożyczki na 28.02.2015 r. wyniosło 3,851 mln 

euro. Umowa nie przewiduje odsetek od udzielonej kwoty pożyczki. Umowa podlega prawu szwajcarskiemu i 

jurysdykcji sądu właściwego ze względu na siedzibę Orphee. 

Aneks z dnia 29 kwietnia 2015 r. do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym z BZ WBK  

W dniu 29 kwietnia 2015 r. Emitent zawarł z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym nr KWWA0024/13 z dnia 5 czerwca 2013 r.  

Strony ustaliły, że z dniem zawarcia aneksu jego postanowienia zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia 

pomiędzy stronami, w szczególności aneks określa tekst jednolity umowy o kredyt w rachunku bieżącym i 

walutowym nr KWWA0024/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. Zgodnie z zawartym aneksem, bank udzielił Emitentowi 

kredytu w rachunku bieżącym i rachunku walutowym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności 

gospodarczej w następujących granicach kwot i terminach: (i) do kwoty 12.000.000 PLN (dwanaście milionów 

złotych) w terminie do dnia 28 maja 2015 r. r. włącznie, (ii) do kwoty 11.500.000 PLN (jedenaście milionów 

pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 29 czerwca 2015 r. włącznie, (iii) do kwoty 11.000.000 PLN 

(jedenaście milionów złotych) w terminie do dnia 30 lipca 2015 r. włącznie, (iv) do kwoty 10.500.000 PLN 

(dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. włącznie, (v) w przypadku 

pozyskania środków pieniężnych z emisji akcji Spółki serii K do dnia 30 lipca 2015 r. w wysokości co najmniej 

30.000.000 PLN (trzydzieści milionów złotych) – do kwoty 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) w terminie do 

dnia 28 kwietnia 2016 r. Strony ustaliły dzień spłaty kredytu na 29 kwietnia 2016 r. w przypadku pozyskania 

środków pieniężnych z emisji akcji Spółki serii K do dnia 30 lipca 2015 r. w wysokości co najmniej 30.000.000 

PLN (trzydzieści milionów złotych) oraz na dzień 31 sierpnia 2015 r. w przypadku braku pozyskania środków 

pieniężnych z emisji akcji, o których mowa powyżej. Od kwoty wykorzystania kredytu naliczane będą odsetki 

według stawki EURIBOR dla EUR i WIBOR dla PLN powiększonej o marżę banku (2 punkty procentowe). Bank 
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dokona zmiany oprocentowania poprzez zwiększenie marży Banku w przypadku wystąpienia naruszeń umowy 

o 1 punkt procentowy za każdy przypadek naruszenia, z zastrzeżeniem, że marża po łącznym podwyższeniu nie 

może wzrosnąć o więcej niż o 3 punkty procentowe (nie skutkuje podwyższeniem marży kolejne wystąpienie 

tego samego przypadku naruszenia umowy, a podwyższona marża utrzymuje się do czasu ustania przypadku 

naruszenia umowy). Naruszeniami określonymi w Umowie są między innymi: (1)   brak płatności z tytułu 

zobowiązań wobec Banku, (2)   naruszenie oświadczeń i zapewnień oraz zobowiązań wynikających z umowy, 

(3)  wszczęcie postępowania sądowego, egzekucyjnego, procesy restrukturyzacyjne, ogłoszenie 

niewypłacalności Emitenta – w łącznej kwocie powyżej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) od 

dnia zawarcia umowy kredytu, (4)   zmniejszenie stanu posiadania akcji Emitenta przez Total Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, (5)   brak pozyskania środków pieniężnych z emisji Akcji serii K 

(minimum 30.000.000,00 zł, w terminie do dnia 31-07-2015 roku), (6)   zwrot część lub całości zaliczki na 

zorganizowaną część przedsiębiorstwa do Orphée S.A., (7)   brak uzyskania przez Emitenta kontroli operacyjnej 

w spółce Orphée S.A. w terminie do dnia 31.07.2015 roku, (8) wypowiedzenie jakiejkolwiek umowy o dotację, 

której strona jest Emitent (9) zmiany w zarządzie Emitenta. 

Zabezpieczeniami wierzytelności banku są: (i) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 21.000.000,00 PLN 

(dwadzieścia jeden milionów złotych 00/100) oraz do kwoty 18.000.000,00 PLN (osiemnaście milionów złotych 

00/100), (ii) przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia majątku Spółki, (iii) zastaw rejestrowy ustanowiony 

na zapasach magazynowych Emitenta oraz na towarach handlowych, ustanowiony przez spółkę Orphée, (iv) 

przelew wierzytelności (cesja globalna niepotwierdzona) od kontrahentów Emitenta, (v) zastaw rejestrowy i 

finansowy na akcjach spółki Orphée należących do Emitenta. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków 

standardowych dla tego typu umów.  

Umowa zastawu rejestrowego na akcjach Orphée 

W dniu 29 kwietnia 2015 r. Emitent zawarł z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

umowę zastawu rejestrowego na akcjach Orphée należących do Emitenta. Umowa została zawarta w związku z 

podpisaniem w dniu 29 kwietnia 2015 r. aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym nr 

KWWA0024/13 z dnia 5 czerwca 2013 r., w celu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z umowy. 

Emitent, oprócz zastawu rejestrowego ustanowił na rzecz banku na przedmiocie zastawu zastaw finansowy. 

Przedmiotem zastawu jest 8.879.956 akcji spółki Orphée. Zgodnie z zawartą umową Emitent zobowiązuje się, 

że w czasie obowiązywania niniejszej umowy nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu. Umowa nie 

upoważnia banku do wykonywania w imieniu Emitenta prawa głosu z objętych zabezpieczeniem instrumentów 

finansowych. 

Umowa z Apacor Ltd z dnia 24 czerwca 2015 r. 

W dniu 24 czerwca 2015 r. Spółka zawarła z Apacor Ltd z siedzibą w Wokingham (Anglia) umowę obejmującą 

dystrybucję i promocję produktów diagnostycznych Apacor przez Spółkę na terenie Armenii, Białorusi, 

Kazachstanu, Kirgistanu, Polski, Rosji i Ukrainy. Relacja pomiędzy Spółką, a Apacor ustalona została na zasadach 

relacji kupujący - sprzedający. W ramach umowy Spółka zobowiązała się do złożenia w okresie od 2 czerwca 

2015 r do 1 czerwca 2020 r. zamówienia na produkty diagnostyczne Apacor o łącznej wartości nie mniejszej niż 

2.400.000,00 euro (dwa miliony czterysta tysięcy euro) netto. W przypadku sprzedaży przez Spółkę produktów 

konkurencyjnych w stosunku do produktów diagnostycznych Apacor stanowiących przedmiot umowy, umowa 

zostanie unieważniona. Umowa została zawarta do 1 czerwca 2020 r., przy czym po tym terminie ulegać będzie 

przedłużeniu na kolejne roczne okresy z możliwością jej wypowiedzenia przed terminem 90 dni do zakończenia 

kolejnego roku. Ponadto w sytuacji niezrealizowania minimów sprzedażowych określonych w umowie lub 

zmiany podmiotów kontrolujących Spółkę umowa może zostać wypowiedziana przez Apacor z 90 dniowym 

terminem. Strony określiły zasady i warunki współpracy i dostaw. Umowa podlega prawu angielskiemu i 

jurysdykcji sądów angielskich. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych 

powszechnie dla tego typu umów.  
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18. INFORMACJE OSÓB TRZECICH, OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIA 

O ZAANGAŻOWANIU 

18.1. Dane ekspertów. 

Informacje na temat biegłych rewidentów, którzy sporządzili opinie i raporty zamieszczone za ich zgodą 

w Prospekcie, zostały przedstawione Części III pkt 2 Prospektu. Z zastrzeżeniem powyższego w Prospekcie nie 

zostało zamieszczone żadne oświadczenie ani raport osoby określanej jako ekspert. 

18.2. Informacje uzyskane od osób trzecich i wskazanie źródeł tych informacji. 

Informacje od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone. W stopniu, w jakim Emitent jest tego świadom 

i w jakim może to ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osoby trzecie, nie zostały pominięte 

żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd.  

Informacje wykorzystane w treści Prospektu zostały zaczerpnięte z następujących źródeł: 

 opracowanie IVD Marketreach: 2012 In Vitro Diagnostics Industry Review, autor: Enterprises Analysis 

Corporation (EAC), 

 opracowanie European IVD Market Statistics Report 2012, autor: EDMA (European Diagnostic 

Manufacturers Association), 

 dane Assobiomedica (włoskiej federacji narodowej reprezentującej spółki działające w branży 

technologii biomedycznych, diagnostyki, urządzeń medycznych i telemedycyny), 

 raport roczny Roche (F. Hoffmann-La Roche Ltd) za 2013 r., 

 opracowanie Roche Diagnostics Business Overview 2013, autor: Roche. 

19. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU 

W okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta można zapoznać się z następującymi dokumentami 

(w formie papierowej lub elektronicznej) lub ich kopiami: 

 Statutem, 

 historycznymi informacjami finansowymi wraz z opinią biegłego rewidenta z ich badania, 

 regulaminami organów Emitenta, 

 uchwałą emisyjną dot. Instrumentów Wprowadzanych wskazaną w Części IV pkt 4.6 Prospektu, 

 odpisem z KRS Emitenta. 

Ponadto, Prospekt w formie elektronicznej zostanie udostępniony na stronie internetowej Emitenta 

www.pzcormay.pl oraz na stronie Oferującego www.trigon.pl. 
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CZĘŚĆ IV DOKUMENT OFERTOWY 

1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE ORAZ 

ICH OŚWIADCZENIA O ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1.1. Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych 

Wszystkie osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie zostały wskazane w Części III pkt 1 

niniejszego Prospektu. 

1.2. Oświadczenia osób odpowiedzialnych 

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w niniejszym Prospekcie zostały 

zamieszczone w Części III pkt 1 niniejszego Prospektu. 

2. CZYNNIKI RYZYKA 

Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych 

zostały wskazane w Części II Prospektu. 

3. ISTOTNE INFORMACJE 

3.1. Oświadczenie o kapitale obrotowym 

Zarząd oświadcza, iż w jego ocenie poziom kapitału obrotowego posiadanego przez Emitenta, posiadanego 

finansowania oraz zdolności Emitenta do generowania dodatnich przepływów z działalności operacyjnej są 

wystarczające dla pokrycia przez nią bieżących potrzeb i prowadzenia działalności w okresie co najmniej 

12 miesięcy od Daty Prospektu. 

3.2. Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat kapitalizacji i zadłużenia Emitenta na dzień 31 maja 2015 r. 

sporządzone zgodnie z MSSF. Poniższe wyliczenie nie podlegało badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta. 

Dane przedstawione w poniższej tabeli należy analizować razem z Historycznymi Informacjami Finansowymi, 

jak też z informacjami i danymi finansowymi przedstawionymi w innych częściach Prospektu. 
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Tabela 22. Kapitalizacja i zadłużenie Emitenta  

Kapitalizacja i zadłużenie 

Stan na 
31 maja 2015 r. 

(tys. PLN) 
(niebadane) 

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe
(1)

 11.480 

Gwarantowane 0 

Zabezpieczone*  11.317 

Niegwarantowane/niezabezpieczone 163 

Długoterminowe zadłużenie finansowe
(2)

 488 

Gwarantowane 0 

Zabezpieczone 0 

Niegwarantowane/niezabezpieczone 488 

Kapitał własny ogółem, w tym 65.937 

Kapitał podstawowy  31.862 

Kapitał zapasowy  78.707 

Kapitał rezerwowy  0 

Zyski zatrzymane/Niepokryte straty  -44.632 

Krótkoterminowe i długoterminowe zadłużenie finansowe oraz kapitał własny ogółem  77.905 

(1) Krótkoterminowe zadłużenie finansowe obejmuje bieżącą część kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu leasingu finansowego .  

(2)      Długoterminowe zadłużenie finansowe obejmuje długoterminowe kredyty i pożyczki oraz zobowiązania z tytułu leasingu f inansowego. 

* - zabezpieczone zadłużenie finansowe – obejmuje zadłużenie finansowe zabezpieczone na aktywach Emitenta 

Źródło: Emitent 

Tabela 23. Źródła płynności oraz zadłużenie Emitenta 

Źródła płynności Emitenta 

Stan na 
31 maja 2015 r. 

(tys. PLN) 
(niebadane) 

A. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14.612 

B. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0 

C. Płynność (A+B) 14.612 

D. Krótkoterminowe należności finansowe 0 

E. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki 11.317 

F. Krótkoterminowa część długoterminowego zadłużenia  0 

G. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania (zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe) 

163 

H. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (E+F+G) 11.480 

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (H-C-D) -3.132 

J. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki  488 

K. Wyemitowane papiery dłużne (część długoterminowa)  0 

L. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 0 

M. Długoterminowe zadłużenie finansowe (J+K+L) 488 

N. Zadłużenie finansowe netto (I+M) -2.644 

Źródło: Emitent 
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Zobowiązania warunkowe i pośrednie 

Na majątku Emitenta ustanowiono następujące zabezpieczenia, które mogą skutkować powstaniem 

zobowiązań: 

1.   Hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 21.000 tys. PLN, ustanowiona na: 

a.   nieruchomości Emitenta w Łomiankach, ul Wiosenna 65 o wartości bilansowej 1.300 tys. PLN 

netto 

b.   nieruchomości Emitenta w Maryninie k/Lublina o wartości bilansowej ok. 1.600 tys. PLN netto 

2.   Zastaw rejestrowy ustanowiony do kwoty 6.800 tys. PLN na towarach handlowych Emitenta 

3. Zastaw rejestrowy i finansowy na akcjach spółki Orphée S.A., należących do Emitenta. 

4. cesja należności (wierzytelności) eksportowych Emitenta na rzecz banku Bank Zachodni WBK S.A. 

Ponadto, na Datę Prospektu Emitent wystawił i nie uzyskał zwrotu 11 weksli in blanco stanowiących 

zabezpieczenie zobowiązań do zapłaty zobowiązań pieniężnych – zwrotu kwot dofinansowań działalności 

uzyskanych przez Emitenta ze środków unijnych. Maksymalna wartość zobowiązań Emitenta zabezpieczonych 

wekslowo ustalona według deklaracji wekslowych złożonych, wystawionych i niezwróconych Emitentowi na 

Datę Prospektu, w kwotach należności głównych wynosi 57.004 tys. PLN. 

Emitent nie posiada zobowiązań, które Zarząd klasyfikuje jako zobowiązania pośrednie. 

Po dniu 31 maja 2015 r. nie zaszły istotne zmiany w strukturze finansowania, sytuacji finansowej i pozycji 

handlowej Emitenta. 

3.3. Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę 

Podmiotami zaangażowanymi w Ofertę, w rozumieniu posiadania interesu w prawidłowym przygotowaniu lub 

realizacji Oferty lub jej części, są: 

1. Emitent, którego program inwestycyjny, przedstawiony w Części III pkt 4.2 Prospektu, ma zostać 

przede wszystkim sfinansowany ze środków uzyskanych z emisji Akcji serii K, w związku z czym 

powodzenie Oferty ma wpływ na perspektywy Emitenta,, 

2. Oferujący, z uwagi na uzgodnione z Emitentem wynagrodzenie częściowo uzależnione od wysokości 

środków pieniężnych uzyskanych z emisji Akcji serii K, a także obowiązek dochowania należytej 

staranności przy realizacji umowy zawartej z Emitentem oraz bezpośredni związek jakości 

świadczonych usług z powodzeniem Oferty, 

3. BTFG Advisory sp. z o.o., doradca finansowy Emitenta co do sporządzenia fragmentów Prospektu 

wskazanych w Części III pkt 1.3 Prospektu, z uwagi na obowiązek dochowania należytej staranności 

przy świadczeniu usług doradztwa, 

4. Tatar i Wspólnicy Sp. k., doradca prawny Emitenta w zakresie Oferty, w tym co do sporządzenia 

fragmentów Prospektu wskazanych w Części III pkt 1.4 Prospektu, z uwagi na obowiązek dochowania 

należytej staranności przy świadczeniu usług doradztwa. 

5. Doradca Oferującego, z uwagi na uzgodnione z Emitentem wynagrodzenie częściowo uzależnione od 

wysokości środków pieniężnych uzyskanych z emisji Akcji serii K, a także obowiązek dochowania 

należytej staranności przy realizacji umowy zawartej z Emitentem. 

Według wiedzy Emitenta nie występują żadne inne interesy, w tym konflikt interesów, osób fizycznych 

i prawnych zaangażowanych w Ofertę o istotnym znaczeniu dla Oferty. 
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3.4. Przyczyny oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych 

Emitent podjął decyzję o przeprowadzeniu Oferty w związku z zamiarem pozyskania środków pieniężnych na 

rozwój działalności, w szczególności dla potrzeb realizowanych inwestycji. 

Przy założeniu objęcia wszystkich Akcji serii K, uwzględniając, że Cena Emisyjna wynosi 1,50 PLN za jedną Akcję 

serii K, szacowane wpływy z emisji Akcji serii K wyniosą brutto 47.793 tys. PLN, a po uwzględnieniu 

szacunkowych kosztów Oferty około 46.275 tys. PLN netto. 

Emitent planuje poniesienie wydatków na przewidywane główne projekty inwestycyjne w latach 2015 – 2016 

w łącznej wysokości 62.578 tys. PLN, co obejmuje również kwotę 5.398 tys. PLN nakładów inwestycyjnych już 

poniesionych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do Daty Prospektu. Do końca 2015 roku Emitent planuje 

poniesienie nakładów inwestycyjnych o łącznej wartości 43.956 tys. PLN, które będą w całości finansowane 

wpływami z emisji Akcji serii K. Z kolei w 2016 roku Emitent planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych o 

łącznej wartości oraz 13.224 tys. PLN, które będą sfinansowane: 2.319 tys. PLN wpływami z emisji Akcji serii K 

oraz 10.905 tys. PLN z kredytów. 

Szczegółowy program inwestycyjny został przedstawiony w Części III pkt 4.2 Prospektu. 

Celem emisji Akcji serii K jest pozyskanie środków pieniężnych na poniższe procesy inwestycyjne. 

Tabela 24. Cele emisji Akcji serii K 

Źródło: Emitent 

EQUISSE. Analizator biochemiczny Equisse o wydajności powyżej 400 oznaczeń na godzinę przeznaczony jest do 

laboratoriów analitycznych. Opiera się on na najnowszych technologiach i rozwiązaniach z dziedziny elektroniki, 

informatyki, mechaniki, optyki i hydrauliki, w tym z wykorzystaniem ostatniej generacji mikroprocesorów 

z pamięcią FLASH. Istotną cechą nowego analizatora będzie wbudowany detektor skrzepu. Obecnie brak 

takiego rozwiązania na rynku, a jego obecność wyeliminuje wydanie potencjalnie fałszywego wyniku badania 

w przypadku, gdy w próbce znajduje się skrzeplina. Urządzenie ma cechować wysoka dokładność i szybkość 

wyniku oraz prosta obsługa (możliwość wymiany kuwet w trakcie pracy aparatu). Analizator będzie umożliwiał 

kreowanie wydruku wyników w dowolnej konfiguracji, co zapewni możliwość dostosowywania prezentacji 

wyników do podlegającym zmianom przepisów w różnych krajach. Dla Equisse toczą się prace 

industrializacyjne, a rozpoczęcie walidacji zaplanowane jest na drugi kwartał 2015 r. Komercjalizacja aparatu 

zaplanowana jest na przełomie 2015 i 2016 roku., po uzyskaniu znaku CE i rejestracji aparatu. Emitent 

wskazuje, że analizator Equisse jest dedykowany do laboratoriów  (rynek, na którym działa PZ Cormay, tak w 

Wyszczególnienie 
Nakłady na cele 

emisji  
(tys. PLN) 

W tym 
finansowanie 

ze środków 
własnych, w tym 

z emisji akcji 
(tys. PLN) 

W tym środki 
pochodzące 
z kredytów 
bankowych 
(tys. PLN) 

1. Zakończenie prac rozwojowych i industrializacyjnych analizatora 
biochemicznego EQUISSE 

6.713 6.713 0 

2. Zakończenie prac rozwojowych i industrializacyjnych analizatora 
hematologicznego HERMES SENIOR 

1.917 1.917 0 

3. Zakończenie prac rozwojowych i industrializacyjnych analizatora 
hematologicznego HERMES JUNIOR 

5.364 5.364 0 

4. Zakończenie prac rozwojowych i industrializacyjnych analizatora 
POCT – BLUE BOX 

10.491 7.85 2.706 

5. Budowa centrum produkcyjno-logistycznego w Lublinie 15.895 12.239 3.656 

6. Wyposażenie centrum produkcyjno-logistycznego w Lublinie 16.800 12.257 4.543 

RAZEM 57.180 46.275 10.905 
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Polsce jak i na świecie). Na rynku laboratoriów, oprócz produkowanych i dostarczanych odczynników, Emitent 

oferuje również analizatory takich producentów jak Shenzen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd czy 

Tokyo Boeki Machinery Ltd. 

HERMES. Aktualnie nad analizatorem hematologicznym Hermes prowadzone są prace industrializacyjne, które 

wchodzą obecnie w fazę wewnętrznej walidacji (potwierdzenie funkcjonalności i precyzyjności rezultatów) i 

testów, po której nastąpi faza zewnętrznych testów oraz walidacji w specjalistycznych instytutach naukowych. 

Jest to analizator hematologiczny klasy 5-diff z automatycznym podajnikiem próbek oparty o technologię 

cytometrii przepływowej. Użyta technologia ma za zadanie m.in. obniżyć zużycie odczynników. Analizator 

cechuje się bardzo wysoką precyzją pomiaru z uwagi na szczególne rozwiązania konstrukcyjne oraz oparcie 

pomiaru krwi na metodzie hydroogniskowania. Eliminacja jednego modułu pomiarowego, jak i podwójnego 

rozcieńczacza ma zapewnić zmniejszenie ilości krwi potrzebnej do analizy. Analizator Hermes ma osiągać 

wydajność rzędu 120 oznaczeń na godzinę, podczas gdy obecnie oferowane analizatory mają wydajność na 

poziomie około 60 oznaczeń na godzinę. Urządzenie oferowane będzie z odczynnikami bezcyjankowymi 

i specjalnym preparatem myjącym. Komercjalizacja aparatu planowana jest na przełomie 2015 i 2016 roku.  

Emitent prowadzi również, we współpracy z kontrahentami zewnętrznymi, prace rozwojowe nad analizatorem 

Hermes Junior. W przypadku analizatora Hermes Junior zakończenie prac prototypowych planowane jest 

na pierwszą połowę 2016 r.  Jest to analizator hematologiczny klasy 5-diff wraz z dedykowaną linią 

odczynników hematologicznych i materiału kontrolnego. Analizator ma posiadać wydajność 80-90 oznaczeń na 

godzinę. Będzie przeznaczony do mniejszych laboratoriów (kompaktowe rozmiary, bardziej przystępna cena). 

Zasada funkcjonowania oparta będzie o technologię cytometrii przepływowej. Cechami charakterystycznymi 

aparatu mają być precyzja dokonywanych pomiarów oraz mniejsza niż w przypadku innych analizatorów ilości 

krwi do analizy. Analizator ma cechować się przy tym mniejszym niż obecnie dostępne na rynku analizatory 

hematologiczne zużyciem odczynników hematologicznych..  

Analizatory z rodziny Hermes oraz Equisse mają być dedykowane do laboratoriów. Przy opracowaniu 

koncepcji  linii produktowej Hermes Emitent współpracuje z firmą Diagdev, projektującą urządzenia do 

diagnostyki IVD, która zatrudnia ekspertów mających doświadczenie w opracowywaniu analizatorów 

hematologicznych dla takich firm jak Horiba Abx Japonia oraz Beckman Coulter USA. Nad koncepcją analizatora 

Equisse Emitent współpracował pierwotnie z firmą Maxmat, a obecnie współpracuje z Wild Elektronik and 

Kunststoff GmbH & Co KG. 

BLUE BOX. Analizator nowej generacji do biochemicznego badania krwi. Analizator, m.in. ze względu na swoje 

planowane kompaktowe rozmiary, łatwość obsługi, szybkość i precyzję wyników badań, ma mieć zastosowanie 

dla osób indywidualnych oraz ma być kierowany do gabinetów lekarskich. BlueBox będzie oferował pełen panel 

diagnostyki biochemicznej w formacie Point-of-Care. Poprzez wprowadzenie do oferty Emitenta tego 

analizatora biochemicznego, Emitent wkroczy na nowy segment rynku in vitro Point-of-Care Testing POCT. 

Analizator Blue Box, według projektu, będzie wykonywał badania przy pomocy zautomatyzowanych technik 

tworzenia i transportu mikrokropli w kasetach mikroprzepływowych. Urządzenie, jak i technologia, opracowane 

w ramach prac badawczo-rozwojowych mają umożliwić zmniejszenie objętość krwi wymaganej do 

przeprowadzenia analizy oraz, co za tym idzie, zmniejszenie ilości odczynników potrzebnych do dokonania 

pomiaru. Urządzenie, według planów, ma pozwolić na uzyskanie wyników badań w 10 minut od momentu 

pobrania kropli krwi od pacjenta (obecnie, najszybciej wykonywane analizy trwają około 1 godziny). Ponadto 

będzie istniała możliwość serwisowania i uaktualniania urządzenia przez połączenia internetowe. Aparat nie 

będzie wymagał dodatkowego osprzętu, np. sytemu pobierania krwi, wirówek, stacji uzdatniania wody. Projekt 

związany z produkcją analizatora BlueBox znajduje się na etapie industrializacji.  
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ZAKŁAD PRODUKCYJNY W LUBLINIE 

W ramach dbałości o osiągane marże oraz bezpieczeństwo jakościowe i technologiczne, Emitent zadecydował 

o stworzeniu własnego centrum produkcyjnego, w którym realizowane będą dwa kluczowe procesy związane 

z produkcją analizatora BlueBox : produkcja i napełnianie kaset mikroprzepływowych oraz montowanie 

aparatów w ramach montowni wyposażonej w stanowiska kontroli jakości. Ponadto, w nowym zakładzie 

produkcyjnym Emitent przewiduje wdrożenie do produkcji analizatorów Hermes oraz Equisse (montownia), 

a także odczynników biochemicznych i hematologicznych. Przewidziane jest również wybudowanie magazynu 

wysokiego składowania, chłodni oraz biur i pomieszczeń technicznych.  

Przy założeniu wpływów z emisji Akcji serii K na 46.275 tys. PLN netto, pozostałe środki na sfinansowanie celów 

emisji w wysokości 10.905 tys. PLN zostaną pokryte kredytami. 

Emitent podjął już wstępne rozmowy z wybranymi bankami w zakresie pozyskania finansowania kredytem 

bankowym. Ponieważ finansowanie planowanych inwestycji ma pochodzić z emisji Akcji serii K i z kredytów 

bankowych Emitent będzie kontynuował rozmowy z wybranymi bankami po pozyskaniu środków finansowych z 

emisji Akcji serii K.  

Do momentu wykorzystania wszystkich środków uzyskanych w ramach Oferty na ww. cele, Emitent może 

przejściowo lokować środki uzyskane z emisji Akcji serii K na lokatach bankowych lub w bezpieczne instrumenty 

finansowe o charakterze dłużnym (np. obligacje Skarbu Państwa). Emitent nie wyklucza również przejściowego 

wykorzystania części środków pozyskanych w ramach Oferty do przejściowego zwiększenia zaangażowania w 

aktywach obrotowych. 

Emitent nie przewiduje rezygnacji z opisanych powyżej celów emisji.  

W przypadku uzyskania mniejszych niż zakładane wpływów z emisji akcji, Emitent zamierza pozyskać większe 

finansowanie z kredytów lub/oraz dokonać przesunięć środków pieniężnych z emisji pomiędzy poszczególnymi 

celami emisji w ten sposób, aby w pierwszej kolejności środki te przeznaczyć na zakończenie prac rozwojowych 

i industrializacyjnych analizatorów. 

W dalszej kolejności, w przypadku uzyskania mniejszych niż zakładane wpływów z kredytów, Emitent zamierza 

dokonać przesunięć środków pieniężnych z emisji pomiędzy poszczególnymi celami emisji ten sposób, aby 

w pierwszej kolejności środki te przeznaczyć na zakończenie prac rozwojowych i industrializacyjnych 

analizatorów oraz dokonać weryfikacji harmonogramu realizacji inwestycji. 

Emitent zamierza realizować inwestycje w ten sposób, aby czas ich realizacji był dopasowany do posiadanych 

przez Emitenta środków finansowych i aby ewentualny brak środków na realizację inwestycji nie wpływał na 

działalność operacyjną Spółki. 

4. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT 

OFERTY LUB DOPUSZCZENIA DO OBROTU 

4.1. Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do 

obrotu, w tym kod ISIN (Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Papierów Wartościowych) lub 

inny podobny kod identyfikacyjny papieru wartościowego 

Na podstawie Prospektu oferowanych jest do objęcia 31 861 977 Akcji zwykłych na okaziciela serii K, 

oferowanych przez Emitenta w ramach subskrypcji zamkniętej tj. z zachowaniem prawa poboru dla 

akcjonariuszy Emitenta. 
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Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - na rynku równoległym, w systemie notowań 

ciągłych, jest:  

1. nie mniej niż 1 i nie więcej niż 31 861 977 Akcji zwykłych na okaziciela serii K, 

2. nie mniej niż 1 i nie więcej niż 31 861 977 Praw do Akcji serii K, 

3. 29.301.788 Praw Poboru z Akcji Notowanych. 

Spółka nie wystąpi o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 2 560 189 Praw Poboru Akcji serii K, 

wynikających z Akcji Istniejących Nienotowanych, które nie zostały zdematerializowane zgodnie z art. 5 Ustawy 

o Obrocie. 

Akcje serii K nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, w tym co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz 

co do podziału majątku w przypadku likwidacji Emitenta. 

Akcje serii K zostaną w pierwszej kolejności zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym 

Akcjonariuszom w stosunku do liczby posiadanych Akcji Istniejących, według stanu na koniec Dnia Prawa 

Poboru. 

Zamiarem Emitenta jest, by wszystkie objęte Akcje serii K zostały zarejestrowane w KDPW pod istniejącym 

kodem ISIN PLCMRAY00029, którym są oznaczone wszystkie Akcje Notowane. Emitent wskazuje, że, wobec 

podjęcia przez WZ Emitenta w dniu 30 czerwca 2015 r. uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Emitenta za 2014 r. i pokrycia straty Emitenta za 2014 r., Akcje serii K będą (wraz z ich 

powstaniem) równe w prawach do dywidendy z Akcjami Notowanymi. 

Prawom Poboru Akcji serii K został nadany kod ISIN PLCMRAY00060. Kod ISIN dla Praw do Akcji serii K zostanie 

tym papierom wartościowym nadany przez KDPW wraz z ich rejestracją w KDPW, co nastąpi po Dacie 

Prospektu. 

4.2. Przepisy prawne, na mocy których papiery wartościowe zostały utworzone 

Akcje serii K utworzone zostaną na podstawie art. 431 i następnych Ksh, art. 5 i następnych Ustawy o Obrocie 

oraz art. 7 i następnych Ustawy o Ofercie w drodze subskrypcji zamkniętej w ramach Oferty Publicznej, Prawa 

do Akcji serii K na podstawie art. 3 pkt 1) lit. a) w zw. z pkt 29) Ustawy o Obrocie, a Prawa Poboru Akcji serii K 

na podstawie art. 433 § 1 Ksh w zw. z art. 3 pkt 1) lit. a) Ustawy o Obrocie. Ponadto dla utworzenia Akcji serii K 

istotne znaczenie zachowuje Uchwała Emisyjna.  

Zgodnie z art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1 Ksh w związku z art. 430 Ksh podwyższenie kapitału zakładowego spółki 

wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała taka dla swojej skuteczności musi być podjęta większością 

trzech czwartych głosów oddanych. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do 

sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej emisji 

będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym 

załączonym do zawiadomienia dotyczącego tych akcji, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – 

po upływie dwunastu miesięcy od dnia odpowiednio, zatwierdzenia prospektu emisyjnego albo memorandum 

informacyjnego, albo stwierdzenia równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym 

z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia 

przydziału akcji, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo memorandum informacyjnego albo 

wniosek o stwierdzenie równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami 

wymaganymi w prospekcie emisyjnym nie mogą zostać po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia 

uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 431 § 4 Ksh). 
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4.3. Wskazanie, czy papiery wartościowe są papierami wartościowymi imiennymi, czy na okaziciela, 

oraz czy mają one formę dokumentu, czy też są zdematerializowane. W przypadku formy 

zdematerializowanej należy podać nazwę i adres podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie 

rejestru 

Akcje serii K, Prawa do Akcji serii K, Prawa Poboru Akcji serii K są papierami wartościowymi na okaziciela, nie 

mającymi formy dokumentu. 

Akcje serii K, Prawa do Akcji serii K, Prawa Poboru Akcji serii K są papierami wartościowymi nie wystawianymi 

w formie dokumentów. Będą one podlegać dematerializacji poprzez rejestrację w Krajowym Depozycie 

Papierów Wartościowych S.A. (ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa). Nie jest przewidywane prowadzenie rejestru 

osób uprawnionych z Akcji, jak w szczególności rejestru sponsora emisji w rozumieniu §11 Regulaminu KDPW. 

W przypadku zmiany tej decyzji podmiotem prowadzącym rejestr sponsora będzie Trigon Dom Maklerski 

ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków. 

4.4. Waluta emisji papierów wartościowych 

Walutą Akcji serii K jest złoty (PLN). Wartość nominalna jednej Akcji serii K wynosi 1,00 PLN (jeden złoty). 

4.5. Opis praw, włącznie z ich ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi oraz procedura 

wykonywania tych praw 

Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Ksh, w Statucie oraz w innych 

przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z porady osób lub 

podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego. 

Akcjonariuszom Emitenta przysługują niżej opisane zasadnicze prawa z Akcji Emitenta. Emitent wskazuje, 

iż w związku z planowaną dematerializacją Akcji serii K, w myśl art. 7 Ustawy o Obrocie, prawa z Akcji serii K 

powstaną z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i będą przysługiwać 

osobie będącej posiadaczem tego rachunku. 

Prawo do dywidendy 

Akcjonariusze są uprawnieni do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez 

biegłego rewidenta, który na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został przeznaczony do 

podziału między akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całego zysku lub 

jego części na dywidendę, jak również uchwałę o zatrzymaniu całego zysku w spółce, przy czym kwota 

przeznaczona na wypłatę dywidendy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy spółki, 

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. Obowiązujące w Polsce 

prawo nie wprowadza innych regulacji dotyczących stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości 

oraz kumulatywnego lub niekumulatywnego charakteru. 

Zgodnie ze Statutem Zarząd nie jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy. 

Uchwała w sprawie podziału zysku jest podejmowana na Walnym Zgromadzeniu, które musi odbyć się 

w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki (którym jest rok kalendarzowy). Zysk 

przeznaczony na wypłatę dywidendy podlega rozdzieleniu między akcjonariuszy w stosunku do posiadanych 

akcji. Dywidenda przypadająca na jedną akcję wyliczana jest przez podzielenie kwoty przeznaczonej uchwałą 
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Walnego Zgromadzenia do podziału między akcjonariuszy przez liczbę akcji. W przypadku akcji 

zdematerializowanych prawo do otrzymania dywidendy za dany rok obrotowy przysługuje osobom, na których 

rachunkach papierów wartościowych były zapisane akcje w dniu dywidendy, tzn. dniu, według którego ustala 

się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Dzień dywidendy ustala Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie, przy czym nie może on przypadać później niż w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia 

powzięcia uchwały o podziale zysku. 

W myśl art. 348 Ksh oraz § 26 ust. 3 Statutu Spółki, walne zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy, 

a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym 

przez radę nadzorczą. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie 

kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Walne Zgromadzenie ustalając dzień dywidendy weźmie pod 

uwagę regulacje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. 

Wypłata dywidendy na rzecz akcjonariuszy posiadających akcje zdematerializowane następuje za 

pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. W przypadku niewypłacenia przez Spółkę dywidendy 

w ustalonym terminie, akcjonariuszom uprawnionym do dywidendy będzie przysługiwać roszczenie o jej 

wypłatę, które przedawnia się na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno wziąć pod uwagę regulacje KDPW oraz GPW. Emitent 

jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, oraz o terminie 

dnia dywidendy (D) i terminie wypłaty (W) nie później niż 5 dni roboczych przed dniem dywidendy (D). 

Przekazanie tych informacji następuje poprzez wypełnienie i wysłanie poprzez dedykowaną stronę internetową 

KDPW zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego. Emitent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość 

tych informacji oraz ich zgodność z uchwałą właściwego organu spółki w sprawie wypłaty dywidendy. KDPW 

przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim. Uczestnicy bezpośredni ustalają liczbę 

papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich 

rachunkach oraz przesyłają do KDPW odpowiednie informacje. Dzień W może przypadać najwcześniej 

dziesiątego dnia roboczego po dniu D. W terminie D+1 (dzień roboczy) KDPW udostępnia emitentowi, poprzez 

dedykowaną stronę internetową KDPW, wezwanie do wniesienia środków pieniężnych przeznaczonych na 

realizację prawa do dywidendy. KDPW rozdziela środki otrzymane od emitenta na poszczególne rachunki 

pieniężne uczestników bezpośrednich, zgodnie z ustaleniami określonymi w przepisach, po pobraniu z nich 

należnych podatków dochodowych, w zakresie których KDPW wykonuje obowiązki płatnika. 

Z Akcjami nie jest związane inne od wskazanego powyżej prawa do udziału w zyskach Spółki, w szczególności 

Statut nie przewiduje przyznania uczestnictwa w zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw 

założycielskich, w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki lub świadectw użytkowych 

wydanych w zamian za akcje umorzone. 

Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia 

i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo 

do dywidendy. 

Przepisy prawa ani Statut Emitenta nie przewidują określonej stopy dywidendy, stałej częstotliwości lub 

akumulowanego charakteru wypłaty dywidendy. 

Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzecząpospolitą Polską umowy w sprawie zapobieżenia 

podwójnemu opodatkowaniu, albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów 

z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia 

zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację 

podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł 

polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy 

ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też ze względu na 
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istniejące wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli 

nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, 

które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł 

żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. 

Poza tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku 

akcjonariuszy będących nierezydentami. 

Stosownie do treści Uchwały Emisyjnej Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 01 stycznia 

2015 r., tj. za cały rok obrotowy 2015, na równi z pozostałymi Akcjami Spółki. Emitent wskazuje, że, wobec 

podjęcia przez WZ Emitenta w dniu 30 czerwca 2015 r. uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Emitenta za 2014 r. i pokrycia straty Emitenta za 2014 r., Akcje serii K będą (wraz z ich 

powstaniem) równe w prawach do dywidendy z Akcjami Istniejącymi. 

Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 411 § 1 Ksh każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Zgodnie 

z art. 411
3 

Ksh akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 

Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy 

Stosownie do art. 433 § 1 Ksh akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych 

przez spółkę w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego, w stosunku do liczby posiadanych akcji 

spółki. Zgodnie z art. 433 § 7 Ksh w związku z art. 433 § 1 Ksh akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia 

emitowanych przez spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na 

akcje, w stosunku do liczby posiadanych akcji spółki. 

Na warunkach określonych w art. 433 § 2 Ksh akcjonariusze mogą zostać pozbawieni prawa poboru w części lub 

w całości w interesie spółki w drodze uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała ta podjęta zostaje większością 

co najmniej czterech piątych głosów. Przepisów o konieczności uzyskania większości co najmniej czterech 

piątych głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają 

być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie 

akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz 

gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, 

którym służy prawo poboru, nie obejmują części lub wszystkich oferowanych im akcji. Pozbawienie 

akcjonariuszy prawa poboru może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad 

walnego zgromadzenia. Powyższe zasady stosuje się do emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje 

lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. 

W sytuacji realizacji podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego statut może 

upoważniać zarząd do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej. Powzięcie 

przez walne zgromadzenie uchwały zmieniającej statut, która przewiduje przyznanie zarządowi kompetencji do 

pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej, wymaga spełnienia warunków 

określonych w art. 433 § 2 Ksh. 

Prawo do udziału w zyskach Emitenta 

Akcje Emitenta uprawniają do udziału w zyskach w formie dywidendy, w przypadku gdy Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Emitenta podsumowujące rok obrotowy podejmie uchwałę o podziale zysku za dany rok 

obrotowy. Zgodnie z przepisami Ksh, zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie 

pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Statut Emitenta nie wprowadza innego 

sposobu podziału zysku. 

Prawo do udziału w nadwyżkach Emitenta w przypadku likwidacji 



PROSPEKT EMISYJNY PZ CORMAY S.A.  DOKUMENT OFERTOWY 

287 

 

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po przeprowadzeniu postępowania 

likwidacyjnego, w szczególności po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu roszczeń wierzycieli wobec Spółki. 

Postępowanie likwidacyjne prowadzi do zakończenia bytu prawnego Spółki. Podstawowymi celami 

postępowania likwidacyjnego jest zakończenie bieżących interesów Spółki, ściągnięcie wierzytelności, 

wypełnienie zobowiązań Spółki i upłynnienie jej majątku. Podział majątku pomiędzy akcjonariuszy (czy to 

w postaci świadczeń pieniężnych czy niepieniężnych) jest dokonywany proporcjonalnie do wpłat wniesionych 

na pokrycie kapitału zakładowego. Przekazanie akcjonariuszom składników majątku Spółki likwidowanej 

następuje na warunkach i w terminach określonych szczegółowo w Ksh. Statut Emitenta nie przewiduje 

żadnego uprzywilejowania w tym zakresie. 

Postanowienia w sprawie umorzenia 

Zgodnie z § 9 Statutu Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę 

(umorzenie dobrowolne). Umorzenie bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) jest wyłączone. 

Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 § 5 Ksh. 

Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia 

przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie 

akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być 

powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Wymogów, o których 

mowa w art. 456 Ksh, nie stosuje się do umorzenia akcji: 1) gdy spółka umarza akcje własne nabyte 

nieodpłatnie w celu ich umorzenia lub 2) jeżeli wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych ma być 

wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Ksh może być przeznaczona do podziału. Umorzenie 

akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Jednakże w przypadku określonym w pkt 2), od chwili 

spełnienia świadczenia przez spółkę na rzecz akcjonariusza, z umarzanych akcji nie można wykonywać praw 

udziałowych. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach określonych w art. 362 § 1 Ksh w tym 

w szczególności w celu ich umorzenia oraz dalszej odsprzedaży.  

Prawo do zamiany akcji 

Zgodnie z art. 334 § 2 Ksh zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana 

na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. § 10 ust. 4 Statutu przewiduje, że Akcje 

Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. W związku z powyższym prawo do zamiany akcji 

mogłoby być potencjalnie wykonywane na akcjach imiennych (nie występujących w Spółce na Datę Prospektu). 

Prawo zbywania posiadanych akcji 

Akcje są zbywalne w drodze czynności prawnych odpłatnych (np. sprzedaż, zamiana) jak i nieodpłatnych 

(np. darowizna). Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń w zakresie prawa akcjonariusza do dysponowania 

Akcjami. Umowa zbycia Akcji zdematerializowanych przenosi prawa ze zbywanych Akcji z chwilą rozliczenia 

dokonanego za pośrednictwem KDPW poprzez dokonanie odpowiedniego zapisu na rachunku papierów 

wartościowych nabywcy. Prawo rozporządzania Akcjami obejmuje także uprawnienie do ustanawiania na nich 

obciążeń, w szczególności do ustanawiania zastawu, czy użytkowania na akcjach. Do rozporządzenia akcjami 

może dojść także w związku z ich umorzeniem. Emitent nie posiada wiedzy co do umownych ograniczeń 

w rozporządzeniu akcjami. 

Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia jego przewodniczącego 

Zgodnie z art. 399 § 3 Ksh akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 

najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze 

wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 
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Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw 

w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

W myśl art. 400 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak również i umieszczenia 

określonych spraw w porządku tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie 

nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. 

Zgromadzenie, o którym mowa w art. 400 § 1 Ksh, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania 

i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, 

mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą 

zgromadzenia. 

Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego 

zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed 

wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie 

powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 

Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem 

walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W spółce 

publicznej termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego 

zgromadzenia. 

Prawo zgłaszania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia 

W myśl art. 401 § 4 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 

porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka 

niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. 

Zgodnie z art. 401 § 5 Ksh każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał 

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 

Zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta jako spółki publicznej 

Zgodnie z art. 4061 § 1 Ksh prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby 

będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). W myśl art. 406
3
 § 1 Ksh akcje na okaziciela mające postać dokumentu 

dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone 

w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed 

zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji 

u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej 

lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu 
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o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, 

że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Zgodnie z art. 406
3
 § 6 Ksh listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 

spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z art. 4063 § 1 Ksh oraz wykazu 

sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie 

instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza taki wykaz na 

podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez 

podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia 

wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot prowadzący depozyt 

papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wyżej wymieniony wykaz przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn 

technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów 

wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed 

datą walnego zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem. 

Uprawnienie do otrzymania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie z 4063 § 2 Ksh 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 takie zawiera: 

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 

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 uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika lub 

innego przedstawiciela 

Zgodnie z art. 412 § 1 Ksh akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 

głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na 

walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić 

dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej 

niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej 

posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić 
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oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady 

wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego 

przedstawiciela. 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki 

publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka publiczna wskazuje akcjonariuszom 

co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu 

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O sposobie zawiadamiania rozstrzyga regulamin walnego 

zgromadzenia, zaś w przypadku braku regulaminu, jak w przypadku Emitenta - zarząd spółki. Spółka publiczna 

podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji 

ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do 

celu. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa. 

Zasada, iż członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu nie 

dotyczy spółki publicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek 

zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik 

spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na 

jednym walnym zgromadzeniu, a pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez 

akcjonariusza. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź 

możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 

Prawa związane z listą akcjonariuszy 

W myśl art. 407 § 1 Ksh akcjonariusz uprawniony jest do przeglądania w lokalu Emitenta listy akcjonariuszy 

uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego 

sporządzenia. 

Zgodnie z art. 407 § 11 Ksh akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy 

nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. 

Prawo żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 

Zgodnie z art. 407 § 2 Ksh akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych 

porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. 

Prawo żądania sprawdzenia listy obecności na Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 410 § 2 Ksh na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego 

reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną 

w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka 

komisji. 

Prawa związane z wyborem członków Rady Nadzorczej 

Członkowie rady nadzorczej są powoływani i odwoływani przez walne zgromadzenie. Ponadto, przepisy Ksh 

przewidują możliwość wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania grupami, na wniosek 

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego. 

Grupę tworzą akcjonariusze reprezentujący akcje, których liczba jest co najmniej równa liczbie powstałej 

z podzielenia liczby akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu przez liczbę członków rady nadzorczej. 
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Tak utworzona grupa akcjonariuszy może dokonać wyboru jednego członka rady nadzorczej, przy czym tacy 

akcjonariusze nie biorą już udziału w wyborze pozostałych członków rady nadzorczej. 

Prawo żądania wydania dokumentu akcji 

Zgodnie z art. 328 § 5 Ksh akcjonariusz nabywa roszczenie o wydanie dokumentu akcji w terminie miesiąca od 

dnia rejestracji spółki / podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Zarząd zobowiązany jest wydać dokumenty 

akcji w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia roszczenia przez akcjonariusza. W myśl art. 328 § 6 Ksh 

akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje, opisane w niniejszym 

punkcie odrębnie, uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot 

prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi 

oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. 

Prawa żądania informacji o Spółce 

Akcjonariusz obecny na walnym zgromadzeniu może żądać, aby zarząd udzielił mu informacji dotyczącej spółki, 

niezbędnej do oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Informacja powinna zostać udzielona w czasie trwania 

walnego zgromadzenia, przy czym z ważnych powodów zarząd może wstrzymać się z odpowiedzią przez okres 

nie dłuższy niż dwa tygodnie, licząc od dnia zgłoszenia żądania o udzielenie informacji.  

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.  

Emitent wskazuje, że odmówił udzielenia odpowiedzi na niektóre pytania akcjonariusza QXB Sp. z o.o. z 

siedzibą w Łomiankach zgłoszone w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 2 kwietnia 2015 r., którego 

porządek obrad obejmował: 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu 

Spółki. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na 

okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia dnia 

prawa poboru na 12 czerwca 2015 roku oraz zmiany Statutu Spółki. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 i 26 Statutu Spółki (zgodnie z projektem uchwały stanowiącym 

załącznik do żądania z dnia 12 marca 2015 r. akcjonariusza Spółki - QXB Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach). 

8. Zamknięcie Zgromadzenia. 

Ww. akcjonariusz zgłosił wówczas następujące pytania: 

1. Dlaczego Zarząd zdecydował się na sprzedaż akcji Orphée S.A. w transakcjach w dniach 26.02-27.02.2015 r. 

(o których mowa w raportach bieżących nr 9/2015, 10/2015) poniżej ich wartości ewidencyjnej i wartości 

księgowej? 

2. Kiedy Zarząd podjął uchwałę dotyczącą sprzedaży akcji opisanych w pytaniu 1, jako czynności przekraczającej 

zwykły zarząd? 



PROSPEKT EMISYJNY PZ CORMAY S.A.  DOKUMENT OFERTOWY 

292 

 

3. Kiedy Rada Nadzorcza Spółki otrzymała od Zarządu wniosek o udzielenie zgody na transakcje opisane w 

pytaniu 1? 

4. Kiedy Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o udzieleniu zgody na transakcje, o których mowa w pytaniu 1? 

5. Dlaczego nie został opublikowany raport bieżący dotyczący podjęcia uchwały o zgodzie na transakcje, o 

których mowa w pytaniu 1? 

6. W jaki sposób Spółka zbierała oferty nabycia akcji Orphée S.A.? 

7. Czy to TTL 1 Sp. z o.o. zaoferowała Spółce nabycie akcji Orphée S.A. czy to Spółka zaoferowała sprzedaż tych 

akcji TTL 1 Sp. z o.o.? 

8. Ile podmiotów otrzymało ofertę nabycia pakietu akcji Orphée S.A.? Jakie to były podmioty? 

9. Dlaczego w raporcie bieżącym nr 10/2015 nie został ujawniony nabywca akcji Orphée S.A.? 

10. Czy Zarząd przygotowując transakcje sprzedaży akcji Orphée S.A. do TTL 1 Sp. z o.o. posiadał wiedzę o 

planowanym przez TOTAL FIZ zakupie pakietu akcji Orphée S.A.  stanowiących 10,47% w dniu 27 lutego 2015 r. 

(informacja przekazana przez TOTAL FIZ do Orphée została opublikowana w raporcie bieżącym Orphée S.A. nr 

19/2015)  

11. Czy Zarząd rozważa sprzedaż projektów BLUE BOX, EQUISSE i HERMES? 

W ocenie Zarządu powyższe pytania nie miały związku z ww. kwestiami objętymi porządkiem obrad danego 

Walnego Zgromadzenia. Żadna z informacji, których dotyczyły te pytania, nie stanowiła informacji dotyczącej 

Spółki, niezbędnej do oceny sprawy objętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia. W związku z 

powyższym uzasadniona, zgodnie z art. 428 Ksh § 1, była odmowa udzielenia tych informacji. 

Ponadto, w ocenie Emitenta powyższe pytania stanowiły przejaw działań zmierzających do kontestowania 

działalności organów Spółki. Zarząd zwraca uwagę, że – kierując się dobrem Spółki i potrzebą koncyliacyjnego 

rozwiązywania wszelkich kwestii korporacyjnych, a także mając na uwadze potrzebę wyjaśniania kwestii 

problematycznych – zgodził się na zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 6 marca 

2015 r., zgodnie z wnioskiem QXB Sp. z o.o. Zarząd w dobrej wierze uznał potrzebę wyjaśnienia niektórych 

aspektów działalności Spółki i z tego powodu zdecydował o nadaniu formy walnego zgromadzenia żądaniu 

akcjonariusza, które mogłoby zostać zrealizowane w identycznym zakresie w formie pytań kierowanych 

bezpośrednio do Spółki. 

Zarząd postrzega ww. pytania akcjonariusza jako element działań konfrontacyjnych, mających swoje źródło w 

istniejącym konflikcie w akcjonariacie Spółki. W tym stanie rzeczy inicjatywę akcjonariusza należy postrzegać w 

aspekcie stosunków korporacyjnych Spółki jako nieuprawnioną próbę wykorzystania znanych Ksh praw 

akcjonariuszy.  

Akcjonariusz QXB Sp. z o.o. zgłosił do protokołu Walnego Zgromadzenia sprzeciw wobec ww. odmowy 

udzielenia informacji, a następnie wniósł do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie o 

zobowiązanie Zarządu Emitenta do udzielenia informacji poprzez udzielenie odpowiedzi na ww. 11 pytań. 

Informacje na temat postępowania sądowego wszczętego na podstawie tego wniosku zostały zamieszczone w 

punkcie 15.7 części III Prospektu. 

Akcjonariuszowi przysługuje także uprawnienie do zgłoszenia żądania informacji o spółce poza obradami 

walnego zgromadzenia i bez związku ze sprawami objętymi porządkiem obrad walnego zgromadzenia, przy 

czym przekazywanie informacji poszczególnym akcjonariuszom podlega ograniczeniom wynikającym 

z  przepisów dotyczących postępowania z informacjami poufnymi, które realizują zasadę równego dostępu 

akcjonariuszy do informacji o spółce. Odpowiedź na żądanie akcjonariusza uznaje się za udzieloną, jeżeli 

odpowiednie informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej spółki. 



PROSPEKT EMISYJNY PZ CORMAY S.A.  DOKUMENT OFERTOWY 

293 

 

W trakcie procesów restrukturyzacyjnych spółki (łączenie, podział, przekształcenie) akcjonariuszom spółki 

przysługuje prawo przeglądania wymienionych szczegółowo w Ksh dokumentów, w szczególności w sytuacji: 

(i) łączenia - plan połączenia, sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się 

spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były 

sporządzane, (ii) podziału - plan podziału, sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności 

spółki dzielonej i spółek przejmujących, za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego 

rewidenta, jeżeli opinia lub raport były sporządzone, (iii) przekształcenia - plan przekształcenia spółki wraz 

z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia, 

przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie 

finansowe. Akcjonariusze mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu spółki odpisów wyżej 

wymienionych dokumentów. 

Akcjonariusz może żądać, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem w spółce, udzieliła informacji, czy 

pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej 

akcjonariuszem w spółce. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka 

handlowa posiada w spółce, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi 

osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. Odpowiedzi na takie 

pytania należy udzielić akcjonariuszowi oraz spółce w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli 

żądanie udzielenia odpowiedzi doszło do adresata później niż na dwa tygodnie przed dniem, na który zwołano 

walne zgromadzenie, bieg terminu do jej udzielenia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym 

zakończyło się walne zgromadzenie. Od dnia rozpoczęcia biegu terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej 

udzielenia zobowiązana spółka handlowa nie może wykonywać praw z akcji spółki. 

Prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki 

Akcjonariuszom przysługuje uprawnienie do wytoczenia powództwa przeciwko spółce o uchylenie uchwały 

walnego zgromadzenia. Powództwo takie przysługuje w przypadku, gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem lub 

dobrymi obyczajami oraz godzi w interes spółki lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Uprawnienie do 

wytoczenia wyżej wymienionego powództwa przysługuje akcjonariuszom, którzy (i) głosowali przeciwko 

uchwale i po jej podjęciu zażądali zaprotokołowania sprzeciwu, (ii) bezzasadnie nie zostali dopuszczeni do 

udziału w walnym zgromadzeniu lub (iii) nie brali udziału w walnym zgromadzeniu, pod warunkiem, że walne 

zgromadzenie zostało wadliwie zwołane lub uchwała nie była objęta porządkiem obrad. Termin na wytoczenie 

powództwa wynosi jeden miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy 

miesiące od dnia powzięcia uchwały. 

Osobom wymienionym powyżej przysługuje również uprawnienie do wytoczenia powództwa o stwierdzenie 

nieważności uchwały walnego zgromadzenia w przypadku jej sprzeczności z przepisami prawa. Termin na 

wytoczenie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wynosi 30 dni od dnia jej ogłoszenia, nie później 

jednak niż rok od dnia powzięcia uchwały. 

Przepisy szczególne przewidują modyfikacje tego uprawnienia, np. w zakresie zaskarżania uchwał o połączeniu, 

podziale lub przekształceniu spółki. 

Prawo do wytoczenia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce 

Zasadą jest, że podmiotem uprawnionym do wytoczenia powództwa o naprawienia szkody wyrządzonej spółce 

jest sama spółka. W przypadku jednak, gdyby spółka nie wytoczyła wyżej wymienionego powództwa w terminie 

roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę spółce, każdy akcjonariusz będzie uprawniony do 

wytoczenia powództwa o naprawienie szkody na zasadach określonych w art. 486 Ksh. 

Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego 

z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) 
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W myśl art. 84-86 Ustawy o Ofercie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 

ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt 

spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do 

spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. 

Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z wnioskiem o powołanie rewidenta do spraw 

szczególnych wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego 

o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych. 

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego 

wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni 

przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Ksh) 

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu 

Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na 

tym walnym zgromadzeniu. Sprawdzenie jest przeprowadzane przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co 

najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 

Przymusowy wykup (squeeze out) – spółka publiczna 

W myśl art. 418 § 4 Ksh do spółek publicznych nie stosuje się przepisów Ksh o przymusowym wykupie akcji, 

natomiast zgodnie z artykułem 82 Ustawy o Ofercie, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub 

wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi 

stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, osiągnął lub przekroczył 90% 

głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, 

prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. Przy obliczaniu 

liczby głosów w spółce bierze się również pod uwagę akcje posiadane przez podmioty zależne lub dominujące 

wobec akcjonariusza zgłaszającego żądanie oraz przez podmioty będące stronami zawartego porozumienia 

dotyczącego nabywania akcji spółki lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu dotyczącego istotnych 

spraw spółki. 

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest 

żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po 

ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem 

przymusowego wykupu, a ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku 

lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność 

maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych 

przed dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego 

ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane 

dane akcje, a jeżeli akcje spółki są notowane na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Do 

zawiadomienia dołącza się informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od przymusowego 

wykupu jest niedopuszczalne. 

Ustawa przewiduje gwarancję minimalnej ceny, którą musi zapłacić akcjonariusz dokonujący przymusowego 

wykupu. Nie może ona być niższa niż średni kurs z ostatnich 3 lub 6 miesięcy notowań na giełdzie (w zależności 

od tego, który jest korzystniejszy dla akcjonariuszy mniejszościowych), przy czym jeżeli osiągnięcie lub 

przekroczenie progu, o których mowa w art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie, nastąpiło w wyniku ogłoszonego 

wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena przymusowego wykupu nie może 

być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu. 
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Przymusowy odkup (sell out) – spółka publiczna 

Zgodnie z art. 83 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez 

niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. 

Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub 

przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza (w przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub 

przekroczeniu wyżej wymienionego progu ogólnej liczby głosów nie została przekazana do publicznej 

wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie, termin na złożenie żądania biegnie od dnia, 

w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego akcji, 

dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub przekroczeniu 

tego progu przez innego akcjonariusza). Wyżej wymienionemu żądaniu są zobowiązani, w terminie 30 dni od 

dnia jego zgłoszenia, zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby 

głosów w tej spółce oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, a także solidarnie każda ze 

stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie, o ile członkowie tego 

porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby 

głosów. 

Akcjonariusz żądający wykupienia akcji na wyżej wymienionych zasadach uprawniony jest do otrzymania ceny 

nie niższej niż określona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, przy czym jeżeli osiągnięcie lub 

przekroczenie wyżej wymienionego progu, nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę 

wszystkich pozostałych akcji spółki, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny 

nie niższej niż proponowana w tym wezwaniu. 

Prawo do uzyskania imiennego świadectwa depozytowego 

Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do 

uzyskania imiennego świadectwa depozytowego. 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, z wyłączeniem prawa uczestnictwa 

w walnym zgromadzeniu (imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostało 

opisane powyżej). Świadectwo wystawiane jest przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 

na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów 

wartościowych. Na żądanie posiadacza rachunku w treści wystawianego świadectwa może zostać wskazana 

część lub wszystkie papiery wartościowe zapisane na rachunku papierów wartościowych. 

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów 

uchwał (art. 421 § 3 Ksh) 

Zgodnie z art. 421 § 3 Ksh wypis z protokołu zawierający uchwały walnego zgromadzenia wraz z dowodami 

zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do 

księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych 

przez zarząd odpisów uchwał. 

4.6. Przedstawienie uchwał, zezwoleń i zatwierdzeń, na mocy których papiery wartościowe zostały lub 

zostaną utworzone lub wyemitowane 

Akcje serii K 

Akcje serii K zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały Emisyjnej, będącej także źródłem powstania Praw 

Poboru do Akcji serii K oraz Praw do Akcji serii K. 

Na podstawie Uchwały Emisyjnej oraz liczby objętych Akcji serii K Zarząd złoży oświadczenie o wysokości 

objętego kapitału zakładowego zgodnie z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Ksh. 
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Uchwała Emisyjna zawiera upoważnienie dla Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii K (za zgodą Rady 

Nadzorczej), określenia daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii K, ustalenia zasad subskrypcji i 

przydziału Akcji serii K oraz dokonania przydziału, jak również zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii K, które 

nie zostaną objęte w ramach wykonania prawa poboru oraz w ramach zapisów dodatkowych. 

Z zastrzeżeniem ww. zgody Rady Nadzorczej na ustalenie Ceny Emisyjnej, utworzenie i wyemitowanie Akcji serii 

K nie wymaga podjęcia żadnych dalszych uchwał, ani też uzyskania zezwoleń i zatwierdzeń. 

 

Uchwała Nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 2 kwietnia 

2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela 

serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia dnia prawa 

poboru na 12 czerwca 2015 r. oraz zmiany statutu Spółki 

§ 1. 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 zł (jeden złoty) oraz nie większą niż 31 861 

977,00 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem 

złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) akcji oraz nie więcej niż 31 861 977 (trzydziestu jeden milionów 

ośmiuset sześćdziesięciu jeden tysięcy dziewięciuset siedemdziesięciu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii 

K o wartości nominalnej 1 - (jeden) złoty każda.  

2. Emisja Akcji serii K nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek 

handlowych oraz oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.  

§ 2. 

1. Akcje serii K zostaną pokryte wyłącznie gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki. 

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii K za zgodą Rady Nadzorczej. 

3. Obejmujący akcje zobowiązani będą do jednorazowej wpłaty ceny emisyjnej w całości przed dokonaniem 

przydziału akcji. 

§ 3. 

Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2015 roku, tj. za cały rok obrotowy 2015, 

na równi z pozostałymi akcjami Spółki. 

§ 4. 

1. Ustala się dzień 12 czerwca 2015 r. jako dzień prawa poboru Akcji serii K w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu 

spółek handlowych. 

2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje spółki na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie prawo 

poboru Akcji serii K w taki sposób, iż za każdą posiadaną akcję Spółki akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno 

prawo poboru Akcji serii K. Każde jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia jednej oferowanej Akcji serii 

K. 

3. Przydział Akcji serii K w wyniku wykonania prawa poboru, w ramach ważnego złożonego zapisu na Akcje serii 

K, będzie następował w taki sposób, iż liczba Akcji serii K przydzielana w wyniku wykonania prawa poboru 

będzie równa liczbie jednostkowych praw poboru posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy składających 

zapisy na Akcje serii K. 
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4. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii K, praw poboru 

Akcji serii K oraz praw do Akcji serii K, o ile Zarząd zdecyduje, że notowanie praw do Akcji serii K jest zasadne, do 

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz że 

Akcje serii K w związku z wnioskiem o ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nie 

będą wydawane w formie dokumentów. 

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w 

szczególności do złożenia odpowiednich wniosków wraz z prospektem emisyjnym Spółki do Komisji Nadzoru 

Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii K, praw poboru Akcji serii K oraz praw do 

Akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A., podpisania właściwej umowy i rejestracji Akcji serii K, praw poboru Akcji serii K oraz praw do 

Akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

§ 5. 

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego Spółki oraz określenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii K, a w szczególności 

do:  

1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii K za zgodą Rady Nadzorczej; 

2) określenia daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii K; 

3) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii K oraz dokonania przydziału, jak również ustalenia zasad 

subskrypcji i przydziału Akcji serii K, które nie zostaną objęte w ramach wykonania prawa poboru oraz w 

ramach zapisów dodatkowych; 

4) dokonania wszelkich innych czynności koniecznych do przeprowadzenia emisji Akcji serii K. 

§ 6. 

Upoważnia się Zarząd Spółki do odstąpienia od wykonania niniejszej uchwały oraz zawieszenia jej wykonania w 

każdym czasie, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 

§ 7. 

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii K zostanie dokonane niezależnie od liczby 

akcji objętych w granicach określonych w § 1 ust. 1. 

§ 8. 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: 

„§ 7. 

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 31.861.978 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt 

jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych) oraz nie więcej niż 63.723.954 zł (sześćdziesiąt trzy 

miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na nie mniej niż 

31.861.978 (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) 

akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz nie więcej niż 63.723.954 zł (sześćdziesiąt trzy miliony 

siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) 

każda. 

2. Akcje założycielskie, pierwszej emisji w ilości 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące 

sto sześćdziesiąt jeden) są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A o numerach od 1 (jeden) do 6.882.161 (sześć 

milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden). 
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2a. Akcje serii B w ilości 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach 

od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy). 

2b. Akcje serii C w ilości 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o 

numerach od 1 (jeden) do 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy). 

2c. Akcje serii D w ilości 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście) są 

akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt 

cztery tysiące osiemset szesnaście). 

2d. Akcje serii E w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 

(jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów). 

2e. Akcje serii F w ilości 3.000.000 (trzy miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 

3.000.000 (trzy miliony). 

2f. Akcje serii G w ilości 4.000.000 (cztery miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) 

do 4.000.000 (cztery miliony). 

2g. Akcje serii H w ilości 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach 

od 1 (jeden) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy). 

2h. Akcje serii I w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 

200.000 (dwieście tysięcy). 

2i. Akcje serii J w ilości 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 

1 (jeden) do 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy). 

2j. Akcje serii K w ilości nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 31.861.977 (trzydzieści jeden milionów osiemset 

sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach 

odpowiednio od 1 (jeden) do nie więcej niż 31.861.977 (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden 

tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem). 

3. Cena akcji pierwszej emisji równa jest wartości nominalnej. 

4. Kapitał zakładowy zostaje pokryty w następujący sposób: 

a) kapitał zakładowy w wysokości 219.610 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset dziesięć) złotych, jako 

wartość wnoszonych do spółki 98,5 % (dziewięćdziesiąt osiem i pięć dziesiątych procenta) udziałów w spółce 

białoruskiej KORMEJ – DIANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku oraz 100 % (sto 

procent) akcji rosyjskiej spółki KORMIEJ RUSŁAND Spółka Akcyjna Zamknięta z siedzibą w Moskwie, zgodnie z 

art. 309 § 4 kodeksu spółek handlowych, zostaje pokryty przed zarejestrowaniem spółki, 

b) kapitał zakładowy w wysokości 6.662.551 zł (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset 

pięćdziesiąt jeden złotych) jako wartość wnoszonego do spółki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu 

cywilnego Przedsiębiorstwa Zagranicznego CORMAY w Lublinie, z wyłączeniem praw i zobowiązań wynikających 

z umów zawartych przez Przedsiębiorstwo Zagraniczne CORMAY z siedzibą w Lublinie w trybie ustawy o 

zamówieniach publicznych oraz praw z rejestracji wyrobów medycznych i podmiotów wprowadzających do 

obrotu wyroby medyczne w trybie ustawy o wyrobach medycznych, zostanie pokryty z dniem 31.12.2006r. 

(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku). 

5. Założycielem spółki jest Cormay Aktiengesellschaft z siedzibą w Vaduz.” 

§ 9. 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 
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a) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zgodnie z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych w 

związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; 

b) złożenia wniosku o rejestrację zmiany statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z art. 431 § 4 

Kodeksu spółek handlowych. 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmiany 

wprowadzone niniejszą uchwałą.  

§ 10. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. postanawia uchylić: 

1) Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ 

CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w 

stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, objętą aktem notarialnym Rep. A nr 

2269/2014, sporządzonym przez Beatę Otkała notariusz w Warszawie; 

2) Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Łomiankach z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. W Łomiankach poprzez emisję akcji 

zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz 

zmiany statutu Spółki, objętą aktem notarialnym Rep. A nr 3954/2014, sporządzonym przez Beatę Otkała 

notariusz w Warszawie; 

3) Uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Łomiankach z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji 

zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz 

zmiany statutu Spółki zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 10 kwietnia 2014 r., objętą aktem notarialnym Rep. A nr 5924/2014, 

sporządzonym przez Beatę Otkała notariusz w Warszawie. 

§ 11. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana statutu 

Spółki będą miały moc obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

4.7. Spodziewana data emisji papierów wartościowych 

Zamiarem Emitenta jest przeprowadzenie emisji Akcji oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na 

rynku giełdowym w drugim półroczu 2015 r., szczegółowe informacje na temat harmonogramu Oferty oraz 

dopuszczenia i wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie 

Prospektu został przedstawiony w punkcie 5.1.3 Części IV Prospektu. 

4.8. Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych 

4.8.1 Umowne i statutowe ograniczenia w swobodzie przenoszenia Akcji 

Ograniczenia statutowe: Zarówno Ksh, jak i Statut nie nakładają żadnych ograniczeń na swobodę przenoszenia 

jakichkolwiek Akcji. Nie istnieją faktyczne ograniczenia swobody przenoszenia Akcji. 



PROSPEKT EMISYJNY PZ CORMAY S.A.  DOKUMENT OFERTOWY 

300 

 

Lock-up: Wedle wiedzy Emitenta jedynym akcjonariuszem, którego dotyczą umowne zobowiązania 

ograniczające swobodę przenoszenia Akcji (umowy lock-up), jest p. Tomasz Tuora, który zobowiązany jest 

wobec Orphée i IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, że nie będzie: (i) oferować, sprzedawać, 

zawierać umów sprzedaży, zastawiać lub w inny sposób przenosić lub rozporządzać Akcjami,  innymi 

udziałowymi instrumentami finansowymi oraz instrumentami uprawniającymi do nabycia Akcji, ani dokonywać 

ogłoszeń dot. ww. czynności, a także (ii) zawierać jakichkolwiek umów zamiany lub jakichkolwiek innych umów, 

czy dokonywać innych transakcji, na podstawie których przeniesione zostaną, w całości lub części, 

bezpośrednio lub pośrednio, jakiekolwiek ekonomiczne skutki własności jakiejkolwiek liczby Akcji lub 

jakichkolwiek warrantów lub innych instrumentów finansowych uprawniających do nabycia Akcji, ani zlecać 

żadnej osobie trzeciej takich czynności ani ogłaszać intencji dokonania takich czynności. Opisane zobowiązanie 

typu lock-up jest wiążące do 31 grudnia 2015 r. 

4.8.2 Potencjalne obowiązki i ograniczenia dotyczące Akcji wynikające z Ustawy o Ofercie i Ustawy 
o Obrocie 

Obrót papierami wartościowymi Emitenta jako spółki publicznej będzie podlegał ograniczeniom wynikającym 

z Ustawy o Ofercie oraz z Ustawy o Obrocie. 

Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 

- papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na 

rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu, 

- dokonywanie oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej oferty, z wyjątkiem oferty 

publicznej, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 4 i 5 oraz ust. 8 Ustawy o Ofercie, wymaga pośrednictwa 

firmy inwestycyjnej. 

Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy 

Emitenta, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem 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 oraz dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności 

prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi 

w czasie trwania okresu zamkniętego. Te same osoby nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając 

jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia 

przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących 

akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności 

powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę 

prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. 

Okresem zamkniętym w rozumieniu Ustawy o Obrocie jest: 

- okres od wejścia w posiadanie przez którąkolwiek z wyżej wymienionych osób fizycznych informacji 

poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone 

w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie, do czasu przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

- w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 

lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 

gdyby okres ten był krótszy niż dwa miesiące, chyba że którakolwiek z osób fizycznych wymienionych 

powyżej nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony dany 

raport, 

- w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 

okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej 
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wiadomości, gdyby okres ten był krótszy niż miesiąc, chyba że którakolwiek z osób fizycznych 

wymienionych powyżej nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został 

sporządzony dany raport, 

- w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 

wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do 

publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy niż dwa tygodnie, chyba że którakolwiek z osób 

fizycznych wymienionych powyżej nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie 

których został sporządzony dany raport. 

Przepisów dotyczących okresów zamkniętych nie stosuje się do czynności dokonywanych, w szczególności: 

1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba objęta okresem zamkniętym zleciła 

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 taką osobę zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie, albo 4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia 

przez taką osobę wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy 

o Ofercie, albo 5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru, albo 

6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 

Emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem 

biegu danego okresu zamkniętego. 

Stosownie do art. 160 Ustawy o Obrocie osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych 

Emitenta albo będące jego prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje 

kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego 

Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój 

i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji oraz temu 

emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane (o których mowa 

w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie) na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw 

pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami 

wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się 

o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Zgodnie z art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie na osobę wymienioną 

w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie, która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, 

o których mowa w art. 159 ust. 1 lub 1a Ustawy o Obrocie, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć 

w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 200.000 PLN. 

Ujawnienie stanu posiadania 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie każdy: 

- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 i 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 

liczby głosów w spółce publicznej, 

- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 i 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 

15%, 20%, 25%, 33%, 33 i 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 

2% ogólnej liczby głosów - w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku 

oficjalnych notowań giełdowych, lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, 

której akcje dopuszczone są do obrotu na innym rynku regulowanym, albo 
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- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, 

jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy 

zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji 

spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym – nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od 

dnia zawarcia transakcji. 

Zawiadomienie powinno zawierać informacje (a) o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, 

którego dotyczy zawiadomienie, (b) o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale 

w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie 

głosów (w przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 

także odrębnie dla akcji każdego rodzaju), (c) o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale 

w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów 

(w przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, także 

odrębnie dla akcji każdego rodzaju), (d) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, 

posiadających akcje spółki, a także (e) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie. 

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 zmiany tych zamiarów 

lub celu akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia 

tej zmiany, poinformować o tym Komisję oraz spółkę. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje 

w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku 

regulowanym w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia 

rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się 

powstanie tych obowiązków. Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. 

Wskazane powyżej wynikające z art. 69 Ustawy o Ofercie obowiązki związane z ujawnianiem stanu posiadania 

spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów 

w związku z: (i) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, (ii) nabywaniem lub zbywaniem 

instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych 

akcji spółki publicznej (w tym przypadku wyżej wymienione zawiadomienie zawiera również informacje 

o: (a) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu 

finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji, (b) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji, (c) dacie 

wygaśnięcia instrumentu finansowego), (iii) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane 

z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na 

rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania 

tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego 

ustanowiono zabezpieczenie. 

Wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej 

Stosownie do art. 72 ust. 1 Ustawy o Ofercie nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie 

udziału w ogólnej liczbie głosów (a) o więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni przez 

podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33%, albo (b) o więcej niż 5% 

ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie 

głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%, może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do 

zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej 

liczby głosów. 
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Ponadto przekroczenie: 

- 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia 

wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej 

osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadku gdy 

przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ma nastąpić w wyniku ogłoszenia 

wezwania, o którym mowa w podpunkcie poniżej (art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie), 

- 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej – może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia 

wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 

ust. 1 Ustawy o Ofercie), 

przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów nastąpiło w wyniku: pośredniego nabycia akcji, objęcia 

akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu 

niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania 

akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio 

nabył akcje jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia odpowiedniego progu, albo do ogłoszenia 

wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% 

ogólnej liczby głosów (dotyczy przekroczenia progu 33%) lub wszystkich pozostałych akcji tej spółki (dotyczy 

przekroczenia progu 66%), albo do zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie odpowiednio nie więcej niż 

33% lub 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza 

w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do nie więcej niż 33% lub 66% ogólnej liczby głosów 

w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego 

akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie). Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i art. 74 

ust. 2 Ustawy o Ofercie, ma zastosowanie także w przypadku, gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 

66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po 

którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym, że termin trzymiesięczny liczy się od 

dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 oraz 

art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie). Zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie akcjonariusz, który w okresie 

6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 lub ust. 2 Ustawy o Ofercie 

nabył po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu kolejne akcje tej spółki w inny sposób niż w ramach 

wezwań, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, 

które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej 

w przypadku określonym w art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie. 

Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie obowiązki wskazane w art. 72 i 73 Ustawy o Ofercie nie powstają 

w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od 

dnia zakończenia sprzedaży akcji przez Skarb Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej, a zgodnie z art. 75 

ust. 3 Ustawy o Ofercie obowiązki, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie nie powstają w przypadku 

nabywania akcji: 

- spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są 

przedmiotem obrotu zorganizowanego, 

- od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, w tym przypadku art. 5 Ustawy 

o Ofercie nie stosuje się, 

- w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu 

egzekucyjnym, 

- zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego zawartą przez uprawnione podmioty na 

warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach 

finansowych (tj. Dz. U. z 2012 r. 942 z późn. zm.), 
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- obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie tych ustaw do 

korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu, 

- w drodze dziedziczenia, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 

Ustawy o Ofercie. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do 

chwili jego wygaśnięcia, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy 

o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 

zabezpieczeniach finansowych (tj. Dz. U. z 2012 r. 942 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na 

zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 72 i art. 73 Ustawy o Ofercie, mogą być 

nabywane wyłącznie: (i) zdematerializowane: akcje innej spółki, kwity depozytowe, listy zastawne, lub 

(ii) obligacje emitowane przez Skarb Państwa. W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do 

zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie, mogą być 

nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki lub inne zdematerializowane zbywalne papiery 

wartościowe dające prawo głosu w spółce. W przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie 

pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się 

w odpowiedzi na to wezwanie po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie. 

Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia 

w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania. Ustanowienie 

zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej 

udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za 

pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który 

jest obowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do 

równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki 

prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, i dołączenia do niego treści wezwania 

(art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie). Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego 

ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania 

ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił 

wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż cena ogłoszona w tym wezwaniu 

(art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie). Po ogłoszeniu wezwania podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz 

zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy, przekazują informacje o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, 

odpowiednio przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku ich 

braku – bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 Ustawy o Ofercie). Po otrzymaniu zawiadomienia Komisja 

Nadzoru Finansowego może najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów 

zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania lub przekazania wyjaśnień 

dotyczących jego treści w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni (art. 78 ust. 1 Ustawy 

o Ofercie), żądanie to doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską, o którym mowa w art. 77 

ust. 2 Ustawy o Ofercie, uważa się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia wezwania. 

W okresie pomiędzy zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek 

regulowany, na którym są notowane dane akcje, o zamiarze ogłoszenia wezwania, a zakończeniem wezwania, 

podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od niego lub wobec niego dominujące, 

a także podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty 

akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki 

mogą nabywać akcje spółki, których dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w sposób w nim 

określony i jednocześnie nie mogą zbywać takich akcji ani zawierać umów, z których mógłby wynikać 

obowiązek zbycia przez nie tych akcji w czasie trwania wezwania, ani też nabywać pośrednio akcji spółki 

publicznej, której dotyczy wezwanie (art. 77 ust. 4 Ustawy o Ofercie). 
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Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 Ustawy o Ofercie, powinna zostać 

ustalona na zasadach określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie. 

Po zakończeniu wezwania, podmiot który ogłosił wezwanie jest obowiązany zawiadomić, w trybie, o którym 

mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej 

liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania. 

Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o Ofercie, z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w przepisach rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, spoczywają również na: 

1. podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w Ustawie o Ofercie próg ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu spółki publicznej w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów 

depozytowych wystawionych w związku z akcjami takiej spółki; 

2. funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej określonego w Ustawie o Ofercie następuje 

w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

- inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

- inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane 

przez ten sam podmiot; 

3. podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu spółki publicznej określonego w Ustawie o Ofercie następuje w związku 

z posiadaniem akcji: 

- 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, 

- w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których 

wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o 

Obrocie oraz ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 

1546, z późn. zm.) – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów 

wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców 

wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

- przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu; 

4. pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został 

upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał 

wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

5. wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania 

przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu spółki 

publicznej lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów 

podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

6. podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5., posiadając akcje spółki 

publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów, określonego w przepisach Ustawy o Ofercie. 

W przypadkach wskazanych w pkt 5. i 6. obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia 

wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5., domniemywa się 

w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: 
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- małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, 

jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, 

- osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 

- mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do 

dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 

wartościowych, 

- jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. 

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 

wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według 

własnego uznania. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: 

- po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty 

zależne, 

- po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 1 

pkt 4 - wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem, 

- wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest 

ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

Zgodnie z art. 88a Ustawy o Ofercie podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 

ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o Ofercie 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. 

Stosownie do art. 90 Ustawy o Ofercie przepisów Rozdziału 4 tej ustawy nie stosuje się: 

1. w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, 

o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie, zadań związanych 

z organizacją rynku regulowanego, z zastrzeżeniem, że przepisu art. 69 Ustawy o Ofercie nie stosuje się 

w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w celu realizacji wyżej 

wymienionych zadań, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania 

mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile: 

- prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz 

- firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem 

o realizację wyżej wymienionych zadań, zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym 

mowa w art. 55a Ustawy o Ofercie, właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań 

związanych z organizacją rynku regulowanego oraz 

- firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji wyżej 

wymienionych zadań; 

2. w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 Ustawy 

o Obrocie, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 Ustawy o Ofercie, oraz art. 89 Ustawy o Ofercie w zakresie 

dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie; 

3. w przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na 

zasadach określonych przez: 

- KDPW w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie, 
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- spółkę, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa 

w art. 48 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej ustawy, 

- spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 

Ustawy o Obrocie; 

4. do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy 

inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o Ofercie, 

pod warunkiem, że: (i) spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im 

w związku z zarządzanymi portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego, (ii) podmiot 

dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu głosowania 

na walnym zgromadzeniu spółki publicznej, (iii) podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie 

o spełnianiu warunków, o których mowa w (i) i (ii), wraz z listą zależnych towarzystw funduszy 

inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych zarządzających portfelami ze 

wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów; warunki, o których mowa w (i) i (ii), uważa 

się za spełnione, jeżeli: (a) struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa 

funduszy inwestycyjnych lub firmy inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu 

z akcji spółki publicznej, (b) osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub firmę inwestycyjną, działają niezależnie, (c) w przypadku 

gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną 

umowę o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych - w relacjach pomiędzy tym podmiotem 

a towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje niezależność; 

5. w przypadku porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, zawieranych dla 

ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonywania przez nich uprawnień 

określonych w art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429 

§ 1 Ksh, z wyjątkiem art. 69, art. 70 Ustawy o Ofercie oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 

Ustawy o Ofercie – w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie; 

6. w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Ofercie, 

dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 Ustawy o Ofercie 

oraz art. 89 Ustawy o Ofercie w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie; zawiadomienie 

składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno zawierać 

informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości 

wykonywania prawa głosu. 

4.8.3 Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Obrocie oraz 
Ustawy o Ofercie 

Ustawa o Obrocie reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy 

o Obrocie, w sposób następujący: 

1. zgodnie z art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie na osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1) lit. a) 

Ustawy o Obrocie, która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa 

w art. 159 ust. 1 lub 1a Ustawy o Obrocie, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w drodze 

decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 200.000 zł; 

2. zgodnie z art. 175 Ustawy o Obrocie na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała 

obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie, Komisja Nadzoru Finansowego może 

nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 100.000 zł, chyba że osoba ta 

zleciła upoważnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską, zarządzanie portfelem jej 

papierów wartościowych w sposób, który wyłącza ingerencję tej osoby w podejmowane na jej 
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rachunek decyzje, albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się 

dowiedzieć o dokonaniu transakcji; 

3. zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z: 

- akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia 

prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, 

jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków 

określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 72 Ustawy o Ofercie, 

- wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło 

z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 

Ustawy o Ofercie, 

- akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy 

o Ofercie. 

Zgodnie z art. 89 ust. 2 Ustawy o Ofercie podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, 

o którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie, 

nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki 

określone w tych przepisach. Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 

Ustawy o Ofercie, dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od 

akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub 

art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 

2 lub 5 Ustawy o Ofercie. W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, 

o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a Ustawy o Ofercie, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 

Ustawy o Ofercie, podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać 

prawa głosu z tych akcji. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazom, o których mowa 

w art. 89 ust. 1-2b Ustawy o Ofercie, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą 

walnego zgromadzania, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 

Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ofercie na każdego, kto: 

- nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 Ustawy 

o Ofercie, 

- nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, lub dokonuje 

takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, 

- przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa 

w art. 72-74 Ustawy o Ofercie, 

- nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub art. 77 Ustawy o Ofercie, 

- nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku 

zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie, 

- nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa 

w art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie, 

- nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa 

w art. 90a ust. 1 Ustawy o Ofercie, 

- wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie, w określonym w nim terminie nie 

wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień 

dotyczących jego treści, 
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- nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3 Ustawy 

o Ofercie, 

- w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie, proponuje cenę niższą 

niż określona na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie, 

- bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo 

art. 88a Ustawy o Ofercie, 

- nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74 oraz art. 79 

lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie, 

- dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy o Ofercie, 

- nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie, 

- wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie nie udostępnia dokumentów 

rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, 

- nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy o Ofercie, oraz 

- dopuszcza się czynów, o których mowa powyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

Komisja Nadzoru Finansowego może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, przy 

czym może być ona nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy 

z podmiotów wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki 

publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu dotyczącego istotnych spraw spółki. W decyzji, 

o której mowa, Komisja Nadzoru Finansowego może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub 

dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej, 

i w razie bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. 

4.8.4 Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji wynikający z Ustawy o Ochronie Konkurencji 
i Konsumentów 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu 

Prezesowi UOKiK, jeżeli: (i) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 

obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000.000.000 EUR lub (ii) łączny obrót 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 

poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 EUR. Obrót, o którym mowa w tym 

przepisie obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak 

i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy 

bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru: połączenia dwóch lub 

więcej samodzielnych przedsiębiorców, przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów 

wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub 

więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, utworzenia przez przedsiębiorców 

wspólnego przedsiębiorcy, nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 

przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych 

poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 EUR. 

Zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1. jeżeli obrót przedsiębiorcy (zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego 

przedsiębiorców zależnych), nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 

Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 

EUR; 

2. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 

odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny 

lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że 

odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku (przy czym Prezes UOKiK na wniosek instytucji finansowej 

może przedłużyć, w drodze decyzji, ten termin, jeżeli instytucja ta udowodni, że odsprzedaż akcji albo 

udziałów nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie w tym terminie) od dnia nabycia 

lub objęcia, oraz że: 

a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, 

lub 

b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

3. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub 

udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży; 

4. następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 

przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 

przedsiębiorcy przejmowanego; 

5. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Należy także zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dokonanie 

koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na 

rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej 

na rynku. W szczególności wydaje on taką zgodę, gdy w wyniku koncentracji konkurencja na rynku nie zostanie 

istotnie ograniczona po spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji warunków 

określonych w art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z którym Prezes UOKiK 

może na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nałożyć obowiązek lub 

przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

1. zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 

2. wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez 

zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego 

lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

3. udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi 

- określając w decyzji termin spełnienia warunków, a także, nałożony na przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych 

warunków. 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes 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. W przypadku jednak gdy 

odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności: 

1. przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego, 
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2. może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, 

- Prezes UOKiK wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie takiej koncentracji. 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK może uchylić decyzje, 

o których mowa w art. 18, art. 19 ust. 1 i w art. 20 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, jeżeli 

zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący 

w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy 

o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. W przypadku uchylenia decyzji Prezes UOKiK orzeka co do istoty 

sprawy. Jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny 

sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, która nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania 

koncentracji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

1. podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

2. zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

3. zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. 

Przepisy art. 21 ust. 2 i 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stosuje się odpowiednio w przypadku 

niezgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów, oraz w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji. 

Decyzje, o których mowa w art. 18 i art. 19 ust. 1 lub art. 20 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji 

i Konsumentów, wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana, przy 

czym Prezes UOKiK może, na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji, przedłużyć, w drodze 

postanowienia, ten termin o rok, jeżeli przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku 

której koncentracja może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku. Przed wydaniem 

postanowienia o przedłużeniu terminu Prezes UOKiK może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. 

W przypadku wydania postanowienia o odmowie przedłużenia terminu dokonanie koncentracji po upływie 

tego terminu wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK i uzyskania zgody na jej dokonanie na 

zasadach i w trybie określonych w ustawie. 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stroną postępowania 

antymonopolowego w sprawach koncentracji jest każdy, kto zgłasza zamiar koncentracji. Zgłoszenia zamiaru 

koncentracji dokonują: 

- wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy 

o Ochronie Konkurencji i Konsumentów; 

- przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy 

o Ochronie Konkurencji i Konsumentów; 

- wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – 

w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów; 

- przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa 

w art. 13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch 

przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. 

Od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przedsiębiorcy uiszczają 

opłaty. Jeżeli wraz ze złożonym wnioskiem nie zostanie uiszczona opłata, Prezes UOKiK wzywa wnioskodawcę 
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do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieuiszczenie opłaty spowoduje pozostawienie wniosku 

bez rozpatrzenia. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa. 

Na podstawie art. 95 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK: 

- zwraca zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, jeżeli zamiar koncentracji nie podlega 

zgłoszeniu na podstawie art. 13 w związku z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów; 

- może zwrócić, w terminie 14 dni, zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, jeżeli nie spełnia 

ono warunków, jakim powinno odpowiadać; 

- może wezwać zgłaszającego zamiar koncentracji do usunięcia wskazanych braków w zgłoszeniu lub 

uzupełnienia w nim niezbędnych informacji w wyznaczonym terminie; 

- może zwrócić zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, jeżeli pomimo wezwania zgłaszający 

zamiar koncentracji nie usuwa wskazanych braków lub nie uzupełnia informacji w wyznaczonym 

terminie. 

Prezes UOKiK może przedstawić przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji warunki, 

o których mowa w art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, wyznaczając termin na 

ustosunkowanie się do zgłoszonej propozycji; brak odpowiedzi lub odpowiedź negatywna powoduje wydanie 

decyzji, o której mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. 

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 

2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. W przypadku przedstawienia przez przedsiębiorcę warunków określonych 

w art. 19 ust. 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów termin ten ulega przedłużeniu o 14 dni. Do 

terminów tych nie wlicza się okresów oczekiwania na dokonanie zgłoszenia przez pozostałych uczestników 

koncentracji, a także okresów na usunięcie braków lub uzupełnienie informacji, lub ustosunkowanie się do 

przedstawionych przez Prezesa UOKiK warunków, oraz okresów oczekiwania na uiszczenie należnej opłaty. 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorcy, których zamiar 

koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu 

wydania przez Prezesa UOKiK decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Czynność 

prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, może być dokonana pod warunkiem wydania przez 

Prezesa UOKiK, w drodze decyzji, zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminów, o których mowa 

w art. 96 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Nie stanowi naruszenia obowiązku wstrzymania się 

realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi UOKiK na podstawie art. 13 ust. 1 

Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego 

z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla 

zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. 

W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 1 lub 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki 

stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Ksh. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek 

uczestniczących w podziale. Może on ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub 

podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

4.8.5 Obowiązki w zakresie kontroli koncentracji wynikające z Rozporządzenia Rady w Sprawie 
Koncentracji 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady w Sprawie 

Koncentracji. Zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem, koncentracja o wymiarze wspólnotowym, przed 

jej dokonaniem, wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Obowiązek zgłoszenia Komisji Europejskiej zamiaru 

koncentracji dotyczy m.in. (i) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorstw lub części 

przedsiębiorstw, (ii) przejęcia, przez jedno lub więcej przedsiębiorstw, przez nabycie papierów wartościowych 
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lub aktywów, w drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym 

lub częścią jednego lub więcej innych przedsiębiorstw. 

Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, a więc 

dotyczące przedsiębiorstw, które przekraczają określone w Rozporządzeniu progi obrotu. Koncentracja posiada 

wymiar wspólnotowy w przypadku gdy: (i) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących 

w koncentracji wynosi więcej niż 5 mld euro, oraz (ii) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską, 

każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 250 mln euro, 

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 

łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja 

posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: (i) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500 mln euro, (ii) w każdym z co najmniej trzech państw 

członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

100 mln euro, (iii) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, o których mowa w pkt (ii) powyżej, 

łączny obrót każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

25 mln euro, oraz (iv) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde 

z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

4.9. Informacja o podatkach od dochodu uzyskiwanego z papierów wartościowych 

Informacje zamieszczone w niniejszym punkcie mają charakter ogólnej informacji. Zaleca się wszystkim 

Inwestorom w indywidualnych przypadkach skorzystanie z porad wyspecjalizowanych doradców podatkowych, 

finansowych i prawnych. 

4.9.1 Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych uzyskiwane przez osoby fizyczne i prawne 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze sprzedaży akcji 

Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od dochodów uzyskanych m.in. 

z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Zasada ta 

jest stosowana z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z tymi umowami jest możliwe pod warunkiem posiadania 

przez podatnika certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej miejsca 

zamieszkania podatnika. 

Przez dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych rozumieć należy nadwyżkę uzyskanych z tego tytułu 

przychodów, tj. wartości papierów wartościowych wyrażonej w cenie umowy sprzedaży, nad kosztami 

uzyskania przychodu, tj. w szczególności wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub objęcie, osiągniętą w roku 

podatkowym. Po zakończeniu danego roku podatkowego podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia 

papierów wartościowych są zobowiązani wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym, obliczyć należny 

podatek dochodowy i odprowadzić go na rachunek właściwego organu podatkowego. 

Wskazanych dochodów nie łączy się z dochodami osiąganymi z innych tytułów. Opisane zeznanie podatkowe 

podatnicy powinni sporządzić na podstawie przekazanych im, w terminie do końca lutego roku następującego 

po roku podatkowym, przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki 

organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, imiennych informacji o wysokości 

osiągniętego dochodu. 
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Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje 

w wykonywaniu działalności gospodarczej, gdyż w takim przypadku przychody z ich sprzedaży kwalifikowane 

powinny być jako pochodzące z wykonywania takiej działalności i rozliczone na zasadach właściwych dla 

dochodu z tego źródła. 

Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze sprzedaży akcji 

Zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatek od dochodów osiągniętych przez 

podatników podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Zasada ta jest 

stosowana z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita 

Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo 

niepobranie podatku zgodnie z tymi umowami jest możliwe pod warunkiem posiadania przez podatnika 

certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej według miejsca siedziby 

podatnika. 

Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, 

czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji, określonymi zgodnie z przepisami Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych. Dochód uzyskany ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami 

i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

Osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu 

w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty osiągniętych od początku roku 

podatkowego oraz do wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy 

opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczkę oblicza się jako różnicę 

pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek 

zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. 

4.9.2 Opodatkowanie dochodów z tytułu dywidendy 

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu dywidendy 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od uzyskanych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu 

udziałów w zyskach osób prawnych pobiera się 19 % zryczałtowany podatek dochodowy. 

Zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania tego 

przychodu. Wyżej wymienionych dochodów (przychodów) nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według 

progresywnej skali.  

Zasadę powyższą stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną 

jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże 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 miejsca 

zamieszkania podatnika. 

Płatnicy dokonujący wypłaty dywidendy lub stawiający do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości 

pieniężne z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych obowiązani są, 

zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, pobierać zryczałtowany podatek 

dochodowy od osób fizycznych. Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidendy 

pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli 

dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami 

wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za 
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pośrednictwem tych podmiotów. Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 20 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania, bądź siedziby płatnika. W terminie do 

końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Fizycznych, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik 

urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby płatnika, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. 

Dochodu z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których pobrany został podatek zryczałtowany, nie łączy się 

z dochodami z innych źródeł i nie ujawnia w rocznym zeznaniu podatkowym. Dodatkowo płatnicy w terminie 

do końca lutego roku następującego po roku podatkowym są obowiązani przesłać podatnikom oraz urzędom 

skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika, 

imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. 

Opodatkowanie dochodów osób prawnych z tytułu dywidendy 

Dochody z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub 

zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem wynikającym ze stosownych przepisów) są 

opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19% uzyskanego przychodu. (art. 22 

Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

Na mocy art. 26 ust. 2c i 2d Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w przypadku wypłat należności 

z tytułu dywidend uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych 

albo na rachunkach zbiorczych obowiązek pobrania podatku spoczywa na podmiotach prowadzących rachunki 

papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze. Podmioty te pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w 

dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza 

rachunku zbiorczego. 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. Kwoty podatku przekazane zostają w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym został on pobrany, na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby podatnika, a w 

przypadku podatników niemających w Polsce siedziby lub zarządu – na rachunek urzędu skarbowego 

właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. W terminie przekazania kwoty pobranego 

podatku płatnicy są obowiązani przesłać urzędowi skarbowemu deklaracje, a podatnikowi, w terminie do końca 

3 miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, informacje o pobranym 

podatku, sporządzone według ustalonego wzoru. 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. Kwotę 

podatku uiszczonego od otrzymanych dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odlicza się od kwoty podatku od pozostałych 

dochodów osoby prawnej obliczonego na zasadach określonych w stosownych przepisach ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. W razie braku możliwości odliczenia w danym roku podatkowym, kwotę 

podatku odlicza się w następnych latach podatkowych. 

Ponadto na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia się od 

podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

- 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, 
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- uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu 

na miejsce ich osiągania, 

- spółka, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, 

posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1 Ustawy 

o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, 

- odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach albo 

prawnych jest: 

 spółka, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Prawnych, albo 

 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Podatku 

Dochodowym od Osób Prawnych. 

Powyższe zwolnienie stosuje się w sytuacji, 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 nieprzerwanie przez okres 

dwóch lat. 

Zwolnienie to należy stosować również w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 

(akcji) w wysokości określonej w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przez 

spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku 

posiadania udziałów (akcji), w wysokości nie mniej niż 10% nieprzerwanie przez okres dwóch lat powstaje 

obowiązek do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) w wysokości 19% 

dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata prawa do 

zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy nastąpiło skorzystanie ze 

zwolnienia. 

Zwolnienie powyższe ma również odpowiednie zastosowanie do spółdzielni zawiązanych na podstawie 

rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. 

Urz. WE L 207 z 18.08.2003), dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych wypłacanych spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym 

określony powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę oraz inne 

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wynosi nie mniej niż 25%; oraz do podmiotów 

wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przy czym 

w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej zwolnienie ma zastosowanie w odniesieniu do podmiotów 

podlegających w tym kraju opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu 

na miejsce ich osiągania, przy czym określony powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki 

wypłacającej dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wynosi nie mniej niż 

25%. 

4.9.3 Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych zwolniona jest od podatku od 

czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

- firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 
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- dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

- dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, 

- dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego 

- w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie. W innych przypadkach sprzedaż instrumentów finansowych 

podlega, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości 

rynkowej sprzedawanych instrumentów finansowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o Podatku od Czynności 

Cywilnoprawnych). Płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy 

o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych notariusze w przypadku, gdy sprzedaż instrumentów finansowych 

dokonywana jest w formie aktu notarialnego. W pozostałych przypadkach podatnicy są obowiązani, bez 

wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 

obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek powyższy 

ciąży, zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, na kupującym instrumenty 

finansowe. 

4.9.4 Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., 

Nr 93, poz. 768), nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym 

również praw związanych z posiadaniem akcji, 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 akcji są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub 

powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy 

darczyńcą i obdarowanym. Stawki podatku mają charakter progresywny i wynoszą od 3% do 20% podstawy 

opodatkowania, w zależności od grupy podatkowej do jakiej zaliczony został nabywca. Dla każdej grupy istnieją 

także kwoty wolne od podatku. Podatnicy są obowiązani, z wyjątkiem przypadków, w których podatek jest 

pobierany przez płatnika, złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwemu 

naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych według 

ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy 

opodatkowania. Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika urzędu 

skarbowego ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. W określonych w wyżej wymienionej ustawie 

przypadkach nabycie w drodze spadku lub darowizny praw majątkowych (w tym także praw związanych 

z posiadaniem akcji) jest zwolnione od podatku. 

Na mocy art. 4a ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw 

majątkowych (w tym papierów wartościowych) przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, 

ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi 

urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku 

nabycia w drodze dziedziczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu 

stwierdzającego nabycie spadku. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, nabycie własności rzeczy 

lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy 

podatkowej. 
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4.9.5 Odpowiedzialność płatnika 

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej 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 odpowiada za te należności 

całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności 

płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie 

został pobrany z winy podatnika. 

5. WARUNKI OFERTY 

5.1. Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu 

zapisów 

5.1.1 Warunki oferty 

Dotychczasowym akcjonariuszom Emitenta w drodze realizacji prawa poboru oferowanych do objęcia jest 

31 861 977 Akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Dzień ustalenia prawa 

poboru został wskazany w pkt 5.1.3 Części IV Prospektu. 

Dotychczasowym akcjonariuszom Emitenta przysługiwać będzie Prawo Poboru Akcji serii K proporcjonalnie do 

liczby posiadanych przez nich Akcji Istniejących, przy czym za każdą jedną Akcję Istniejącą posiadaną na koniec 

Dnia Prawa Poboru, dotychczasowym akcjonariuszom Emitenta przysługuje jedno jednostkowe Prawo Poboru. 

Liczbę pojedynczych Praw Poboru uprawniającą do objęcia jednej Akcji serii K stanowi iloraz wszystkich Praw 

Poboru oraz wszystkich oferowanych Akcji serii K wynoszący 1 (jeden). 

Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 1 Ksh wykonanie prawa poboru akcji spółki publicznej następuje w 

jednym terminie, w którym składane są zarówno Zapisy Podstawowe, jak i Zapisy Dodatkowe. Ułamkowe części 

akcji nie będą przydzielane, jak również Akcje serii K nie będą przydzielane kilku inwestorom łącznie. 

Przydział Akcji serii K w wyniku wykonania Prawa Poboru, w ramach ważnego złożonego Zapisu Podstawowego 

na Akcje serii K, będzie następował w taki sposób, iż liczba Akcji serii D przydzielona danemu inwestorowi na 

podstawie danego Zapisu Podstawowego będzie równa liczbie Praw Poboru posiadanych przez danego 

inwestora, w oparciu o które zostanie złożony ten Zapis Podstawowy. 

Jeżeli w wyniku wykonania Prawa Poboru na podstawie złożonych Zapisów Podstawowych pozostaną nieobjęte 

Akcje serii K, Akcje te zostaną przydzielone inwestorom składającym Zapisy Dodatkowe. Jeżeli suma Akcji serii 

K, na jaką zostaną złożone Zapisy Dodatkowe, przekroczy liczbę nieobjętych Akcji serii K, zostanie dokonana 

proporcjonalna redukcja Zapisów Dodatkowych (przy czym wielkość Zapisu Dodatkowego w części stanowiącej 

nadwyżkę ponad liczbę wszystkich oferowanych Akcji serii K zostanie pominięta). Akcje serii K nie przyznane w 

wyniku zaokrąglenia zostaną przydzielone po jednej, kolejno inwestorom, którzy złożyli Zapisy Dodatkowe na 

największą liczbę Akcji serii K, przy czym w przypadku zapisów na jednakową liczbę Akcji serii K o przydziale 

zadecyduje losowanie. 

Zgodnie z art. 436 § 4 Ksh Akcje serii K, które nie zostaną objęte zapisami w trybie realizacji prawa poboru 

(tj. nie zostaną objęte na podstawie zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych), Zarząd będzie 

proponował do nabycia i przydzieli wyłącznie wskazanym przez siebie uprawnionym inwestorom będącym 

dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki lub posiadaczami Praw Poboru Akcji serii K, według uznania Zarządu. 

Cena emisyjna, po której obejmowane będą – przez inwestorów, którzy otrzymają zaproszenia do Emitenta – 

Akcje serii K nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru, będzie równa Cenie Emisyjnej, tj. cenie emisyjnej, po której 

obejmowane będą Akcje serii K w wykonaniu Prawa Poboru. 
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5.1.2 Wielkość emisji i oferty ogółem  

Na podstawie Prospektu w ramach subskrypcji przeprowadzanej w drodze oferty publicznej oferuje się do 

objęcia w ramach Prawa Poboru 31 861 977 Akcji serii K. 

5.1.3 Okres dostępności oferty i procedura składania zapisów 

Przewidywane terminy subskrypcji Akcji serii K (harmonogram Oferty Publicznej) przedstawiają się następująco: 

12 czerwca 2015 r. Dzień ustalenia prawa poboru 

Niezwłocznie po zatwierdzeniu 

Prospektu, nie później niż 

24 lipca 2015 r. 

Publikacja Prospektu 

28 lipca - 11 sierpnia 2015 r. Notowania Praw Poboru Akcji serii K* 

3-17 sierpnia 2015 r. 
Przyjmowanie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach 

wykonywania Prawa Poboru 

31 sierpnia 2015 r. 

Przydział Akcji serii K i zamknięcie Oferty (w przypadku, gdy w ramach 

wykonania Prawa Poboru, z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych, 

subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii K) 

31 sierpnia - 2 września 2015 r. 

Przyjmowanie zapisów na Akcje serii K nieobjęte Zapisami Podstawowymi 

i Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, 

składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu 

skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd (wedle jego uznania) 

uprawnionych inwestorów będących dotychczasowymi akcjonariuszami 

Spółki lub posiadaczami Praw Poboru Akcji serii K (subskrypcja 

uzupełniająca) 

2 września 2015 r. 

Przydział Akcji serii K nieobjętych w ramach wykonywania Prawa Poboru  

i zamknięcie Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania 

Prawa Poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje serii K 

i przeprowadzona zostanie subskrypcja uzupełniająca) 

około 9 dni roboczych od 

przydziału Akcji serii K 
Rozpoczęcie notowań Praw do Akcji serii K 

około 1 miesiąca od przydziału 

Akcji serii K 
Przewidywany termin rozpoczęcia notowań Akcji serii K 

* Ogólne przesłanki oraz ramowe terminy rozpoczęcia i zakończenia notowań Praw Poboru na GPW określone są w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. Szczegółowy terminarz 

notowań Praw Poboru określi i poda do publicznej wiadomości w drodze komunikatu Zarząd GPW. 

Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 1 Ksh wykonanie prawa poboru akcji spółki publicznej następuje 

w jednym terminie, w którym składane są zarówno Zapisy Podstawowe, jak i Zapisy Dodatkowe. 
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Terminy realizacji Oferty Publicznej, w tym termin przydziału Akcji serii K, mogą ulec zmianie. Nowe terminy 

zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu poprzedzającym dzień upływu danego 

terminu, za wyjątkiem terminów rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje serii K nieobjęte 

Zapisami Podstawowymi i Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, składanych 

w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd (wedle 

jego uznania) uprawnionych inwestorów będących dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki lub posiadaczami 

Praw Poboru Akcji serii K (subskrypcja uzupełniająca), w przypadku których nowe terminy zostaną podane do 

publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu. Podanie nowych terminów będzie 

dokonywane w formie komunikatu aktualizującego, zgodnie z postanowieniami art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, 

dodatkowo informacja na ten temat może zostać przekazana także w formie Raportu Bieżącego. W przypadku, 

gdy zmiany w powyższym harmonogramie spowodują powstanie zdarzeń, o których mowa w art. 51 ust. 1 

Ustawy o Ofercie, informacja o takiej zmianie zostanie przekazana w formie aneksu do Prospektu, zgodnie 

z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Zarząd zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania 

zapisów, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. 

Nie przewiduje się skrócenia terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje serii K w ramach 

wykonywania Prawa Poboru po rozpoczęciu przyjmowania zapisów. 

Zasady i miejsce składania zapisów 

Osoby uprawnione do wykonania Prawa Poboru dokonują Zapisu Podstawowego na Akcje serii K w firmie 

inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Prawa Poboru 

uprawniające do objęcia Akcji serii K w chwili składania zapisu. W przypadku osób posiadających Prawa Poboru 

zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez banki depozytariuszy zapisy na Akcje 

serii K mogą być składane w firmach inwestycyjnych realizujących zlecenia klientów banków depozytariuszy. 

W przypadku Praw Poboru Akcji serii K wynikających z Akcji Istniejących Wprowadzanych, w sytuacji gdy takie 

Prawa Poboru Akcji serii K nie zostaną zdematerializowane, Zapisy Podstawowe składane w wykonaniu 

uprawnień wynikających z tych Praw Poboru będą przyjmowane w oddziałach Trigon Domu Maklerskiego S.A. 

Osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia Prawa Poboru uprawnione są do złożenia 

Zapisu Dodatkowego w firmie inwestycyjnej, w której miały zdeponowane Akcje Notowane w dniu ustalenia 

Prawa Poboru, w przypadku Akcji Notowanych zdeponowanych w banku depozytariuszu w firmie inwestycyjnej 

realizującej zlecenia klientów danego banku depozytariusza, a w przypadku akcjonariuszy posiadających Akcje 

Istniejące Nienotowane, w sytuacji gdy Prawa Poboru Akcji serii K wynikające z tych Akcji nie zostaną 

zdematerializowane, Zapisy Dodatkowe będą przyjmowane w oddziałach Trigon Domu Maklerskiego S.A. 

Dopuszczalne jest składanie dyspozycji do złożenia zapisów na Akcje serii K za pośrednictwem internetu, 

telefonu, faksu i za pomocą innych środków technicznych, jeżeli taką możliwość dopuszcza regulamin firmy 

inwestycyjnej przyjmującej zapisy. W takim przypadku inwestor powinien mieć podpisaną stosowną umowę 

z firmą inwestycyjną, w której będzie składał zapis. Umowa taka powinna w szczególności zawierać stosowne 

upoważnienie dla firmy inwestycyjnej lub jej pracowników do złożenia zapisu na Akcje serii K w imieniu 

inwestora. 

Jeżeli nie wszystkie Akcje serii K zostaną objęte w ramach realizacji Prawa Poboru Zarząd Emitenta będzie mógł 

zaoferować nieobjęte Akcje serii K wyłącznie wytypowanym przez siebie uprawnionym inwestorom będącym 

dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki lub posiadaczami Praw Poboru Akcji serii K, według uznania Zarządu. 

Ewentualne zapisy na Akcje serii K, które nie zostaną objęte w trybie realizacji Prawa Poboru (subskrypcja 

uzupełniająca), będą przyjmowane od ww. inwestorów w oparciu o imienne zaproszenia do składania tychże 

zapisów z określeniem proponowanej liczby Akcji serii K. 
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Powyższe zapisy na Akcje serii K, składane w ramach subskrypcji uzupełniającej, przyjmowane będą 

w oddziałach Trigon Domu Maklerskiego S.A. Inwestor, któremu Zarząd zaoferował Akcje serii K 

niesubskrybowane w wykonaniu Prawa Poboru, będzie mógł złożyć zapis w terminie zgodnym 

z harmonogramem Oferty Publicznej i przypadającym przed zamknięciem Oferty Publicznej. 

Opis procedury składania zapisów na Akcje serii K 

Osoba uprawniona do wykonania Prawa Poboru winna złożyć trzy wypełnione i podpisane egzemplarze 

formularza zapisu (wzór formularza zapisu będzie dostępny na stronie internetowej Emitenta: www.cormay.pl 

oraz Oferującego: www.trigon.pl). 

Osoba posiadająca Prawa Poboru uprawniona jest do złożenia Zapisu Podstawowego. 

Osoba będąca akcjonariuszem Emitenta w Dniu Prawa Poboru (na koniec dnia) jest ponadto uprawniona do 

złożenia Zapisu Dodatkowego. 

Składając zapis na Akcje serii K inwestor winien podpisać oświadczenie, będące integralną częścią formularza 

zapisu, w którym stwierdza, że: 

 zapoznał się z treścią Prospektu oraz Statutu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki Oferty 

Publicznej Akcji serii K; 

 zgadza się na przydzielenie mu Akcji serii K zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie; 

 wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty 

Publicznej Akcji serii K oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich 

danych osobowych i ich poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie 

(w przypadku zapisów składanych przez osoby działające w imieniu inwestora stosowna zgoda 

powinna dotyczyć również danych tych osób); 

 przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że wyraża zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą 

zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przez niego zapisem 

na Akcje serii K przez firmę inwestycyjną przyjmującą zapis, Oferującemu, Emitentowi oraz, 

w przypadku zapisu na zaproszenie, podmiotowi prowadzącemu rachunek do deponowania, na 

którym zgodnie ze wskazaniem dokonanym przez niego mają zostać zdeponowane objęte Akcje serii K, 

(w tym osobom fizycznym działającym w imieniu Emitenta lub Oferującego przy przeprowadzaniu 

Oferty Publicznej), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji i Oferty Publicznej oraz 

że upoważnia te podmioty do otrzymania tych informacji. 

Formularz zapisu, oprócz wyżej wymienionego oświadczenia, będącego integralną jego częścią, powinien 

zawierać następujące informacje: 

1. dane o inwestorze (subskrybencie): 

a) imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę (firmę) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nie posiadającej osobowości prawnej, 

b) adres miejsca zamieszkania lub siedziby, 

c) adres do korespondencji, 

d) status dewizowy inwestora (rezydent lub nierezydent), 

e) PESEL, REGON, nr KRS (lub inny właściwy numer identyfikacyjny), 
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f) w przypadku osób zagranicznych: numer paszportu/numer właściwego rejestru dla osób 

prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej; 

2. dane każdej osoby fizycznej działającej w imieniu inwestora przy składaniu zapisu; 

3. liczbę subskrybowanych Akcji serii K (objętych danym zapisem); 

4. cenę emisyjną Akcji serii K; 

5. wysokość wpłaty dokonanej na subskrybowane Akcje serii K (objęte danym zapisem); 

6. typ zapisu (Zapis Podstawowy, Zapis Dodatkowy, zapis na zaproszenie Zarządu); 

7. numer rachunku papierów wartościowych, z którego wykonywane jest Prawo Poboru/z którego 

składany jest zapis, a w przypadku zapisu na zaproszenie, Zapisu Podstawowego składanego 

w wykonaniu uprawnień z niezdematerializowanych Praw Poboru Akcji serii K lub Zapisów 

Dodatkowych składanych przez akcjonariuszy posiadających Akcje Istniejące Wprowadzane, w sytuacji 

gdy Prawa Poboru Akcji serii K wynikające z tych Akcji nie zostaną zdematerializowane - rachunku do 

deponowania (ze wskazaniem podmiotu prowadzącego ten rachunek); 

8. numer rachunku do ewentualnego zwrotu środków (dotyczy zapisów składanych z rejestru sponsora, 

lub przypadku gdy inwestor posiada rachunek w banku depozytariuszu); 

9. nazwę i adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje serii K; 

10. datę złożenia zapisu i podpis inwestora lub każdej osoby działającej w jego imieniu przy składaniu 

zapisu; 

11. datę przyjęcia zapisu i podpis osoby upoważnionej, przyjmującej zapis na Akcje serii K. 

W przypadku dokonywania zapisu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych należy wskazać, na rzecz 

którego z zarządzanych przez ten podmiot funduszy jest składany zapis. 

Na dowód przyjęcia zapisu inwestor składający zapis otrzyma jeden egzemplarz wypełnionego i podpisanego 

formularza zapisu. 

Zwraca się uwagę inwestorów na fakt, że Zapis Dodatkowy winien zostać złożony na odrębnym egzemplarzu 

formularza zapisu. 

Formularz zapisu będzie dostępny na stronie internetowej Oferującego oraz Emitenta. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi 

inwestor składający zapis. 

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Akcje serii K. Złożenie przez daną osobę Zapisu Podstawowego 

(Zapisów Podstawowych) na większą liczbę Akcji serii K niż wynikająca z liczby posiadanych jednostkowych 

Praw Poboru, będzie uznane za zapis/zapisy na liczbę Akcji serii K wynikającą z liczby posiadanych 

jednostkowych Praw poboru. Złożenie przez daną osobę w jednym podmiocie przyjmującym zapisy na Akcje 

serii K Zapisu Dodatkowego (Zapisów Dodatkowych) na większą liczbę Akcji serii K niż liczba wszystkich 

oferowanych Akcji serii K, uważane będzie za zapis/zapisy na wszystkie oferowane Akcje serii K. 

Wpłata na Akcje serii K objęte zapisem/zapisami winna zostać dokonana na zasadach określonych 

w Prospekcie. Na zasadach określonych Prospektem Emitent może zawrzeć z inwestorem (inwestorami), który 

złożył zapis (zapisy) na Akcje serii K, umowę potrącenia wierzytelności należnej Emitentowi od danego 

inwestora z tytułu wpłaty na Akcje serii K objęte zapisem (zapisami) z wierzytelnością pieniężną należną 

danemu Inwestorowi od Emitenta. 
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Termin związania zapisem 

Zapis na Akcje serii K w Ofercie Publicznej jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek 

zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji serii K, z zastrzeżeniem przypadku 

opisanego w Części IV pkt 5.1.7 Prospektu poniżej. 

Działanie przez pełnomocnika 

Inwestorzy obejmujący Akcje serii K uprawnieni są do działania za pośrednictwem właściwie umocowanego 

pełnomocnika. Zakres, treść i forma dokumentów wymaganych podczas działania przez pełnomocnika powinny 

być zgodne z procedurami domu maklerskiego, w którym inwestor będzie składał zapis na Akcje serii K. 

Informacje na ten temat udostępniane będą w punktach obsługi klientów firm inwestycyjnych przyjmujących 

zapisy. 

Deponowanie Akcji serii K 

Akcje serii K zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, z którego wykonane zostanie Prawo 

Poboru (Zapisy Podstawowe) lub z którego zostaną złożone zapisy (Zapisy Dodatkowe) lub na rachunku 

wskazanym przez inwestora (zapisy na zaproszenie Zarządu). 

5.1.4 Odstąpienie od Oferty lub zawieszenie Oferty 

Emitent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Oferty, odstąpienia od dokonania przydziału 

subskrybowanych i opłaconych Akcji serii K, jak również zawieszenia Oferty, na wskazanych poniżej 

w niniejszym punkcie zasadach. Do dokonania takich czynności, na podstawie Uchwały Emisyjnej, jest 

uprawniony Zarząd - przy czym wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. 

Do momentu rejestracji Praw Poboru Akcji serii K w KDPW zgodnie z wnioskiem Emitenta odstąpienie od Oferty 

lub jej zawieszenie może nastąpić wyłącznie gdy: 

 wystąpi co najmniej jedna ze wskazanych poniżej wyjątkowych okoliczności, lub 

 wystąpią inne nieprzewidziane okoliczności powodujące, iż przeprowadzenie Oferty i przydzielenie 

Akcji serii K byłoby niemożliwe lub w istotnym stopniu szkodliwe dla interesu Emitenta, lub 

 nie zostanie dokonana rejestracja Praw Poboru Akcji serii K w KDPW zgodnie z wnioskiem Emitenta 

(czynnik ryzyka w tym zakresie opisany został w Części II pkt 3.4 Prospektu). 

Od chwili rejestracji Praw Poboru Akcji serii K w KDPW zgodnie z wnioskiem Emitenta do momentu zakończenia 

subskrypcji Akcji serii K odstąpienie od Oferty lub jej zawieszenie może nastąpić wyłącznie gdy: 

 wystąpi co najmniej jedna ze wskazanych poniżej wyjątkowych okoliczności, lub 

 wystąpią inne nieprzewidziane okoliczności powodujące, iż przeprowadzenie Oferty i przydzielenie 

Akcji serii K byłoby niemożliwe lub w istotnym stopniu szkodliwe dla interesu Emitenta. 

Od momentu zakończenia subskrypcji Akcji serii K do chwili przydziału Akcji serii K odstąpienie od dokonania 

przydziału subskrybowanych i opłaconych Akcji serii K może nastąpić wyłącznie gdy: 

 wystąpi co najmniej jedna ze wskazanych poniżej wyjątkowych okoliczności, lub 

 wystąpią inne nieprzewidziane okoliczności powodujące, iż przydzielenie Akcji serii K byłoby 

niemożliwe lub w istotnym stopniu szkodliwe dla interesu Emitenta. 

Wyjątkowe okoliczności, o których mowa powyżej, będą miały miejsce gdy: 

 wystąpią nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju, świata 

lub Emitenta, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na 

dalszą działalność Emitenta, lub 
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 wystąpią nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni negatywny wpływ na działalność 

operacyjną Emitenta. 

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od Oferty, stosowna informacja zostanie podana przez Emitenta do 

publicznej wiadomości niezwłocznie po jej podjęciu w sposób w jaki został udostępniony Prospekt Emisyjny, tj. 

w trybie art. 49 ust. 1b pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Jeżeli natomiast Emitent podejmie decyzję o zawieszeniu Oferty, informacje w tej sprawie zostaną podane do 

publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie oraz 

Raportu Bieżącego. 

Jeśli Emitent podejmie decyzję o odstąpieniu od dokonania przydziału subskrybowanych i opłaconych Akcji serii 

K, informacje w tej sprawie zostaną podane do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z 

postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie oraz Raportu Bieżącego. 

Nie jest możliwe zawieszenie Oferty ani odstąpienie od Oferty po zakończeniu subskrypcji Akcji serii K. Nie jest 

możliwe odstąpienie od dokonania przydziału subskrybowanych i opłaconych Akcji serii K po jego dokonaniu. 

Zmiana terminów Oferty, w szczególności na terminy późniejsze, nie stanowi zawieszenia Oferty. 

Zawieszenie Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego podania nowych terminów jej przeprowadzenia. 

Podjęcie decyzji o wznowieniu zawieszonej Oferty nastąpi w takim terminie, aby przeprowadzenie Oferty było 

dalej prawnie możliwe, w szczególności biorąc pod uwagę ograniczenia z art. 431 § 4 Ksh. 

Jeżeli do zawieszenia przeprowadzenia Oferty dojdzie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, wszystkie złożone 

zapisy pozostaną skuteczne, przy czym osoby, które złożyły zapisy, będą mogły uchylić się od skutków swojego 

oświadczenia woli w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do niniejszego Prospektu 

w trybie art. 51a Ustawy o Ofercie. Jeżeli dojdzie do odstąpienia od Oferty lub odstąpienia od dokonania 

przydziału subskrybowanych i opłaconych Akcji serii K, wszystkie złożone zapisy będą bezskuteczne. 

W przypadku odstąpienia od Oferty po Dniu Prawa Poboru (wskazanym w Części III pkt 5.1.3 Prospektu), 

powstałe, a nawet dopuszczone do obrotu na GPW Prawa Poboru Akcji serii K nie będą mogły zostać wykonane 

przez uprawnionych akcjonariuszy Emitenta ani nabywców Praw Poboru Akcji serii K, a w konsekwencji może 

dojść do ich wygaśnięcia, co może powodować stratę po stronie inwestorów posiadających Prawa Poboru Akcji 

serii K, bez prawa domagania się odszkodowania z tego tytułu. 

Wpłaty na Akcje serii K nie podlegają oprocentowaniu, a w przypadku odstąpienia przez Emitenta od Oferty, 

odstąpienia od dokonania przydziału subskrybowanych i opłaconych Akcji serii K lub zawieszenia Oferty 

dokonujący wpłaty nie jest uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym 

kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji serii K lub ceny nabycia jednostkowych Praw Poboru 

na rynku wtórnym. Zwrot dokonanych wpłat na Akcje serii K objęte zapisami, co do których uchylono się od 

skutków złożonego oświadczenia woli w związku z zawieszeniem Oferty, nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną 

przez subskrybenta w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od 

skutków złożonego oświadczenia woli. Zwrot dokonanych wpłat na Akcje serii K w przypadku odstąpienia od 

Oferty nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu zapisu w terminie 14 dni od 

dnia ogłoszenia przez Emitenta, w sposób, w który udostępniony do publicznej wiadomości został Prospekt, 

informacji o odwołaniu Oferty, zgodnie z art. 49 ust. 1b Ustawy o Ofercie. Zwrot dokonanych wpłat na Akcje 

serii K w przypadku odstąpienia od dokonania przydziału subskrybowanych i opłaconych Akcji serii K nastąpi 

zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu zapisu w terminie 14 dni od dnia 

opublikowania Raportu Bieżącego o odstąpieniu od dokonania przydziału subskrybowanych i opłaconych Akcji 

serii K. 
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5.1.5 Redukcja zapisów oraz zwrot nadpłaconych kwot 

Osobom składającym Zapis Podstawowy przydzielona zostanie liczba Akcji serii K wynikająca z treści zapisu, nie 

większa jednak niż wynikająca z posiadanych Praw Poboru, pod następującymi warunkami: 

 złożenia formularza zapisu wypełnionego zgodnie z zapisami Prospektu, 

 opłacenia Akcji serii K będących przedmiotem zapisu zgodnie z odpowiednimi zapisami Prospektu. 

Jeżeli w wyniku wykonania Prawa Poboru na podstawie złożonych Zapisów Podstawowych pozostaną nieobjęte 

Akcje serii K, Akcje te zostaną przydzielone inwestorom składającym Zapisy Dodatkowe. 

Jeżeli suma Akcji serii K, na jaką zostaną złożone Zapisy Dodatkowe, przekroczy liczbę nieobjętych Akcji serii K, 

zostanie dokonana proporcjonalna redukcja Zapisów Dodatkowych (przy czym wielkość Zapisu Dodatkowego w 

części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich oferowanych Akcji serii K zostanie pominięta). Ułamkowe 

części Akcji serii K nie będą przydzielane, jak również Akcje serii K nie będą przydzielane kilku inwestorom 

łącznie. 

Akcje serii K nie przyznane w wyniku zaokrąglenia zostaną przydzielone po jednej, kolejno inwestorom, którzy 

złożyli Zapisy Dodatkowe na największą liczbę Akcji serii K, przy czym w przypadku zapisów na jednakową liczbę 

Akcji serii K o przydziale zadecyduje losowanie. 

Jeżeli nie wszystkie Akcje serii K zostaną objęte w ramach realizacji Prawa Poboru Zarząd Emitenta będzie mógł 

zaoferować nieobjęte Akcje serii K wyłącznie wskazanym przez siebie uprawnionym inwestorom będącym 

dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki lub posiadaczami Praw Poboru Akcji serii K, według uznania Zarządu. 

Cena emisyjna, po której obejmowane będą – przez inwestorów, którzy otrzymają zaproszenia do Emitenta – 

Akcje serii K nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru, będzie równa Cenie Emisyjnej, tj. cenie emisyjnej po której 

obejmowane będą Akcje serii K w wykonaniu Prawa Poboru. 

Uprawnieni Inwestorzy, będący dotychczasowymi akcjonariuszami Spółki lub posiadaczami jednostkowych 

praw poboru Akcji serii K, którym Zarząd Emitenta zaoferował Akcje serii K nieobjęte w wykonaniu Prawa 

Poboru, będą mógł złożyć zapis w terminie wskazanym w zaproszeniu wystosowanym przez Emitenta, zgodnym 

z harmonogramem Oferty Publicznej i przypadającym przed zamknięciem Oferty Publicznej. W takim przypadku 

przydział zostanie dokonany na rzecz tychże uprawnionych Inwestorów, w oparciu o złożone zapisy. Liczba Akcji 

Oferowanych przydzielanych na rzecz poszczególnych takich Inwestorów będzie ustalana przez Zarząd na 

zasadzie uznaniowej. Cena emisyjna, po której obejmowane będą – przez inwestorów, którzy otrzymają 

zaproszenia do Emitenta – Akcje serii K nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru, będzie równa Cenie Emisyjnej, 

tj. cenie emisyjnej po której obejmowane będą Akcje serii K w wykonaniu Prawa Poboru. 

Jeżeli w przypadku przydziału Akcji serii K dojdzie do nieprzydzielenia całości lub części Akcji serii K 

inwestorowi, który złożył zapis, w szczególności w przypadku redukcji Zapisów Dodatkowych, bądź złożenia 

przez inwestora nieważnego zapisu, jak również w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek innej przyczyny 

powodującej konieczność zwrotu części lub całości wpłaconej kwoty (w tym także w przypadku wpłat 

dokonywanych w ramach subskrypcji uzupełniającej dotyczącej Akcji serii K niesubskrybowanych w trybie 

wykonania Prawa Poboru), wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek pieniężny służący do obsługi 

rachunku papierów wartościowych, z którego został dokonany zapis, w terminie 14 dni od dnia dokonania 

przydziału Akcji serii K. Zwrot wpłaconych kwot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 
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5.1.6 Minimalna i maksymalna wielkość zapisu 

Liczba Akcji serii K, na które w wykonaniu Prawa Poboru składane będą Zapisy Podstawowe, nie może być 

większa od liczby wynikającej z posiadanych Praw Poboru. Nie ma ograniczeń co do minimalnej liczby 

subskrybowanych Akcji serii K. 

Osoby będące akcjonariuszami w Dniu Prawa Poboru (według stanu na koniec Dnia Prawa Poboru) mogą 

w terminie jego wykonania dokonać Zapisu Dodatkowego na Akcje serii K, które pozostaną nieobjęte w razie 

niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy na podstawie Zapisów Podstawowych. 

Zapis Dodatkowy nie może przekroczyć liczby 31 861 977 Akcji serii K, Zapis Dodatkowy na wyższą liczbę Akcji 

serii K będzie traktowany jak zapis na 31 861 977 Akcji serii K. 

Zapis na Akcje serii K nie objęte w trybie Prawa Poboru, składany w ramach subskrypcji uzupełniającej przez 

Inwestorów wytypowanych przez Emitenta, nie może przekroczyć liczby Akcji serii K określonej w imiennym 

zaproszeniu do złożenia zapisu wystosowanym przez Emitenta. Zapis na wyższą liczbę Akcji serii K będzie 

traktowany jak zapis na liczbę Akcji serii K określoną w imiennym zaproszeniu. 

5.1.7 Termin, w którym możliwe jest wycofanie zapisu 

Jeżeli po rozpoczęciu Oferty Publicznej zostanie udostępniony aneks do Prospektu dotyczący zdarzenia lub 

okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji serii K, o których Emitent powziął wiadomość przed 

przydziałem, inwestor, który złożył zapis na Akcje serii K przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od 

skutków prawnych złożonego zapisu, składając w jednym z punktów obsługi klienta podmiotu, który przyjął 

dany zapis, oświadczenie na piśmie w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. W takim 

przypadku Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji serii K w celu 

umożliwienia inwestorowi uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. 

Inwestor, któremu nie przydzielono Akcji serii K, przestaje być związany zapisem z chwilą dokonania przydziału 

Akcji serii K. 

5.1.8 Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpłat na papiery wartościowe oraz dostarczenie 
papierów wartościowych 

Wpłaty na Akcje serii K 

Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje serii K jest jego opłacenie w kwocie równej iloczynowi liczby 

Akcji serii K objętych zapisem i Ceny Emisyjnej jednej Akcji serii K. Wpłata na Akcje serii K musi zostać dokonana 

najpóźniej w momencie składania zapisu. Brak wpłaty w terminie określonym w Prospekcie powoduje 

nieważność całego zapisu, jednakże w przypadku niepełnej wpłaty zapis zostanie zrealizowany w liczbie Akcji 

opłaconych. 

Wpłaty na Akcje serii K nie podlegają oprocentowaniu. 

Wpłat na Akcje serii K można dokonywać wyłącznie w złotych. Z zastrzeżeniem zasad określonych w Prospekcie 

forma opłacania zapisu powinna być zgodna z procedurą podmiotu przyjmującego zapis. Inwestorzy powinni 

skontaktować się z podmiotem, w którym zamierzają dokonać zapisu w celu ustalenia sposobu wniesienia 

wpłat na Akcje serii K. 

W przypadku dokonywania wpłaty środków pieniężnych przekazem lub przelewem, za termin dokonania 

wpłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na właściwy rachunek podmiotu przyjmującego zapis. 

Oznacza to, iż inwestor (w szczególności w przypadku wpłaty przekazem lub przelewem, jak również 

w przypadku wpłat przy wykorzystaniu kredytów bankowych udzielanych na opłacenie zapisów) powinien 

uwzględnić czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonywania innych podobnych czynności. Zaleca 
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się, aby inwestor zasięgnął informacji o terminie realizacji określonych czynności w obsługującej go instytucji 

finansowej i z odpowiednim wyprzedzeniem podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich wykonania. 

Zwraca się uwagę, że inwestorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu wnoszenia wpłat na Akcje 

serii K oraz terminów realizacji przez bank przelewów i przekazów pieniężnych związanych z wpłatami na Akcje 

serii K. W szczególności inwestorzy powinni być świadomi możliwości uznania danego zapisu na nieważny, jeżeli 

wpłata dotrze do podmiotu przyjmującego zapis z opóźnieniem. 

Inwestor dokonujący wpłaty na Akcje serii K za pośrednictwem banku, powinien liczyć się z możliwością 

pobierania przez bank prowizji od wpłat gotówkowych lub przelewów. 

Należy zauważyć, że brak należytego opłacenia zapisów na Akcje serii K może skutkować niedojściem emisji do 

skutku, informacje w tym zakresie zostały przedstawione w Części IV pkt 5.1.9 Prospektu oraz w Części II pkt 3.1 

Prospektu. 

Dostarczenie Akcji serii K 

Emitent zamierza zawrzeć z KDPW umowę o rejestrację Akcji serii K oraz Praw do Akcji serii K (PDA), ryzyko 

związane z rejestracją Instrumentów Wprowadzanych w KDPW zostało opisane w Części II pkt 3.4 Prospektu. 

Rejestracja PDA nastąpi po dokonaniu przydziału Akcji serii K i podjęciu przez KDPW uchwały o rejestracji PDA. 

Po dokonaniu przydziału Akcji serii K, Zarząd podejmie działania mające na celu umożliwienie zarejestrowania 

PDA na rachunkach papierów wartościowych osób, którym przydzielono Akcje serii K. 

Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji Akcji serii K (rejestracja podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta dokonanego w drodze emisji Akcji serii K), Zarząd podejmie działania mające na celu 

zarejestrowanie tych akcji przez KDPW. 

Wykonanie PDA polegać będzie na zapisaniu Akcji serii K na rachunkach inwestorów. Za każde PDA znajdujące 

się na rachunku inwestora zostanie na tymże rachunku zapisana odpowiednio jedna Akcja serii K, co spowoduje 

wygaśnięcie PDA. Akcje serii K zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, z którego 

wykonane zostanie PDA. 

5.1.9 Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości 

Szczegółowe wyniki Oferty Publicznej zostaną podane przez Emitenta w trybie Raportu Bieżącego w terminie 14 

dni od jej zakończenia. 

Emisja Akcji serii K nie dojdzie do skutku jeżeli: 

 zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie, w określonym zgodnie z przepisami prawa i Uchwałą 

Emisyjną terminie przyjmowania zapisów na Akcje serii K nie zostanie subskrybowana i należycie 

opłacona co najmniej jedna Akcja serii K, lub 

 Zarząd Emitenta nie złoży na podstawie art. 310 Ksh, w związku z art. 431 § 7 Ksh, oświadczenia 

dookreślającego wielkość podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na podstawie liczby Akcji serii 

K objętych ważnymi zapisami (oświadczenie to powinno określać wysokość kapitału zakładowego po 

zakończeniu subskrypcji Akcji serii K w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji serii K), lub 

 Zarząd Emitenta nie złoży do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji serii K w terminie dwunastu miesięcy od Daty Prospektu oraz nie 

później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału Akcji serii K, lub 

 sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji serii K. 
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O zaistnieniu powyższych okoliczności i nie dojściu emisji do skutku Zarząd poinformuje w trybie Raportu 

Bieżącego oraz przez niezwłoczne opublikowanie ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim, a także poprzez 

udostępnienie stosownej informacji w siedzibie Emitenta. 

Wpłacone kwoty zostaną zwrócone na rachunki inwestycyjne, z których zostały dokonane zapisy, bez odsetek 

i odszkodowań w terminie 14 dni od ukazania się Raportu Bieżącego, o którym mowa powyżej. 

Informacje na temat warunków należytego opłacenia zapisów na Akcje serii K zostały przedstawione 

w Części IV pkt 5.1.8 Prospektu. Ryzyko niedojścia emisji Akcji serii K do skutku zostało przedstawione 

w Części II pkt 3.1 Prospektu. 

Emitent wskazuje ponadto, że informacje na temat ewentualnego odstąpienia od Oferty zostały zamieszczone 

w Części IV pkt 5.1.4 Prospektu. 

5.1.10 Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalność praw do subskrypcji 
papierów wartościowych oraz sposób postępowania z prawami do subskrypcji papierów 
wartościowych, które nie zostały wykonane 

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną za każdą jedną Akcję Istniejącą posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru, 

akcjonariuszowi Emitenta przysługuje jedno jednostkowe Prawo Poboru. Uwzględniając liczbę Akcji serii K 

jedno jednostkowe Prawa Poboru uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji serii K. 

W terminie składania zapisów osoby uprawnione do subskrybowania Akcji serii K w wykonaniu Prawa Poboru 

mają prawo do złożenia Zapisu Podstawowego. Osoby będące akcjonariuszami Emitenta w Dniu Prawa Poboru 

mogą w terminie jego wykonania dokonać Zapisu Dodatkowego na Akcje serii K, dotyczącego Akcji serii K, które 

pozostaną nieobjęte w przypadku niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy na podstawie 

złożonych Zapisów Podstawowych. 

Jednostkowe Prawa Poboru Akcji serii K są zbywalne. Obrót jednostkowymi Prawami Poboru Akcji serii K na 

GPW będzie odbywał się na zasadach określonych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. Prawo 

Poboru notowane będzie w systemie notowań, w którym notowane są Akcje Istniejące. Szczegółowy terminarz 

obrotu Prawem Poboru określi i poda do publicznej wiadomości w drodze komunikatu Zarząd GPW. Jednostką 

transakcyjną będzie jedno jednostkowe Prawo Poboru przysługujące z jednej Akcji Istniejącej posiadanej 

w Dniu Prawa Poboru (według stanu na koniec Dnia Prawa Poboru). Prawa Poboru co do zasady są notowane 

na GPW po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przed dniem zakończenia 

przyjmowania Zapisów Podstawowych na Akcje serii K. Okres notowań Praw Poboru na GPW nie może być 

krótszy niż jeden dzień sesyjny. 

Możliwość zbywania Praw Poboru za pośrednictwem GPW przysługuje osobom posiadającym w firmie 

inwestycyjnej otwarty rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Prawa Poboru. 

Niewykonanie Prawa Poboru w terminie jego wykonania, tj. niezłożenie skutecznie zapisu, w tym niedokonanie 

wpłaty na Akcje serii K, wiąże się z wygaśnięciem Prawa Poboru oraz utratą środków finansowych 

zainwestowanych w nabycie Prawa Poboru. 

5.2. Zasady przydziału  

5.2.1 Zamiary znacznych akcjonariuszy i członków organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta 
do uczestniczenia w subskrypcji 

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta: 

1) Total FIZ (znaczący akcjonariusz) zamierza uczestniczyć w Ofercie i objąć więcej niż 5% Akcji serii K, 

2) p. Janusz Płocica (Prezes Zarządu) zamierza uczestniczyć w Ofercie, ale nie zamierza objąć więcej niż 

5% Akcji serii K, 
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3) p. Wojciech Suchowski (Członek Zarządu), jak również członkowie Rady Nadzorczej: p. Piotr 

Augustyniak, p. Stefan Grzywnowicz, p. Adam Jankowski, p. Janusz Koczyk, p. Marek Warzecha i p. 

Wojciech Wrona, nie zamierzają uczestniczyć w Ofercie.  

Emitent zwrócił się także do innych niż Total FIZ znaczących akcjonariuszy Emitenta:, p. Tadeusza Tuory 

(posiadającego Akcje pośrednio poprzez QXB sp. z o.o.), ING OFE wraz z ING Dobrowolnym Funduszem 

Emerytalnym i PTE Allianz Polska S.A., z zapytaniem odnośnie zamiarów co do uczestniczenia w Ofercie i nie 

uzyskał informacji w powyższym zakresie, w związku z czym zamiary tych podmiotów nie są mu znane. 

5.2.2 Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych papierów wartościowych ze 
wskazaniem, czy dopuszczalne jest rozpoczęcie obrotu przed dokonaniem zawiadomienia 

O liczbie przydzielonych Akcji serii K (PDA serii K) inwestorzy będą informowani indywidualnie po 

skontaktowaniu się z podmiotem, za pośrednictwem którego został złożony zapis. Informacja o zaksięgowaniu 

Akcji serii K (PDA serii K) zostanie przekazana inwestorowi przez podmiot prowadzący jego rachunek papierów 

wartościowych, zgodnie z zasadami informowania klientów, przyjętymi przez dany podmiot. 

Zaksięgowanie Akcji serii K (PDA serii K) przydzielonych inwestorowi na rachunku papierów wartościowych 

nastąpi niezwłocznie po rejestracji Akcji serii K (PDA serii K) w KDPW. 

W związku z powyższą procedurą każdy z inwestorów będzie miał potencjalnie możliwość uzyskania informacji 

o liczbie przydzielonych mu Akcji serii K (PDA serii K) jeszcze przed rozpoczęciem obrotu Akcjami serii K (PDA 

serii K), przy czym rozpoczęcie obrotu Akcjami serii K (PDA serii K) nie jest w żaden sposób warunkowane 

stanem wiedzy inwestora na temat liczby przydzielonych mu Akcji serii K (PDA serii K). 

5.3. Cena 

5.3.1 Cena emisyjna Akcji serii K 

Cena Emisyjna Akcji serii K wynosi 1,50 PLN za jedną Akcję serii K.  

Zapisy na Akcje serii K w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisy Dodatkowe powinny zostać opłacone w kwocie 

wynikającej z iloczynu liczby Akcji serii K objętych danym zapisem i ich Ceny Emisyjnej z uwzględnieniem 

ewentualnych opłat z tytułu prowadzenia rachunku papierów wartościowych przez firmę inwestycyjną danego 

subskrybenta. Złożenie zapisu lub objęcie Akcji serii K nie wiąże się z uiszczeniem przez inwestora innych opłat, 

prowizji lub też podatków. 

5.3.2 Podstawa ceny w przypadku wyłączenia Prawa Poboru 

Akcje serii K oferowane są w ramach wykonania Prawa Poboru stosownie do art. 431 § 2 pkt 2 Ksh. 

5.4. Plasowanie i gwarantowanie (subemisja) 

Podmiotem oferującym Akcje serii K (Oferującym) jest Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Krakowie, ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, tel.: +48 801 00 02 04 lub (z tel. kom.) +48 12 38 48 058, e-mail: 

sekretariat@trigon.pl. Wykaz Punktów Obsługi Klienta Trigon Domu Maklerskiego S.A.: 

1) Punkt Obsługi Klienta Częstochowa, 42-200 Częstochowa Al. NMP 28, 

2) Punkt Obsługi Klienta Kielce, 25-323 Kielce Al. Solidarności 15A, 

3) Punkt Obsługi Klienta Kraków, 31-545 Kraków ul. Mogilska 65, 

4) Punkt Obsługi Klienta Warszawa, 02-566 Warszawa Plac Unii, Budynek B, ul. Puławska 2. 
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Emitent nie przewiduje korzystania z usług agentów do spraw płatności. Emitent przewiduje korzystanie z usług 

KDPW, podmiotu świadczącego usługi depozytowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Akcje serii K zostaną 

zarejestrowane w KDPW w formie zdematerializowanej po uzyskaniu przez Emitenta postanowienia sądu o 

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji serii K. Prawa Poboru Akcji serii K 

i Prawa do Akcji serii K zostaną zarejestrowane w KDPW w formie zdematerializowanej zgodnie z odpowiednimi 

przepisami prawa oraz regulacjami KDPW i GPW. 

Koordynatorem całości Oferty jest Oferujący. Nie przewiduje się koordynatorów zajmujących się częściami 

Oferty oraz podmiotów zajmujących się plasowaniem w innych krajach. Oferta Publiczna jest przeprowadzana 

wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Plasowaniem emisji rozumianym jako pełnienie funkcji oferującego w rozumieniu Ustawy o Ofercie oraz 

wykonywanie czynności związanych z Ofertą wskazanych w Części IV niniejszego pkt 5 Prospektu zajmuje się 

Oferujący, bez wiążącego zobowiązania, tj. na zasadzie „dołożenia wszelkich starań”. Oferujący zajmie się także 

plasowaniem emisji rozumianym jako przyjmowanie zapisów na Akcje serii K nie objęte w ramach wykonywania 

Prawa Poboru, składanych przez inwestorów wskazanych przez Zarząd. 

Plasowaniem emisji rozumianym jako przyjmowanie Zapisów Podstawowych na Akcje serii K w ramach 

wykonywania Prawa poboru zajmą się podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, na których w 

dniach składania zapisów na Akcje serii K zapisane będą Prawa Poboru, a w przypadku osób posiadających 

Prawa Poboru zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez banki depozytariuszy - 

firmy inwestycyjne realizujące zlecenia klientów banków depozytariuszy. Plasowaniem emisji rozumianym jako 

przyjmowanie Zapisów Dodatkowych na Akcje serii K w ramach wykonywania Prawa Poboru zajmą się 

podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, na których w Dniu Prawa Poboru zapisane były Akcje 

Istniejące, a w przypadku osób posiadających Prawa Poboru zapisane na rachunkach papierów wartościowych 

prowadzonych przez banki depozytariuszy - firmy inwestycyjne realizujące zlecenia klientów banków 

depozytariuszy. 

Przy założeniu, że łączna wartość emisji Akcji serii K wyniesie około 50 mln PLN Oferującemu przysługuje ogólna 

kwota prowizji, która będzie wynosić ok. 920 tys. PLN. Ostateczne koszty Oferty obciążające Emitenta, w tym 

wynagrodzenie Oferującego z tytułu plasowania emisji, będą możliwe do obliczenia po jej zakończeniu i zostaną 

podane przez Emitenta do publicznej wiadomości po zakończeniu Oferty. 

Do Daty Prospektu Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną. Z uwagi na to, że 

Uchwała Emisyjna nie przewiduje obejmowania Akcji serii K przez subemitenta, jak również w związku z 

brakiem udzielenia przez Walne Zgromadzenie zgody na zawarcie umowy o subemisję, ewentualne zawarcie 

umowy o subemisję musi być poprzedzone podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwał o: (i) zmianie 

Uchwały Emisyjnej poprzez uzupełnienie jej postanowienia dotyczącego obejmowania Akcji serii K przez 

subemitenta, (ii) udzieleniu zgody na zawarcie umowy o subemisję. W przypadku podjęcia przez Walne 

Zgromadzenie takich uchwał ewentualna informacja o podjęciu takich uchwał oraz o zawarciu umowy o 

submisję zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 51 Ustawy o Ofercie. Informacja o 

zawarciu umowy o submisję zawierać będzie warunki umowy o subemisję oraz zasady, terminy i sposób 

płatności przez subemitenta. 

6. DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA 

DOTYCZĄCE OBROTU  

6.1. Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie 

do obrotu 
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Na podstawie Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na będącym 

rynkiem regulowanym rynku równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. następujących Instrumentów Wprowadzanych: 

1) 29.301.788 Praw Poboru z Akcji Notowanych, będących jednostkowymi prawami poboru Akcji 

zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

2) do 31.861.977 praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, 

3) do 31.861.977 Akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.  

Emitent zamierza zawrzeć z KDPW umowę (umowy), której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie 

Instrumentów Wprowadzanych. 

Zgodnie z § 12 Regulaminu GPW Prawa Poboru z Akcji Notowanych będą dopuszczone do obrotu giełdowego 

od dnia następującego po Dniu Prawa Poboru, z zastrzeżeniem sporządzenia przez Emitenta i zatwierdzenia 

Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego (właściwy organ nadzoru), przy czym będą dopuszczone do 

obrotu giełdowego nie wcześniej, niż w dniu ich zarejestrowania przez KDPW. Emitent nie zamierza ubiegać się 

o zarejestrowanie przez KDPW Praw Poboru Akcji serii K wynikających z niezdematerializowanych w Dniu 

Prawa Poboru Akcji Istniejących Nienotowanych. W celu uzyskania rejestracji przez KDPW pozostałych Praw 

Poboru Akcji serii K Zarząd sporządzi i przekaże do KDPW stosowne dokumenty. Zdematerializowane Prawa 

Poboru z Akcji Notowanych będą notowane na GPW począwszy od drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia 

się określonych w Regulaminie Giełdy przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego, bez 

dodatkowych wniosków ze strony Emitenta. 

Rejestracja PDA w KDPW będzie możliwa po dokonaniu przydziału Akcji serii K oraz spełnieniu warunków 

określonych w uchwale KDPW, natomiast rejestracja Akcji serii K w KDPW będzie możliwa dopiero po 

zarejestrowaniu przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji serii K. 

Po dokonaniu przydziału Akcji serii K Zarząd wystąpi do KDPW o rejestrację PDA w KDPW oraz złoży wszystkie 

wymagane prawem dokumenty umożliwiające rejestrację PDA w KDPW. Ponadto Emitent złoży wniosek do 

Zarządu GPW o wprowadzenie PDA do obrotu giełdowego. 

Zamiarem Emitenta jest, aby inwestorzy jak najwcześniej mieli możliwość obrotu nabytymi PDA oraz Akcjami 

serii K. W tym celu planowane jest ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie PDA do obrotu na GPW 

niezwłocznie po spełnieniu odpowiednich przesłanek przewidzianych prawem. 

Zgodnie z § 13 Regulaminu GPW PDA mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego z upływem dnia otrzymania 

przez Giełdę zawiadomienia o dokonanym przydziale Akcji serii K, nie wcześniej niż w dniu zarejestrowania PDA 

w KDPW. Zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Obrotu Giełdowego wprowadzenia PDA do obrotu na GPW 

dokona Zarząd GPW, na pisemny wniosek Emitenta, Zarząd GPW określi także datę pierwszego notowania 

i datę ostatniego notowania PDA, w porozumieniu z Emitentem i po uzgodnieniu z KDPW. Planowany termin 

rozpoczęcia notowań Praw do Akcji serii K został wskazany w Części IV pkt 5.1.3. Prospektu. 

Termin rozpoczęcia notowania Akcji serii K na GPW zależy głównie od terminu rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta dokonanego w drodze emisji Akcji serii K. Z tego względu Emitent ma ograniczony 

wpływ na termin rozpoczęcia notowania Akcji serii K na GPW. Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego w drodze emisji Akcji serii K, Emitent złoży do KDPW 

wniosek o rejestrację w KDPW Akcji serii K. Przewidywany termin rozpoczęcia notowania Akcji serii K został 

wskazany w Części IV pkt 5.1.3. Prospektu. 

6.2. Pozostałe informacje 

Akcje Notowane znajdują się w obrocie na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 

będącym rynkiem regulowanym. 
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Jednocześnie lub prawie jednocześnie z utworzeniem Akcji serii K, PDA i PP:  

 przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze prywatnym nie są papiery wartościowe tej 

samej klasy, 

 nie są tworzone papiery wartościowe innej klasy w związku z plasowaniem o charakterze publicznym 

lub prywatnym. 

Nie występują podmioty posiadające wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku 

wtórnym zapewniający płynność Akcji Notowanych lub Instrumentów Wprowadzanych za pomocą kwotowania 

ofert kupna i sprzedaży. 

W związku z Ofertą Emitent nie przewiduje dokonywania nadprzydziału akcji oraz prowadzenia działań 

mających na celu stabilizację kursu giełdowego Akcji Notowanych lub Instrumentów Wprowadzanych. 

7. UMOWY ZAKAZU SPRZEDAŻY AKCJI TYPY „LOCK-UP” 

Poniżej przedstawiono informacje na temat znanych Emitentowi dotyczących Akcji umów zakazu sprzedaży 

akcji typu „lock-up” oraz tego rodzaju jednostronnych zobowiązań. 

Zobowiązanie typu lock-up Tomasz Tuory wobec Emitenta i IPOPEMA Securities S.A. 

Tomasz Tuora w dniu 14 lipca 2014 r. jednostronnie zobowiązał się wobec Orphée i IPOPEMA Securities S.A. 

z siedzibą w Warszawie, że – pod warunkiem, iż spodziewane podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 

emisji akcji Orphée objętych uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy Orphée z 24 kwietnia 2014 r. 

(zwykłe podwyższenie kapitału) i w ramach kapitału docelowego Orphée zostaną zrealizowane (niezależnie od 

liczby wyemitowanych w ich ramach nowych akcji Orphée) (warunek ten został w całości spełniony) – nie 

będzie: (i) oferować, sprzedawać, zawierać umów sprzedaży, zastawiać lub w inny sposób przenosić lub 

rozporządzać Akcjami, innymi udziałowymi instrumentami finansowymi oraz instrumentami uprawniającymi do 

nabycia Akcji, ani dokonywać ogłoszeń dot. ww. czynności, a także (ii) zawierać jakichkolwiek umów zamiany 

lub jakichkolwiek innych umów, czy dokonywać innych transakcji, na podstawie których przeniesione zostaną, 

w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio, jakiekolwiek ekonomiczne skutki własności jakiejkolwiek 

liczby Akcji lub jakichkolwiek warrantów lub innych instrumentów finansowych uprawniających do nabycia 

Akcji, ani zlecać żadnej osobie trzeciej takich czynności ani ogłaszać intencji dokonania takich czynności. 

Opisane zobowiązanie typu lock-up jest wiążące do 31 grudnia 2015 r. Analogiczne zobowiązanie dotyczy 

posiadanych przez Tomasza Tuorę akcji Orphée. 

8. KOSZTY EMISJI LUB OFERTY 

Przy założeniu, że wszystkie Akcje serii K zostaną subskrybowane, łączna oczekiwana wartość emisji Akcji serii K 

wyniesie 47.793 tys. PLN. W takiej sytuacji łączne szacunkowe koszty Oferty, obejmujące: (a) przygotowanie i 

przeprowadzenie oferty 812 tys. PLN, (b) wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy, (c) sporządzenie 

prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa 505 tys. PLN, (d) promocja oferty – 33 tys. PLN, (e) pozostałe 

koszty – 168 tys. PLN , wyniosą około 1.518 tys. PLN. Emitent szacuje, że wpływy pieniężne netto (po odliczeniu 

kosztów emisji) z emisji Akcji serii K wyniosą około 46.275 tys. PLN. 

Ostateczne koszty Oferty obciążające Emitenta, będą możliwe do obliczenia po jej zakończeniu i zostaną 

podane przez Emitenta do publicznej wiadomości po zakończeniu Oferty. 
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9. ROZWODNIENIE 

Przy założeniu, że wszystkie emitowane (tj. 31.861.977) Akcje serii K zostaną objęte przez inwestorów, 

natychmiastowe rozwodnienie udziału akcjonariusza, który nie wykonał Prawa Poboru Akcji serii K, w kapitale 

zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spowodowane Ofertą wyniesie 

50%. Oznacza to, że istniejące przed Ofertą 31.861.977 Akcji Istniejących, reprezentujących przed Ofertą 100% 

kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających łącznie do 100% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji Akcji serii K, 

będzie reprezentować 50% kapitału zakładowego Emitenta oraz będzie uprawniać łącznie do 50% ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

W poniższych tabelach przedstawione zostało rozwodnienie spowodowane emisją Akcji serii K. W tabelach 

przyjęte zostało założenie, że objęte zostaną wszystkie emitowane (tj. 31.861.977) Akcje serii K.. 

Tabela 25. Natychmiastowe rozwodnienie spowodowane emisją 31.861.977 Akcji serii K, przy założeniu, że Akcje serii K nie zostaną objęte 

przez dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta 

 

Podmiot 
Liczba akcji / głosów na Walnym Zgromadzeniu  

Udział w ogólnej liczbie akcji / głosów na 
Walnym Zgromadzeniu 

Przed Ofertą Po Ofercie Przed Ofertą Po Ofercie 

Dotychczasowi akcjonariusze, w tym: 31.861.977 31.861.977 100,00% 50,00%% 

- TOTAL FIZ (pośrednio i bezpośrednio) 7.950.000 7.950.000 24,95% 12,48%% 

- Pan Tadeusz Tuora (pośrednio) 2 904 301 2 904 301 9,12% 4,56%% 

- ING OFE i ING Dobrowolny Fundusz 
Emerytalny 

2 502 022 2 502 022 7,85% 3,93%% 

- PTE Allianz Polska S.A. 2.136.926 2.136.926 6,71% 3,35%% 

- Pozostali 16 368 728 16 368 728 51,37% 25,69%% 

Nowi akcjonariusze 0 31.861.977 0,00% 50,00%% 

Razem 31.861.977 63.723.954 100,00% 100,00%% 

Źródło: Emitent 

Tabela 26. Natychmiastowe rozwodnienie spowodowane emisją 31.861.977Akcji serii K 

 
Seria Akcji 

Liczba akcji / głosów na Walnym Zgromadzeniu  
Udział w ogólnej liczbie akcji / głosów na 

Walnym Zgromadzeniu 

Przed Ofertą Po Ofercie Przed Ofertą Po Ofercie 

Akcje Istniejące (serii A-J) 31 861 977 31 861 977 100% 50% 

Akcje serii K 0 31.861.977 0% 50% 

Razem 31 861 977 63.723.954 100% 100% 

Źródło: Emitent 

W poniższej tabeli przedstawione zostało rozwodnienie spowodowane objęciem przez Akcjonariusza 

posiadającego łącznie, bezpośrednio i pośrednio, największa liczbę Akcji, tj. TOTAL FIZ (i podmiot przez niego 

kontrolowany) Akcji serii K w liczbie wynikającej z przypadających na TOTAL FIZ (i podmiot przez niego 

kontrolowany) Praw Poboru Akcji serii K (tj. 7.950.000 Akcji serii K), przy jednoczesnym założeniu, że nikt inny 

nie obejmie Akcji serii K. 
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Tabela 27. Natychmiastowe rozwodnienie spowodowane emisją Akcji serii K, przy założeniu, że Akcje serii K zostaną objęte tylko przez 

TOTAL FIZ (i podmiot przez niego kontrolowany) w liczbie wynikającej z przypadających na TOTAL FIZ (i podmiot przez niego kontrolowany) 

Prawa Poboru Akcji serii K 

Podmiot 

Liczba akcji / głosów na Walnym 
Zgromadzeniu 

Udział w ogólnej liczbie akcji / głosów na 
Walnym Zgromadzeniu 

Przed Ofertą Po Ofercie Przed Ofertą Po Ofercie 

Dotychczasowi akcjonariusze, w tym: 31.861.977 39.811.977 100,00% 100,00% 

- TOTAL FIZ (pośrednio i bezpośrednio) 7.950.000 15.900.000 24,95% 39,94% 

- Pan Tadeusz Tuora (pośrednio) 2.904.301 2.904.301 9,12% 7,30% 

- ING OFE i ING Dobrowolny Fundusz 
Emerytalny 

2.502.022 2.502.022 7,85% 6,28% 

- PTE Allianz Polska S.A. 2.136.926 2.136.926 6,71% 5,37% 

- Pozostali 16.368.728 16.368.728 51,37% 41,12% 

Nowi akcjonariusze 0 0 0,00% 0,00% 

Razem 31.861.977 39.811.977 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 

W poniższej tabeli przedstawione zostało rozwodnienie spowodowane objęciem przez TOTAL FIZ (i podmiot 

przez niego kontrolowany), p. Tadeusza Tuorę (podmiot przez niego kontrolowany), ING OFE i ING Dobrowolny 

Fundusz Emerytalny i PTE Allianz Polska S.A. Akcji serii K w liczbie wynikającej z przypadających na nich Praw 

Poboru Akcji serii K (tj. odpowiednio 7.950.000, 2.904.301, 2.502.022 i 2.136.926 Akcji serii K), przy 

jednoczesnym założeniu, że nikt inny nie obejmie Akcji serii K. 

Tabela 28. Natychmiastowe rozwodnienie spowodowane emisją Akcji serii K, przy założeniu, że Akcje serii K zostaną objęte tylko przez 

TOTAL FIZ (i podmiot przez niego kontrolowany), Pana Tadeusza Tuorę (podmiot przez niego kontrolowany), ING OFE i ING Dobrowo lny 

Fundusz Emerytalny i PTE Allianz Polska S.A. w liczbie wynikającej z przypadających na nich Praw Poboru Akcji serii K 

Podmiot 
Liczba akcji / głosów na Walnym Zgromadzeniu  

Udział w ogólnej liczbie akcji / głosów na 
Walnym Zgromadzeniu 

Przed Ofertą Po Ofercie Przed Ofertą Po Ofercie 

Dotychczasowi akcjonariusze, w tym: 31.861.977 47.355.226 100,00% 100,00% 

- TOTAL FIZ (pośrednio i bezpośrednio) 7.950.000 15.900.000 24,95% 33,58% 

- Pan Tadeusz Tuora (pośrednio) 2.904.301 5.808.602 9,12% 12,27% 

- ING OFE i ING Dobrowolny Fundusz 
Emerytalny 

2.502.022 5.004.044 7,85% 10,57% 

- PTE Allianz Polska S.A. 2.136.926 4.273.852 6,71% 9,03% 

- Pozostali 16.368.728 16.368.728 51,37% 34,55% 

Nowi akcjonariusze 0 0 0,00% 0,00% 

Razem 31.861.977 47.355.226 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 

10. INFORMACJE DODATKOWE 

10.1. Zakres działań doradców związanych z emisją 

Doradcami Emitenta w zakresie związanym z Ofertą są: 

1. Oferujący, podejmujący działania w zakresie określonym w Części IV pkt 5.4 Prospektu oraz 

doradzający Emitentowi w zakresie Oferty, w tym co do sporządzenia fragmentów Prospektu 

wskazanych w Części III pkt 1.2 Prospektu, 

2. BTFG Advisory sp. z o.o., doradca finansowy Emitenta co do sporządzenia fragmentów Prospektu 

wskazanych w Części III pkt 1.3 Prospektu, 
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3. Tatar i Wspólnicy Sp. k., doradca prawny Emitenta w zakresie Oferty, w tym co do sporządzenia 

fragmentów Prospektu wskazanych w Części III pkt 1.4 Prospektu. 

4. Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy sp.k., doradca Oferującego, świadczący usługi na 

rzecz  Emitenta w zakresie Oferty, w tym co do sporządzenia fragmentów Prospektu wskazanych 

w Części III pkt 1.5 Prospektu. 

10.2. Wskazanie innych informacji w dokumencie ofertowym, które zostały zbadane przez biegłych 

rewidentów lub w przypadku których biegli rewidenci dokonali przeglądu oraz w odniesieniu do 

których sporządzili oni raport 

W niniejszej Części IV Prospektu nie zostały zamieszczone informacje, które zostały zbadane przez biegłych 

rewidentów ani w przypadku których biegli rewidenci dokonali przeglądu ani w odniesieniu do których 

sporządzili oni raport. Zdanie poprzednie dotyczy także Części II pkt 3 Prospektu i Części III pkt 1 Prospektu. 

10.3. Dane ekspertów 

W niniejszej Części IV Prospektu nie zostały zamieszczone żadne oświadczenia ani raporty osób określanych 

jako eksperci. Zdanie poprzednie dotyczy także Części II pkt 3 Prospektu i Części III pkt 1 Prospektu. 

10.4. Informacje publikowane przez osoby trzecie 

Sporządzając niniejszą Część IV Prospektu nie wykorzystano informacji osób trzecich. Zdanie poprzednie 

dotyczy także Części II Prospektu pkt 3 i Części III pkt 1 Prospektu. 

 



PROSPEKT EMISYJNY PZ CORMAY S.A.  DEFINICJE, SKRÓTY I POJĘCIA BRANŻOWE 

336 

 

CZĘŚĆ V ZAŁĄCZNIKI 

1. DEFINICJE, SKRÓTY I POJĘCIA BRANŻOWE 

Definicje i skróty 

Akcje Akcje Emitenta  

Akcje Istniejące Akcje Emitenta istniejące na Datę Prospektu 

Akcje Istniejące Nienotowane Niezdematerializowane w Dacie Prospektu akcje zwykłe na 

okaziciela Emitenta serii F w liczbie 2.500.000  i serii H w liczbie 

60.189 

Akcje Notowane Akcje Istniejące dopuszczone i wprowadzone do obrotu na 

rynku głównym GPW 

Akcje Oferowane / Akcje serii K Akcje zwykłe na okaziciela Emitenta serii K oferowane w drodze 

oferty publicznej, której dotyczy Prospekt, emitowane na 

podstawie Uchwały Emisyjnej 

Akcjonariusze Akcjonariusze Emitenta 

Cena Emisyjna Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosząca 1,50 zł za jedną 

Akcję Oferowaną 

CHF Waluta obowiązująca na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej 

Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej inny niż Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

Data / Dzień Prospektu Dzień zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru 

Finansowego 

Diagnostica Diagnostica Holding S.r.l 

Diesse Diesse Diagnostica Senese S.p.A., 

Doradca Finansowy BTFG Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

Doradca Oferującego  Trigon Investment Banking Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością & Wspólnicy Spółka komandytowa 

z siedzibą w Warszawie 

Doradca Prawny Tatar i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, 

nr KRS: 0000344661 

Dzień Prawa Poboru 12 czerwca 2015 

EDMA Ang. European Diagnostic Manufacturers Association – 

stowarzyszenie firm europejskich działających w branży 

diagnostyki in vitro, działające jako organizacja non-profit 

w celu reprezentowania interesów firm z branży diagnostyki 
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in vitro w Europie 

Emitent / Spółka / PZ Cormay PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, Polska 

EUR Jednostka monetarna strefy euro, tj. 18 spośród 28 państw 

członkowskich Unii Europejskiej, równa 100 eurocentom 

Europejski Układ Gospodarczy Strefa wolnego handlu i wspólny rynek, obejmujące państwa 

Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię i Liechtenstein 

FIZ Fundusz inwestycyjny zamknięty działający na mocy ustawy 

z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 157) 

Giełda Papierów Wartościowych / GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą 

w Warszawie, Polska 

Grupa Kapitałowa Diesse Grupa kapitałowa, zgodnie z art. 4 pkt 16 Ustawy o Ofercie, 

w skład której wchodzi: Diesse Diagnostica Senese S.p.A., jako 

podmiot dominujący, oraz podmioty zależne: Diesse 

Immobiliare S.p.A oraz Diesse Ricerche S.r.l 

Grupa Kapitałowa Emitenta Grupa kapitałowa, zgodnie z art. 4 pkt 16 Ustawy o Ofercie, 

w skład której wchodził Emitent jako podmiot dominujący oraz 

podmiot bezpośrednio zależny Orphée SA i podmioty zależne 

pośrednio: Kormej Diana sp. z o.o., Kormiej Rusłand sp. z o.o., 

Innovation Enterprises Ltd. i Orphee Technics Sp. z o.o. 

(funkcjonująca do dnia 11.02.2015 r. pod nazwą: TT 

Management Sp. z o.o.). Grupa Kapitałowa Emitenta przestała 

istnieć z dniem 26.02.2015 r. Tego dnia Emitent zbył łącznie 

10.424.295 akcji spółki Orphée SA, reprezentujących 27% 

kapitału zakładowego Orphée SA i 27% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Orphée SA, w związku z czym Emitent 

utracił status jednostki dominującej względem Orphee SA. 

Grupa Kapitałowa Orphée 
Grupa kapitałowa, zgodnie z art. 4 pkt 16 Ustawy o Ofercie, 

w skład której wchodzi: Orphée SA, jako podmiot dominujący, 

oraz podmioty zależne: Kormej Diana sp. z o.o., Kormiej 

Rusłand sp. z o.o., Innovation Enterprises Ltd., Orphee Technics 

Sp. z o.o. 

Innovation Enterprises Innovation Enterprises Ltd. (Limited) spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Carrigtwohill, Republika 

Irlandii 

Instrumenty Wprowadzane  Instrumenty finansowe, o dopuszczenie i wprowadzanie 

których do obrotu na rynku regulowanym, na podstawie 

Prospektu, zamierza ubiegać się Emitent, obejmujące: Akcje 

Oferowane, Prawa do Akcji oraz Prawa Poboru z Akcji 

Notowanych 
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Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz. U. 

z 2014 r., poz. 121) 

Komisja / Komisja Nadzoru Finansowego Centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór 

nad rynkiem finansowym w Polsce, powołany na mocy ustawy 

z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, ze zm.) 

Komitet Audytu / Komitet ds. Audytu Komitet ds. audytu, o którym mowa w art. 86 Ustawy 

o Biegłych Rewidentach i ich Samorządzie, Podmiotach 

Uprawnionych do Badania Sprawozdań Finansowych oraz 

o Nadzorze Publicznym, funkcjonujący w ramach Rady 

Nadzorczej. 

Kormej Diana Kormej Diana ИOOO (Иностранное общество с ограниченной 

ответственностью) zagraniczna spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z siedzibą w Mińsku, Republika Białorusi 

Kormiej Rusłand Kormiej-Rusłand OOO (общество с ограниченной 

ответственностью) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Moskwie, Federacja Rosyjska 

Ksh Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm.) 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

/ KDPW 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą 

w Warszawie 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MSSF / MSR  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej / 

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości  

NewConnect Rynek akcji prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, o którym 

mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi 

Obligacje Obligacje, objęte porozumieniem zawartym przez Emitenta 

w dniu 21 lutego 2014 r. z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie 

o zorganizowanie i przeprowadzenie Programu Emisji Obligacji 

OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

Oferujący Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie 

Oferta / Oferta Publiczna Oferta objęcia Akcji Oferowanych ogłaszana przez Emitenta 

Ordynacja Podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa 

(jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późniejszymi 

zmianami) 

PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – agencja rządowa 

– centralny organ administracji podległy Ministrowi Gospodarki 

– zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Centralny_organ_administracji
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Gospodarki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fundusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bud%C5%BCet_pa%C5%84stwa
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i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych 

i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich 

Orphée Orphée S.A. (Société Anonyme) spółka akcyjna z  siedzibą 

w Genewie 

PKB Produkt krajowy brutto 

PLN / zł Waluta obowiązująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

PO IG Program Innowacyjna Gospodarka, jeden z sześciu programów 

krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który 

finansowany jest ze środków europejskich. Jest to program 

skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy 

zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z 

badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, 

inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub 

wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych 

Prawa do Akcji / PDA Prawa do Akcji Oferowanych w rozumieniu Ustawy o Obrocie  

Prawo Poboru Prawo poboru Akcji Oferowanych w rozumieniu Ksh 

Prawa Poboru z Akcji Notowanych Prawa Poboru wynikające (przysługujące) z Akcji Notowanych 

Prospekt/Prospekt Emisyjny Niniejszy prospekt emisyjny 

Przewodniczący Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję przewodniczącego 

Rady Nadzorczej 

PTC Układ o Współpracy Patentowej (ang. Patent Cooperation 

Treaty) - konwencja międzynarodowa podpisana 19 czerwca 

1970 w Waszyngtonie przez 18 państw założycielskich; obecnie 

do układu należy 148 państw. Polska ratyfikowała układ PCT 25 

grudnia 1990. Układ umożliwia uzyskiwanie patentów 

w państwach-stronach układu w uproszczonym systemie 

opartym na jednym zgłoszeniu patentowym (zgłoszenie 

międzynarodowe PCT). 

Rada Dyrektorów Organ wykonawczy spółki Orphée SA, do kompetencji którego 

należy podejmowanie uchwał i decydowanie w sprawach 

niezastrzeżonych lub nieprzekazanych do kompetencji innego 

organu. 

Rada Giełdy Papierów Wartościowych  Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

z siedzibą w Warszawie, Polska 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta, o której mowa w pkt III.B  Statutu 

Raport Bieżący Raport bieżący Emitenta przekazywany zgodnie z art. 56 

Ustawy o Ofercie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_mi%C4%99dzynarodowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Waszyngton
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Regulamin Giełdy Papierów 

Wartościowych/ GPW/Giełdy 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

(tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 

2015 r.) w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady 

Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., ze zm.) 

Regulamin KDPW Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 

Rozporządzenie 809/2004 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 

2004 r. stanowiące przepis wykonawczy do Dyrektywy 

2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, 

włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów oraz 

rozpowszechniania reklam, ze zmianami (Dz. U. L 149/1 z dnia 

30 kwietnia 2004 r. ze zm.) 

Rozporządzenia Rady w Sprawie 

Koncentracji 

Rozporządzenie Rady (WE) NR 139/2004 z dnia 20 stycznia 

2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

(rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia 

przedsiębiorstw) (Dz.U.UE.L.04.24.1) 

RUB Waluta obowiązująca na terytorium Federacji Rosyjskiej 

SSE Specjalna strefa ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Podstrefa 

Lublin 

Statut  Statut Emitenta w brzmieniu ujednoliconym przez Radę 

Nadzorczą Emitenta w dniu 8 czerwca 2015 r. 

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, 

uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012 Zarządu Giełdy z dnia 17 

października 2012 r., z późniejszymi zmianami 

TOTAL FIZ Fundusz inwestycyjny zamknięty utworzony w ramach 

IPOPEMA TFI S.A. na czas określony do 31 stycznia 2021 r. 

Uchwała Emisyjna Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Emitenta z 2 kwietnia 2015 r.; brzmienie ww. uchwały 

zamieszczono w punkcie 4.6 Części IV Prospektu 

UE Unia Europejska 

Umowa Opcji Umowa zawarta pomiędzy Diagnostica Holding S.r.l. a Orphée 

SA w dniu 14 lutego 2013 r., na mocy której Diagnostica 

Holding S.r.l. postanowiła udzielić Orphée SA opcji typu „call” 

(na zakup) akcji serii B w spółce Diesse Diagnostica Senese 

S.p.A., a Orphée SA postanowiła udzielić Diagnostica Holding 

S.r.l. opcji typu „put” (na sprzedaż) akcji serii B w spółce Diesse 

Diagnostica Senese S.p.A. 
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Umowa Reorganizacji Umowa zawarta pomiędzy PZ Cormay S.A. a Orphée SA w dniu 

8 października 2012 r., aneksowana w dniu 8 listopada 2013 r., 

dotycząca reorganizacji Grupy Kapitałowej Cormay. W umowie 

tej ustalono warunki nabycia przez Orphée SA od PZ Cormay 

S.A. udziałów spółek: Kormiej Rusłand sp. z o.o., Kormej Diana 

sp. z o.o. i Innovation Enterprises Ltd. oraz uzgodniono, iż PZ 

Cormay S.A. dokona sprzedaży zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa na rzecz Orphée SA. Umowa określa również 

warunki współpracy spółek PZ Cormay S.A. i Orphée SA w 

związku z reorganizacją Grupy Kapitałowej Cormay 

Umowa Sprzedaży Akcji Diesse  Umowa zawarta pomiędzy Senese Holding S.r.l. i Diagnostica 

Holding S.r.l. a Orphée SA w dniu 14 lutego 2013 r., na mocy 

której Senese Holding S.r.l. sprzedała na rzecz Orphée SA akcje 

w kapitale zakładowym spółki Diesse Diagnostica Senese S.p.A. 

serii A, reprezentujące 40% jej kapitału zakładowego 

i Diagnostica Holding S.r.l. sprzedała na rzecz Orphée SA akcje 

w kapitale zakładowym spółki Diesse Diagnostica Senese S.p.A. 

serii A, reprezentujące 5% jej kapitału zakładowego 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

UPRP Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej 

Ustawa o Biegłych Rewidentach i Ich 

Samorządzie, Podmiotach Uprawnionych do 

Badania Sprawozdań Finansowych oraz o 

Nadzorze Publicznym 

Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 

2009r., Nr 77, poz. 649, ze zm.) 

 

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 1203, ze zm.) 

Ustawa o obligacjach Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity 

Dz. U. z 2001 r., nr 120, poz. 1300, ze zm.) 

Ustawa o Obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 94) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i 

Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. z 2007 r.,  nr 50, poz. 331 ze zm.) 

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

wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób 

Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 361, 

z późniejszymi zmianami) 
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Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób 

Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 

z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Podatku od Czynności 

Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 

649, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) 

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330) 

Ustawa o Systemie Oceny Zgodności Ustawa o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, ze zm.) 

Ustawa o Wyrobach Medycznych Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2012 r. (Dz. U. 

z 2010r. Nr 107, poz. 679, ze zm.) 

Walne Zgromadzenie  Zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie Emitenta, 

najwyższy organ Emitenta, o którym mowa w pkt III.C Statutu 

Walne Zgromadzenie Orphée, Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Orphée 

Zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie 

akcjonariuszy spółki Orphée S.A. 

Współkontrola Współkontrola w rozumieniu MSR nr 31, tj. określony 

w umowie podział kontroli nad działalnością gospodarczą, 

który występuje tylko wówczas, gdy strategiczne decyzje 

finansowe i operacyjne dotyczące tej działalności wymagają 

jednomyślnej zgody stron sprawujących współkontrolę 

(wspólników przedsięwzięcia) 

Zapis Dodatkowy  Zapis na Akcje serii K nie objęte w ramach Zapisów 

Podstawowych, do którego uprawniona jest osoba będąca 

akcjonariuszem Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa 

poboru 

Zapis Podstawowy Zapis na Akcje serii K dokonywany w wykonaniu prawa poboru, 

do którego uprawniony jest akcjonariusz Emitenta posiadający 

prawa poboru, który nie dokonał zbycia prawa poboru do 

momentu złożenia zapisu na Akcje serii K oraz osoba, która 

nabyła prawa poboru i nie dokonała ich zbycia do momentu 

złożenia zapisu na Akcje serii K 

Zarząd  Zarząd Emitenta, o którym mowa w pkt III.A Statutu 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych / 

Zarząd GPW/ Zarząd Giełdy 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

z siedzibą w Warszawie, Polska 

Zdematerializowane Prawo Poboru Prawo Poboru zarejestrowane przez KDPW 

(zdematerializowane) 
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Pojęcia branżowe 

Analizator 

hematologiczny 5-diff 

Analizator hematologiczny służący do jakościowej i ilościowej oceny składu 

i morfologii  krwi obwodowej,  krwinek: czerwonych (erytrocytów), białych 

(leukocytów) oraz płytek krwi (trombocytów), różnicujący krwinki białe na 

5 populacji (tzw. 5-diff) wykorzystuje zwykle kombinację różnych metod, które 

mierzą cechy komórek przepływających przez kilka odrębnych kanałów 

pomiarowych, połączonych z matematycznym opracowaniem sygnałów 

z poszczególnych detektorów 

Antygen Substancja, która wykazuje immunogenność, czyli zdolność do wywołania 

przeciwko sobie odpowiedzi odpornościowej lub antygenowość, czyli zdolność do 

wiązania się ze swoistymi przeciwciałami 

Chemia kliniczna 

(biochemia) 

Dziedzina medycyny zajmująca się parametrycznym opisem stanu zdrowia 

i choroby, polega m.in. na oznaczaniu poziomu metabolitów, enzymów, białek 

w tym białek ostrej fazy (stanu zapalnego) i niektórych hormonów w oparciu 

o barwną reakcję i odczyt spektrofotometryczny. Badania te pozwalają ocenić stan 

równowagi wewnątrzustrojowej, której zaburzenie jest spowodowane przez 

chorobę (cukrzyca, zawał serca itp.) 

Cytologia (inaczej 

biologia komórki) 

Nauka o budowie wewnętrznej i funkcji komórki jako podstawowej jednostki 

budulcowej organizmów żywych 

Diagnostyka in vitro 

(IVD, ang. in vitro 

diagnostics) 

Diagnostyka odbywająca się poza ciałem ludzkim, polegająca na przeprowadzaniu 

nieinwazyjnych badań materiału biologicznego w celu zdiagnozowania lub 

wykluczenia choroby, obejmuje cały zakres testów, przeprowadzanych na płynach 

ustrojowych i tkankach 

Dysocjacja 

elektrolityczna 

Proces rozpadu cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem 

rozpuszczalnika 

Elektroforeza Polega na rozdziale białek surowicy krwi w oparciu o zjawisko migracji z różną 

szybkością w polu elektrycznym. Badanie to stosuje się w diagnozowaniu chorób, 

w których występują zmiany ilościowe i jakościowe w białkach osocza krwi 

(choroby nerek, choroby nowotworowe) 

Elektrolity Substancje chemiczne, których cząsteczki pod wpływem polarnego rozpuszczalnika 

(najczęściej wody) rozpadają się na elementy elektrycznie naładowane czyli jony 

(ulegają dysocjacji) 

Erytrocyty Krwinki czerwone, morfotyczny składnik krwi, którego głównym zadaniem jest 

przenoszenie tlenu z płuc do pozostałych tkanek organizmu 

Hematologia Dziedzina nauki zajmująca się badaniami zmian ilościowo-jakościowego składu 

i charakteru komórek występujących we krwi 

Hormony Substancje wytwarzane w gruczołach wewnątrzwydzielniczych lub 

wyspecjalizowanych grupach komórek, przekazywane przez nie wprost do krwi, 

mające silne pobudzające lub hamujące działanie na procesy biochemiczne, 

poprzez które przejawia się ich regulacja i sterowanie czynnościami różnych tkanek 

i narządów 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zki_chemiczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozpuszczalnik
http://portalwiedzy.onet.pl/39299,,,,gruczoly,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/9244,,,,komorka,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/51529,,,,krew,haslo.html
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Immunologia Dziedzina nauki zajmująca się badaniem reakcji odpornościowo-obronnej ustroju 

na czynniki chorobotwórcze lub inne obce organizmowi substancje i ciała (np. 

toksyny lub transplanty) 

Koagulologia Bada proces krzepnięcia krwi i jego zaburzenia poprzez oznaczenie poziomu 

poszczególnych składników biorących udział w tym procesie 

Koagulometr Urządzenie do badania krzepliwości krwi 

Markery nowotworowe Specyficzne substancje obecne we krwi, moczu bądź w wycinkach tkanek pacjenta, 

których identyfikacja wymaga analiz wykraczających poza typowe testy 

diagnostyczne używane w onkologii. Badanie ich rodzaju oraz stężenia ułatwia 

postawienie diagnozy, ocenę ryzyka i długookresowe monitorowanie stanu 

zdrowia chorego. Pomiar może być dokonany za pomocą różnorodnych technik, 

przystosowanych do badania próbek DNA, RNA, białek, całych komórek oraz 

tkanek 

Mikrobiologia Jedna z nauk biologicznych. W szerszym znaczeniu zajmuje się badaniem 

wszystkich drobnoustrojów (w tym ujęciu obejmuje m.in. bakteriologię, 

wirusologię, protozoologię), natomiast w ściślejszym znaczeniu tylko badaniem 

bakterii i wirusów 

Odczyn Biernackiego / 

OB / wskaźnik OB 

Wskaźnik opadania erytrocytów - badanie laboratoryjne polegające na pomiarze 

drogi opadania krwinek czerwonych w niekrzepnącej krwi w trakcie 1 godziny. 

W diagnostyce medycznej służy jako wskaźnik procesów zapalnych, reumatycznych 

i nowotworowych 

Parazytologia Dziedzina nauki zajmująca się badaniem pasożytów 

Point-of-Care Testing 

(POCT) 

Badania medyczne / testy medyczne przeprowadzane przy pacjencie, w pobliżu 

miejsca przebywania pacjenta (m.in. w gabinecie lekarskim, domu, karetce, 

szpitalu), które nie wymagają specjalnie wydzielonej powierzchni do 

przeprowadzenia ich, prowadzone poza laboratoriami diagnostycznymi 

Przeciwciała 

monoklonalne (ang. 

Monoclonal AntiBodies) 

Zbiór przeciwciał, które wykazują jednakową swoistość względem danego 

antygenu i ewentualnie takie samo lub podobne powinowactwo 

Sedymentacja 

erytrocytów (ESR, ang. 

erythrocyte 

sedimentation rate) 

Opadanie erytrocytów w niekrzepnącym osoczu krwi, której miarą jest Odczyn 

Biernackiego 

Serologia Dziedzina nauki, część immunologii, zajmująca się interakcją pomiędzy antygenami 

i przeciwciałami, jak również rozwojem metod badania obecności antygenów oraz 

przeciwciał i tym samym identyfikację patogenu lub przeciwciał we krwi, 

umożliwiając diagnostykę niektórych chorób (np. boreliozy, kiły albo włośnicy) 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Krew
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mocz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tkanka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Diagnostyka_laboratoryjna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Diagnostyka_laboratoryjna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Onkologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_deoksyrybonukleinowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwasy_rybonukleinowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%B3rka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tkanka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sedymentacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Erytrocyt
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzepni%C4%99cie_krwi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Medycyna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zapalenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gor%C4%85czka_reumatyczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowotw%C3%B3r
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przeciwcia%C5%82o
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antygen
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Immunologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antygen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przeciwcia%C5%82o
http://pl.wikipedia.org/wiki/Patogen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krew
http://pl.wikipedia.org/wiki/Diagnostyka_%28medycyna%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Borelioza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ki%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82o%C5%9Bnica_%28choroba%29
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2. WYKAZ ODESŁAŃ 

W Prospekcie emisyjnym zostały zamieszczone następujące odesłania:  

 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2014 r. 

do 31 grudnia 2014 r., opublikowane w skonsolidowanym raporcie rocznym Emitenta przekazanym do 

publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2015 r. Opinia i raport z badania skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  zostały zamieszczone 

w powyższym raporcie rocznym. 

 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 

1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. oraz śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta za 

okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r., opublikowane w dniu 15 maja 2015 r. 

w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Emitenta za okres I kwartału 2015 r. wraz z danymi 

porównywalnymi za analogiczny okres 2014 r. Prezentowane w tym raporcie śródroczne dane finansowe 

nie podległy badaniu, ani przeglądowi przez biegłego rewidenta.  

Informacje finansowe, o których mowa powyżej, zostały podane do publicznej wiadomości w trybie przekazania 

raportów okresowych systemem ESPI. Powyższe raporty okresowe są udostępnione miedzy innymi na stronie 

internetowej Emitenta pod adresem: http://www.cormay.pl w sekcji „Strefa inwestora” w zakładce „Raporty”.  
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3. STATUT EMITENTA 

 
STATUT PZ CORMAY SPÓŁKI AKCYJNEJ 

tekst jednolity sporządzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 8 czerwca 2015 r. 

uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki oraz Uchwały nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany § 13 

Statutu Spółki 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§1. 

Spółka działa pod firmą PZ CORMAY Spółka Akcyjna. -------------------------------------------------  

 

§2 

Siedzibą spółki są Łomianki. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

§3 

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  ------------------------  

 

§4 

1.  Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa 
i inne jednostki organizacyjne poza siedzibą Spółki. -------------------------------------------------------  

2.  Spółka może przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą.  

 

§5 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. --------------------------------------------------------------------  

 

§6 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ---------------------------------------------------------------------  

1) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 
20.59.Z), -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 
wyrobów farmaceutycznych (PKD 21),-------------------------------------------------------------  

3) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23), 

4) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25),  

5) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26), -----------------  

6) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27), -----------------------------------------------------  
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7) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28), --------------------  

8) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),---------------------------  

9) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych  (PKD 33.11.Z), -------------------  

10) Działalność wydawnicza (PKD 58), -----------------------------------------------------------------  

11) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), -------------------------------------------  

12) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),------------------------------------------  

13) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z), ----------  

14) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2), ---------------------------------------------------------  

15) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach (PKD 47.73.Z), ------------------------------------------------------------------------------  

16) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4), ---------------------------------------------------------  

17) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z), -----------------------------------------------------  

18) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z), -----------------------------------------------------  

19) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach (PKD 47.78.Z), ------------------------------------------------------------------------------  

20) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
(PKD 47.79.Z), -----------------------------------------------------------------------------------------  

21) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 
47.9), -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

22) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 
95), -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

23) Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3), ----------------------------------------------  

24) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz 
działalność powiązana (PKD 62), -------------------------------------------------------------------  

25) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),------------------------  

26) Wynajem i dzierżawa (PKD 77), ---------------------------------------------------------------------  

27) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), -----------  

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

29) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59), ------------------  

30) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych (PKD 64.9), ----------------------------------------------------------------------------  

31) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), ------------------------------  

32) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 
technicznych (PKD 72.19.Z), ------------------------------------------------------------------------  

33) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 
(PKD 32.50.Z), -----------------------------------------------------------------------------------------  

34) Badania i analizy techniczne (PKD 71.2), ----------------------------------------------------------  

35) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9),  ---------------------------  
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36) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93),  -----------------------------------  

37) Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z),  ---------------------------------------------  

38) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z),  ----  

39) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),  --------  

40) Produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z),  -----------------------------------  

41) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z),  -----------------  

42) Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.17.Z),  ------------  

43) Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20.Z),  ----------  

44) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających 
(PKD 20.30.Z),  ----------------------------------------------------------------------------------------  

45) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z),  -------  

46) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),  ---------------------------  

47) Produkcja klejów (PKD 20.52.Z),  ------------------------------------------------------------------  

48) Produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z),  --------------------------------------------------  

49) Produkcja włókien chemicznych (PKD 20.60.Z),  ------------------------------------------------  

50) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z), ---------  

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

52) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),  ------------  

53) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),  ------------------------------  

54) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),  -----------------  

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

56) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3),  -----------------  

57) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4),  ----------------------------------  

58) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),  ------  

59) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),  -------------  

60) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),  -----------------------------------  

61) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),  ----------------------------------------  

62) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(PKD 86.90.E), -----------------------------------------------------------------------------------------  

63)  Doradztwo firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 
70).--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.  Zmiana przedmiotu działalności Spółki powzięta uchwałą Walnego Zgromadzenia 
większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 
połowę kapitału zakładowego następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy głosowali 
przeciwko zmianie. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

II. Kapitał zakładowy, akcje, prawa i obowiązki akcjonariuszy. 

 

§7 
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1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 31.861.977 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset 
sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 
31.861.977 (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset 
siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. ---------------------  

2. Akcje założycielskie, pierwszej emisji w ilości 6.882.161 (sześć milionów osiemset 
osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A o 
numerach od 1 (jeden) do 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto 
sześćdziesiąt jeden). ----------------------------------------------------------------------------------------  

2a.  Akcje serii B w ilości 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na    
okaziciela o numerach  od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy). ----------------------  

2b.   Akcje serii C w ilości 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) są akcjami zwykłymi 
na   okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy). ------- 

2c.    Akcje serii D w ilości 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące 
osiemset szesnaście) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.984.816 
(jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście).  --------------------------  

2d.    Akcje serii E w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela o 
numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów). -----------------------------------------------  

2e.   Akcje serii F w ilości 3.000.000 (trzy miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach 
od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony). --------------------------------------------------------------------  

2f.   Akcje serii G w ilości 4.000.000 (cztery miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o 
numerach od 1 (jeden)  do 4.000.000 (cztery miliony). ----------------------------------------------------  

2g.   Akcje serii H w ilości 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na 
okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy). ----------------------  

2h.  Akcje serii I w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o 
numerach od 1 (jeden) do 200.000 (dwieście tysięcy). -----------------------------------------------------  

2i.   Akcje serii J w ilości 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) są akcjami zwykłymi na 
okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy). -----------------------  

3. Cena akcji pierwszej emisji równa jest wartości nominalnej. -----------------------------------------  

4. Kapitał zakładowy zostaje pokryty w następujący sposób:-------------------------------------------- 

a) kapitał zakładowy w wysokości 219.610 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset 
dziesięć) złotych, jako wartość wnoszonych do spółki 98,5 % (dziewięćdziesiąt osiem 
i pięć dziesiątych procenta) udziałów w spółce białoruskiej KORMEJ – DIANA 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku oraz 100 % (sto 
procent) akcji rosyjskiej spółki KORMIEJ RUSŁAND Spółka Akcyjna Zamknięta z 
siedzibą w Moskwie, zgodnie z art. 309 § 4 kodeksu spółek handlowych, zostaje 
pokryty przed zarejestrowaniem spółki, ------------------------------------------------------ 

b) kapitał zakładowy w wysokości 6.662.551 zł ( sześć milionów sześćset sześćdziesiąt 
dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) jako wartość wnoszonego do spółki 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego Przedsiębiorstwa 
Zagranicznego CORMAY w Lublinie, z wyłączeniem praw i zobowiązań 
wynikających z umów zawartych przez Przedsiębiorstwo Zagraniczne CORMAY z 
siedzibą w Lublinie w trybie ustawy o zamówieniach publicznych oraz praw z 
rejestracji wyrobów medycznych i podmiotów wprowadzających do obrotu wyroby 
medyczne w trybie ustawy o wyrobach medycznych, zostanie pokryty z dniem 
31.12.2006r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku).. ------------ 

5. Założycielem spółki jest Cormay Aktiengesellschaft z siedzibą w Vaduz. -------------------------  

 

§8 
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1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji oraz w drodze 
zmiany wartości nominalnej akcji. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne 
lub w zamian za wkłady niepieniężne (aporty). -------------------------------------------------------------  

2. W okresie do dnia 31 grudnia 2012 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki o kwotę nie przekraczającą 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów złotych) 
(kapitał docelowy). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 przez dokonanie jednego lub 
kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, przy czym akcje mogą być 
obejmowane tak za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aporty). ---------------------------------------  

4. Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z 
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w tym także w 
sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne (aporty), po 
uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------  

5. Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd przeprowadzając emisję, może 
wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru poszczególnych emisji.------------------------------------------  

6. Podwyższenia kapitału, o którym mowa w ustępie 2, mogą również następować w drodze 
emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż 
wskazany w ustępie 2.---------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Papiery wartościowe wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być przedmiotem 
umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz wniosku o ubieganie się o 
dopuszczenie do obrotu na tym samym rynku regulowanym, co pozostałe akcje Spółki.------- 

 

§9 

Akcje spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę   
(umorzenie dobrowolne). --------------------------------------------------------------------------------------  

 

§10 

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi albo akcjami na okaziciela.  -------------------------------------  

2. Akcje wydawane za wkłady niepieniężne są akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na 
akcje na okaziciela do dnia zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne Walne Zgromadzenie 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. ----------  

3. Akcje założycielskie wydawane za wkłady niepieniężne przekształcają się w akcje na 
okaziciela w dniu zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne Walne Zgromadzenie 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. ----------  

4. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. ------------------------------------  

 

 

III. Organy spółki 

 

§11 

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie. ----------------------------------  

 

A. ZARZĄD  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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§12 

1. W skład Zarządu wchodzi od dwóch do czterech członków, w tym Prezes. --------------------  

2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. ----------  

3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu. ----------------------------------------  

4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej 
kadencji. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Członek Zarządu powołany w czasie kadencji pełni obowiązki do końca tej kadencji.  --------  

6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie 
sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka 
Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być wybierani ponownie. -------------------------------  

8. Członków pierwszego Zarządu powołuje założyciel – spółka Cormay AG.  --------------------  

 

§13 

1. Do reprezentacji Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy 
członek Zarządu samodzielnie, z tym, że od dnia 1 stycznia 2015 r. do reprezentacji Spółki i 
składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający 
łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. ------------------------------------------  

2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy 
działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Spółkę umocowania. 

3. Członek Zarządu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić w formie pisemnej Radę 
Nadzorczą o:----------------------------------------------------------------------------------------------  

a)  rozpoczęciu pełnienia funkcji lub o zajęciu stanowiska w organach innej spółki 
kapitałowej, --------------------------------------------------------------------------------------  

b)  rozpoczęciu działalności gospodarczej.” ----------------------------------------------------  

 

§14 

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.  -------------------------------------------------------------------------  

2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. ----------------------------------------------------------------  

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu 
członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. ------------  

 

§15 

1. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. -------------------------------  

2. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. --------------------------------------------------------  

 

§15 (1) 

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego 
sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowane przez biegłego rewidenta wskazanego 
przez Radę Nadzorczą jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe na ostatni dzień 
roku zgodne z obowiązującymi przepisami.-------------------------------------------------------------- 
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2. Zarząd sporządza miesięczne raporty finansowe według wymagań ustalonych uchwałą Rady 
Nadzorczej. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej raporty miesięczne w ciągu 20 dni po 
upływie każdego miesiąca.--------------------------------------------------------------------------------- 

3. Zarząd sporządza roczne budżety oraz wieloletnie strategiczne plany rozwoju Spółki i jej grupy 
kapitałowej oraz przedstawia je Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia najpóźniej do końca stycznia 
roku, którego budżet dotyczy. Zarząd regularnie informuje Radę Nadzorcza o realizacji budżetu. 
Plany strategiczne są co roku aktualizowane.------------------------------------------------------------ 

 

§16 

Zarząd działa na podstawie niniejszego statutu oraz regulaminu pracy Zarządu uchwalanego 
przez Radę Nadzorczą. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

B. Rada Nadzorcza  -------------------------------------------------------------------------------------  

 

§17 

Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.  -----------------------------------------------------------  

 

§18 

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do ośmiu członków. ---------------------------------  

2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej 
powoływani są na okres wspólnej kadencji.-------------------------------------------------------------  

 

§19 

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój 
głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -------------------------------  

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----------------------------------------  

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku 
równości decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ---------------------------------------  

4. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego statutu oraz regulaminu ustalonego przez 
siebie w drodze uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

§20 

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: --------------------------------------------------  

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego, w 
zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz 
wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie 
Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, ---  

b) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub 
wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres 
nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków 
Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą 
sprawować swoich czynności, ---------------------------------------------------------------------  
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c)  delegowanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej do samodzielnego 
pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony (w takim przypadku 
delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej 
pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności),------------------------------------ 

d)    prawo żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy 
Spółki w każdym czasie, ----------------------------------------------------------------------------  

e)     określanie zasad nadzoru właścicielskiego w odniesieniu do spółek zależnych,------ 

f)   wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,  --------------  

g)  wyznaczanie do końca roku obrachunkowego biegłych rewidentów celem dokonania 
badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,  --------  

h) zatwierdzanie budżetu na kolejny rok obrotowy, przy czym budżet powinien 
obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów Spółki oraz grupy na dany rok 
obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego oraz plan 
przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy, -----------------------------------------------  

i)  zatwierdzanie planów strategicznych spółki oraz ich aktualizacji,-------------------------- 

j)  określanie wymagań jakim powinny odpowiadać przedstawiane przez Zarząd budżety 
i plany strategiczne,------------------------------------------------------------------------------ 

k) ustalanie na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia jednolitego tekstu 
Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w 
uchwale Walnego Zgromadzenia, -----------------------------------------------------------------  

l)  uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej, ----------------------------  

m) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym 
umów komercyjnych, w relacjach z podmiotami, w których te same osoby fizyczne są 
właścicielami/ współwłaścicielami (w rozumieniu beneficjenta rzeczywistego) lub 
pełnią funkcje zarządzające, kontrolne lub nadzorcze lub podmioty, w których 
pomiędzy osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające, kontrolne lub 
nadzorcze zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub wynikające ze stosunku 
pracy lub powiązania majątkowe,------------------------------------------------------------------  

n) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania w 
zakresie realizacji planów strategicznych, w tym umów komercyjnych, rozporządzanie 
aktywami, fuzje i przejęcia, transakcje wewnątrz grupy o wartości równej lub wyższej 
niż 5% wysokości kapitałów własnych spółki w dniu wyrażania zgody,  --------------------  

o) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania, w tym 
umów komercyjnych ze stronami trzecimi, o wartości równej lub wyższej niż 10% 
wysokości kapitałów własnych spółki w dniu wyrażania zgody, ------------------------------  

p) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania 
wieczystego lub udziału w nieruchomości i w prawie użytkowania wieczystego, ----------  

q) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji innych spółek,-- 

r) wyrażanie uprzedniej zgody na przystępowanie przez Spółkę do innych spółek,----- 

s) powoływanie członków Komitetu Audytu.------------------------------------------------ 

t) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie w jakiejkolwiek formie prawami do 
projektu występującego w dokumentach Spółki pod nazwą BLUE BOX, w tym w 
szczególności prawami do wchodzących w jego skład wynalazków, w tym patentów 
udzielonych na wynalazki.---------------------------------------------------------------------------- 

u) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk lub pełnienie funkcji 
w organach podmiotów powiązanych kapitałowo ze Spółką.------------------------------ 
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C. Walne Zgromadzenie  -------------------------------------------------------------------------------  

 

§21 

Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. ----------------------------------------------  

 

§22 

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

 

§23 

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. ----------  
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§24 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie.  -------------------------------------------------------  

2. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:-----------------------1) Zarządowi,-------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,---------------------------------------- 

3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu  

głosów w Spółce.--------------------------------------------------------------- 

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych  spraw w porządku obrad tego 

Zgromadzenia w drodze żądania, które powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci 

elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@cormay.pl, wraz z uzasadnieniem.----------------------------------

-------------------------------- 

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki  oraz w sposób 

określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego 

Zgromadzenia. 

 

§25 

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -------------------------------------  

 

§26 

1. O podziale zysku  każdorazowo decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------  

2. Przypadająca uchwałą Walnego Zgromadzenia kwota przeznaczona do podziału dzielona jest pomiędzy 

akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. -------------------------------------------------------  

3. Dzień dywidendy, tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 

dany rok obrotowy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Jeżeli 

uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym 

przez Radę Nadzorczą.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie 

użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.  --------------------------------------------  

 

IV. Rachunkowość Spółki 

 

§27 

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. --------------------------------------------------------------------------------------  

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2006 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku).  --  

mailto:wza@cormay.pl
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§28 

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:  --------------------------------------------------------------------------------  

a) kapitał zakładowy, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) kapitał zapasowy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) kapitał rezerwowy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat bilansowych poprzez przelewanie nie mniej niż 8% (osiem 

procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego.  -------  

3. Nadwyżki osiągnięte przy wydaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej przelewane są na kapitał zapasowy. ----  

4. Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. Zasady jego tworzenia, 

przeznaczenia i wykorzystywania oraz likwidacji określa w trybie uchwały Walne Zgromadzenie.   -------------------  

5. Spółka może również tworzyć inne fundusze celowe. -------------------------------------------------------------------------  

 

§29 

Koszty związane z utworzeniem Spółki ponoszą założyciele. --------------------------------------------------------------------- 
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4. ODPIS Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO DLA 

EMITENTA 
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