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Wstęp 

 

Emitent 

 

Firma: Pylon S.A.  

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres:  ul. Grzybowska 80/82 lok. 716, 00-844 Warszawa 

Tel.:  + 48 22 66 15 730 

Faks:  + 48 22 66 15 730 

KRS: 0000386103 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

 Rejestru Sądowego 

REGON: 142935769 

NIP:  527 265 39 54 

Internet: www.pylonaudio.pl 

E-mail: biuro@pylonsa.pl 

 

Oferujący 

 

Firma: HFT Brokers Dom Maklerski S.A. 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres:  ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa 

Tel.:  + 48 22 398 97 97 

Faks:  + 48 22 398 97 98 

KRS: 0000416713 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 

 Rejestru Sądowego 

REGON: 100297422 

NIP:  727 26 93 191 

Internet: www.dmprospectus.pl 

E-mail: biuro@hftbrokers.pl 

 

 

Autoryzowany Doradca 

 

Firma: EBC Solicitors S.A. 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 
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Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa 

Tel.:  + 48 22 419 20 70 

Faks:  + 48 22 419 20 69 

KRS: 0000396780 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

 Rejestru Sądowego 

REGON: 140778886 

NIP:  525 23 82 713 

Internet: www.ebcsolicitors.pl 

E-mail: ebcsolicitors@ebcsolicitors.pl 

 

Sprzedający 

 

Nie występuje podmiot sprzedający Akcje Serii G Emitenta. 

 

Papiery wartościowe objęte ofertą publiczną 

 

Memorandum przygotowane zostało w związku z ofertą publiczną: 

• 6.975.640 (sześciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset czterdziestu) akcji 

zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięciu groszy) kaŜda, z zachowaniem prawa 

poboru. 

 

Do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu NewConnect wprowadzane są: 

• nie więcej niŜ 6.975.640 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji 

zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięciu groszy) kaŜda, 

• nie więcej niŜ 6.975.640 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści) praw 

do akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięciu groszy) kaŜda 

• 6.975.640 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści) jednostkowych 

praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięciu groszy) kaŜda. 

 

Podmiot udzielający zabezpieczenia 

 

Nie występuje podmiot udzielający zabezpieczenia (gwarantujący) dla oferty publicznej Akcji Serii G Emitenta. 

 

Cena emisyjna Akcji Serii G 

 

Cena emisyjna Akcji Serii G wynosi 20 gr (dwadzieścia groszy). 

 

Cena emisyjna Akcji Serii G została ustalona na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 maja 2014 roku. 
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Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami 

określonymi w Memorandum Informacyjnym, które jest jedynym prawnie wiąŜącym dokumentem 

zawierającym  informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie. 

 

Wskazanie przepisów ustawy, zgodnie z którym oferta publiczna moŜe być przeprowadzana na podstawie 

Memorandum 

 

Oferta publiczna papierów wartościowych następuje w trybie, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu  obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował 

o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego niniejszego Memorandum. 

 

Wskazanie subemitentów 

 

Przeprowadzenie subskrypcji lub sprzedaŜy Akcji Serii G nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję 

usługową. 

 

Data waŜności Memorandum 

 

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w Warszawie, w dniu 13 czerwca 2014 roku.  

 

Termin waŜności Memorandum upływa po 12 miesiącach od daty sporządzenia Memorandum. 

 

Tryb informowania o zmianie danych zawartych w Memorandum w okresie jego waŜności 

 

Ewentualne zmiany danych zawartych w Memorandum w okresie jego waŜności zostaną udostępnione 

w formie aneksu do Memorandum w terminie określonym w art. 41 ust. 4 ustawie o ofercie publicznej, 

na stronie internetowej Emitenta: www.pylonaudio.pl oraz Oferującego: www.dmprospectus.pl. 
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1. Czynniki ryzyka 

 

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

 

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce 

 

Sytuacja gospodarcza w Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Ewentualne 

zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, nakładów na konsumpcję lub nakładów 

inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze moŜe niekorzystnie wpłynąć na sytuację 

finansową Emitenta. W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w Polsce ze względu na czynniki 

zarówno wewnętrzne, jak równieŜ zewnętrzne, moŜe nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej 

Emitenta, co moŜe mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka 

Zarząd Emitenta na bieŜąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem 

dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta 

zamierza zwiększyć dywersyfikację rynków zbytu poprzez stopniowe zwiększanie eksportu produktów 

do innych krajów. 

 

Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce 

 

Realizacja przez Emitenta celów strategicznych, w tym zrealizowanie zakładanych wyników finansowych, 

będzie uwarunkowane do pewnego stopnia czynnikami makroekonomicznymi, niezaleŜnymi od działań 

Emitenta, w tym m.in. polityką rządu i decyzjami podejmowanymi przez Narodowy Bank Polski oraz Radę 

Polityki PienięŜnej, które wpływają na poziom inflacji, wielkość deficytu budŜetowego i zadłuŜenia 

zagranicznego, stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności itd. Niekorzystne zmiany w otoczeniu 

makroekonomicznym mogą w istotny sposób negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki ekonomiczne 

osiągane przez Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieŜąco monitoruje zmiany 

w opisanym wyŜej obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta 

do występujących zmian. 

 

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji 

 

Biorąc pod uwagę, Ŝe specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia zmienność, 

a takŜe często niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta 

mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego 

oraz związanego z rynkami finansowymi. Skutkiem wyŜej wymienionych, niekorzystnych zmian moŜe być 

ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Emitenta, a tym samym spadek 

wartości aktywów Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieŜąco monitoruje zmiany 

kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem 

dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian. 
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Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 

 

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów 

i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady 

opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne 

mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta 

decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować 

wzrost efektywnych obciąŜeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych 

Emitenta. Zarząd Emitenta na bieŜąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów 

podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię 

Emitenta do występujących zmian. 

 

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń 

  

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne 

działanie sił przyrody, moŜe dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co moŜe negatywnie 

wpłynąć na działalność Emitenta. Zarząd Emitenta na bieŜąco monitoruje występujące czynniki ryzyka dla 

nieprzerwanej i niezakłóconej działalności Emitenta, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem reagować 

na dostrzegane czynniki ryzyk. 

 

1.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

 

Ryzyko związane z osiągnięciem celów strategicznych Spółki 

 

Strategia Emitenta zakłada poszerzenie portfela produktów, wprowadzenie na rynek nowych produktów pod 

własną marką „Pylon Audio” oraz umocnienie ich pozycji na rynku. Realizacja tych celów wymaga 

odpowiedniej wiedzy i doświadczenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie Spółką. Istotne zagroŜenie wiąŜe 

się z moŜliwością zbyt optymistycznej oceny efektów przyjętych załoŜeń strategicznych, co prowadzić moŜe 

do podejmowania błędnych decyzji dotyczących organizacji działań produkcyjnych oraz związanych 

z poszerzeniem asortymentu produktowego. W związku z powyŜszym, istnieje ryzyko nieosiągnięcia 

załoŜonych celów, co znalazłoby odbicie w sytuacji finansowej Emitenta. W celu ograniczenia niniejszego 

ryzyka na bieŜąco analizowane są czynniki mogące mieć wpływ na działalność i wyniki Spółki. Wspomniana 

analiza słuŜy opracowywaniu odpowiednich czynności, zmierzających w razie konieczności do łagodzenia 

i neutralizowania negatywnych czynników. 

 

Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych produktów przez Emitenta oraz pozyskiwaniem nowych 

kontraktów 

 

Działalność Emitenta związana jest z produkcją oraz dystrybucją sprzętu elektroakustycznego. Dla sektora 

elektroakustycznego w Polsce charakterystyczny jest dynamiczny rozwój rozwiązań technologicznych. Istnieje 

ryzyko, iŜ Emitent nie będzie w stanie w krótkim czasie zareagować na pojawiające się nowe rozwiązania 

i oferować usług opartych o najnowsze technologie, co moŜe skutkować spadkiem atrakcyjności produktów 

Emitenta. Emitent zamierza konsekwentnie pozyskiwać nowych klientów oraz poszerzać zakres oferowanych 
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produktów. Poszerzanie bazy klientów wymaga m.in. wyprzedzania działań konkurencji oraz skutecznego 

zaspokajania rosnących potrzeb klientów, na przykład poprzez oferowanie nowych, bardziej atrakcyjnych 

produktów. Nie moŜna wykluczyć przypadku, w którym nowowprowadzone przez Emitenta produkty 

wygenerują słabsze niŜ oczekiwane wyniki finansowe. Ryzyko to jest jednak ograniczone dzięki duŜemu 

doświadczeniu Emitenta oraz doskonałej znajomości rynku, na którym działa Emitent. 

 

Ryzyko związane z utratą zaufania klientów 

 

Działalność Emitenta, jak kaŜda działalność produkcyjna, naraŜona jest na ryzyko związane z utratą zaufania 

klientów. WiąŜe się to z szeregiem czynników, które w odniesieniu do danego klienta mogą przesądzić 

o podjęciu decyzji o zakupie produktów Emitenta albo wpłynąć na niezadowolenie odbiorców z nabytych 

produktów. Konsekwencją ziszczenia się tego rodzaju zagroŜenia moŜe być nieosiągnięcie zakładanego 

poziomu sprzedaŜy, co moŜe bezpośrednio wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta, a w skrajnym przypadku 

istotnie ograniczyć jego dalszy rozwój.  

 

Emitent minimalizuje powyŜsze ryzyko m.in. poprzez ciągły monitoring jakości produkcji, kładąc największy 

nacisk na zadowolenie klientów. W zakresie prowadzonej działalności Spółki istotnym czynnikiem sukcesu jest 

zachowanie wysokich standardów komunikacji z klientem oraz wiedzy pracowników Emitenta, 

co w połączeniu ze stale powiększającą się ofertą produktów zapewnia atrakcyjną i kompleksową ofertę 

skierowaną do końcowego klienta.  

 

Ryzyko wynikające z potencjalnych wad produktów 

 

Podstawowa działalność Emitenta to produkcja sprzętu elektroakustycznego. W wypadku dostarczenia przez 

Emitenta produktów wadliwych lub niezgodnych z zawartą umową istnieje ryzyko potencjalnych roszczeń 

gwarancyjnych lub wypowiedzenia umowy przez dystrybutora. Konieczność wymiany towaru i poniesienie 

znacznych kosztów z tego tytułu przy znacznej liczbie zwrotów moŜe negatywnie wpłynąć na płynność 

finansową Spółki, a w konsekwencji na osiągane wyniki. Dalszymi konsekwencjami takiej sytuacji mogą być 

utrata zaufania klientów czy pogorszenie wizerunku Spółki. 

 

W celu minimalizowania niniejszego ryzyka, Emitent dokłada wszelkich starań, aby dostarczony towar w pełni 

odpowiadał wymaganiom klienta. Ponadto Emitent wskazuje, iŜ udziela nabywcom swojego sprzętu 

elektroakustycznego 36-miesięcznej gwarancji. W przypadku jakiejkolwiek zasadnej reklamacji produktów 

oferowanych przez Emitenta gwarancja ta jest realizowana na zasadach serwisu (tj. usunięcia wszelkich wad 

produkcyjnych bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez klienta). 

 

Ryzyko odejścia obecnej oraz niepozyskania nowej kadry zarządzającej 

 

Rozwój Emitenta zaleŜy w duŜym stopniu od umiejętności i doświadczenia jego kadry zarządzającej. Równie 

istotne jest pozyskanie do współpracy dodatkowych pracowników, którzy posiadają fachową wiedzę potrzebną 

na kluczowych stanowiskach. Odejście doświadczonych pracowników wyŜszego i średniego szczebla moŜe 

spowodować tymczasowe problemy w realizacji planów oraz trudności w bieŜącej działalności Emitenta. 

Zatrudnienie nowych specjalistów związane jest z czasochłonnym procesem rekrutacji oraz ryzykiem obniŜenia 



Memorandum Informacyjne Pylon S.A. 

 

strona 12 z 199 
 

jakości pracy w okresie ich przystosowywania się do nowych obowiązków. W celu zminimalizowania 

powyŜszego ryzyka Emitent prowadzi atrakcyjną politykę płacową wobec swoich kluczowych pracowników. 

 

Ryzyko związane z uzaleŜnieniem od dystrybutorów 

 

Pomimo, iŜ Emitent we własnym zakresie prowadzi sprzedaŜ sprzętu elektroakustycznego (www.pylonsklep.pl) 

- jako podmiot skupiający swoją działalność, w głównej mierze, na produkcji sprzętu elektroakustycznego - 

celem zwiększenia dostępu potencjalnym klientom do swoich produktów, współpracuje z wieloma 

dystrybutorami. W przypadku zerwania umów z jednym z dystrybutorów bądź teŜ większą ich liczbą Emitent 

moŜe być naraŜony na pojawienie się ryzyka spadku sprzedaŜy produktów, co w dalszej konsekwencji moŜe 

uniemoŜliwić kontynuowanie działalności na dotychczasowych warunkach i zmusić do poszukiwania innych 

partnerów zajmujących się sprzedaŜą produktów z tego samego sektora rynku. Zaistnienie takiego zdarzenia 

moŜe mieć negatywny wpływ na przychody i wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Emitent minimalizuje 

przedmiotowe ryzyko poprzez współpracę z szerokim gronem dystrybutorów oraz na bieŜąco monitoruje 

rynek w celu ewentualnego podjęcia działań mających na celu ich dalszą dywersyfikację. Ryzyko uzaleŜnienia 

od dystrybutorów sprzętu elektroakustycznego jest równieŜ minimalizowane przez rozwój rozwiązań własnych, 

w szczególności marketingowych i sprzedaŜowych (własny sklep internetowy) i wykorzystanie ich niezaleŜnie 

od firm dystrybucyjnych. 

 

Ryzyko konkurencji 

 

Emitent jest spółką zajmującą się w szczególności produkcją sprzętu elektroakustycznego (zestawy głośnikowe, 

obudowy do głośników), a takŜe dodatkowo dystrybucją sprzętu we własnym zakresie. Za bezpośrednią 

konkurencję Emitent uwaŜa podmioty zajmujące się zarówno produkcją, jak i dystrybucją zestawów 

głośnikowych, jak i głośników. W ocenie Emitenta ryzyko konkurencji wyraŜa się w szczególności poprzez 

działania innych podmiotów na rynku sprzętu elektroakustycznego zmierzające do pozyskania klientów 

Emitenta lub oferowania lepszych warunków handlowych dystrybutorom sprzętu lub klientom Emitenta. 

Emitent nie ma wpływu na działania podejmowane przez konkurentów, jednakŜe jest w stanie z nimi 

skutecznie rywalizować i uzyskiwać przewagę konkurencyjną dzięki jakości swoich produktów, znajomości 

rynku, doświadczeniu, renomie i wypracowanych kontaktach. Emitent na bieŜąco dostosowuje przy tym swoją 

strategię do sytuacji na rynku i działań podejmowanych przez konkurencję, starając się równieŜ podejmować 

działania wyprzedzające ruchy konkurentów (np. produkcja nowych modeli głośników). 

 

Jednocześnie Emitent wskazuje, iŜ na polskim rynku związanym z branŜą, w której działa Emitent istnieje 

niewiele bezpośrednich konkurentów produkujących zestawy głośnikowe na taką skalę i posiadających takie 

zaplecze techniczne jak Emitent. Do podmiotów takich moŜna zaliczyć wyłącznie Tonsil Sławomir 

Wieszczeciński i powiązaną z nim Hurtownię Artykułów Przemysłowych Andrzej Wieszczeciński. 

 

Konkurencję Emitenta stanowią natomiast podmioty o toŜsamym przedmiocie działalności mające swoje 

siedziby w innych krajach: 

1. Canon Bretagne (www.canon-bretagne.fr), 

2. JBL (http://www.jbl.com), 

3. Monitor Audio (http://www.monitoraudio.com). 
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Ryzyko dotyczące dzierŜawy oraz najmu hal oraz magazynów 

 

Emitent prowadzi działalność produkcyjną w zakresie produkcji w wynajmowanym zakładzie, zlokalizowanym 

w Jarocinie. Zakłady te (grunt, hale oraz magazyny) wynajmowane (dzierŜawione) są od podmiotów 

zewnętrznych na podstawie umów obowiązujących na czas nieokreślony z półrocznym terminem 

wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia umoŜliwia Emitentowi ewentualne przeniesienie produkcji bez 

zbędnego wstrzymania prac.  

 

Istnieje jednak ryzyko, Ŝe wynajmujący bądź wydzierŜawiający nie przedłuŜy lub wypowie umowę co skutkować 

będzie koniecznością przeniesienia produkcji w inne miejsce lub w skrajnym przypadku zmusi Emitenta do jej 

zaprzestania. Wiązałoby się to z duŜymi kosztami i mogłoby mieć istotny wpływ na zdolności produkcyjne oraz 

wyniki finansowe Emitenta.  

 

Ryzyko awarii urządzeń produkcyjnych 

 

Główną działalnością prowadzoną przez Emitenta jest produkcja zestawów głośnikowych oraz obudów 

do głośników. Emitent prowadzi zakład produkcyjny z linią montaŜowo-produkcyjną (w Jarocinie), w której 

produkuje poszczególne elementy niezbędne do przygotowania zestawów głośników. Do ich produkcji 

Emitent uŜywa własnych urządzeń. Proces produkcyjny wymaga prawidłowego i bezawaryjnego działania 

odpowiednich urządzeń. Wadliwe działanie sprzętu moŜe bowiem powodować powstanie produktu o gorszych 

parametrach jakościowych. Z kolei awarie urządzeń, naraŜają Emitenta na ryzyko niedotrzymania terminów 

zakończenia produkcji. W konsekwencji, w przypadku zaistnienia kaŜdego z opisanych powyŜej zagroŜeń, 

Emitent potencjalnie moŜe zostać naraŜony na utratę dystrybutorów lub klientów, co moŜe przełoŜyć się 

na jego wynik finansowy. 

 

Niniejsze ryzyko minimalizowane jest poprzez bieŜącą konserwację wszelkich urządzeń oraz okresowe 

ich przeglądy i remonty, co ogranicza moŜliwość powstawania potencjalnych awarii. Sprzęt wykorzystywany 

przez Emitenta do działalności produkcyjnej charakteryzuje się niską awaryjnością. Ponadto w przypadku 

wystąpienia usterek, jego naprawa jest nieskomplikowana. Emitent zabezpiecza się równieŜ na wypadek 

wystąpienia awarii utrzymując odpowiednie stany magazynowe. Dodatkowo Emitent ogranicza przedmiotowe 

ryzyko poprzez ubezpieczenie maszyn produkcyjnych na wypadek awarii. 

 

Ryzyko rozwiązania albo braku przedłuŜenia umów handlowych z dostawcami 

 

Jednym z elementów zestawów głośników produkowanych przez Emitenta są głośniki. Emitent na podstawie 

umów cywilnoprawnych zleca zewnętrznym podmiotom wytworzenie przedmiotowego elementu na podstawie 

własnego projektu. Istnieje ryzyko, Ŝe umowy handlowe zawarte przez Emitenta z jego dostawcami mogą 

zostać przez dostawców wypowiedziane lub nie zostać przedłuŜone na wcześniej wynegocjowanych warunkach 

z przyczyn niezaleŜnych od Emitenta. W takim przypadku Emitent musiałby ponieść dodatkowe koszty 

związane z poszukiwaniem kolejnych dostawców, co mogłoby niekorzystnie odbić się na wskaźnikach 

finansowych i tymczasowo zmniejszyć wysokość przychodów Emitenta. W celu ograniczenia tego ryzyka 

Emitent planuje utrzymywać kontakty z kilkoma dostawcami krajowymi oraz przedstawicielami zagranicznych 
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producentów, tak aby zminimalizować ryzyko pogorszenia wyników finansowych w przypadku utraty 

któregokolwiek z nich. 

 

W celu ograniczenia tego ryzyka Emitent równieŜ podejmuje inwestycję w stworzenie własnego zakładu 

produkcji przetworników elektroakustycznych. 

 

Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej 

 

W związku z faktem, iŜ Emitent zleca zewnętrznym podmiotom wytworzenie głośników (niezbędny element 

zestawów głośnikowych) na podstawie własnego projektu Emitenta istnieje ryzyko, iŜ osoby trzecie są 

w posiadaniu określonych praw własności intelektualnej do rozwiązań wykorzystywanych przez Emitenta. 

Emitent w swojej działalności zmierza do uniknięcia sytuacji, w której naruszałby - poprzez wprowadzanie 

do sprzedaŜy określonych produktów - prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim 

lub naruszone zostałyby prawa własności intelektualnej naleŜące do Emitenta. Nie moŜna jednak wykluczyć, 

iŜ w przyszłości w stosunku do nowych produktów mogą pojawić się zarzuty dotyczące naruszenia praw 

własności intelektualnej podmiotów trzecich. W związku z tym istnieje ewentualne ryzyko zapłaty kar 

i odszkodowań na rzecz takiego podmiotu, co mogłoby negatywnie odbić się na sytuacji finansowej Emitenta. 

 

Ryzyko braku realizacji projektu przez EBC Incubator sp. z o.o.  

 

Emitent podjął czynności zmierzające do realizacji projektu inwestycyjnego, jakim jest produkcja własna 

przetworników elektroakustycznych. Emitent zakłada stworzenie zakładu produkcyjnego wytwarzającego 

głośniki (przetworniki elektroakustyczne) do zestawów głośnikowych (kolumny audio) począwszy od produkcji 

komponentów (między innymi: membrana, cewka, lico, zawieszenia, kosz) po produkt finalny jakim jest głośnik 

- przetwornik elektroakustyczny. Projekt będzie realizowany poprzez zawiązanie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, która będzie działać pod firmą: Pylon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka 

zaleŜna od Emitenta). 

 

Emitent planuje, iŜ realizacja projektu stworzenia zakładu produkcyjnego przetworników elektroakustycznych 

nastąpi przy współpracy Emitenta ze spółką EBC Incubator sp. z o.o. z siedzibą w ŁomŜy (Inkubator 

przedsiębiorczości) z wykorzystaniem środków publicznych pochodzących z programu 3.1. „Inicjowanie 

działalności innowacyjnej” osi priorytetowej 3 „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przydzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego memorandum informacyjnego projekt Emitenta znajduje się 

na zaawansowanym etapie preinkubacji (etap współpracy, którego celem jest przedstawienie projektu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości). 

 

Istnieje jednakŜe ryzyko, iŜ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie wyrazi pozytywnej opinii 

o wskazanym powyŜej projekcie i tym samym spółka zaleŜna od Emitenta, która zostanie zawiązana 

na potrzeby realizacji stworzenia zakładu produkcyjnego przetworników elektroakustycznych nie otrzyma 

dofinansowania ze środków publicznych. 
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1.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

 

Ryzyko związane z osobistymi uprawnieniami akcjonariuszy Emitenta 

 

Zgodnie z postanowieniem §14 Statutu Emitenta: 

• panu Mateuszowi Jujka przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa 

Zarządu, 

• spółce Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania 

i odwoływania Wiceprezesa Zarządu. 

Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Emitenta - za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu Spółki, 

powoływanych przez załoŜyciela - określa Rada Nadzorcza z tym zastrzeŜeniem Ŝe określając liczbę osób 

wchodzących w skład Zarządu musi uwzględnić i umoŜliwić wykonanie uprawnienia Przedsiębiorstwa 

Handlowego „MAKS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do powoływania i odwoływania Wiceprezesa 

Zarządu, jeśli Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o. wskaŜe na chęć wykonania tego uprawnienia 

tj. Rada Nadzorcza ma obowiązek zwiększyć liczbę osób wchodzących w skład Zarządu. Rada Nadzorcza nie 

moŜe swoją uchwałą zmniejszyć liczby osób wchodzących w skład Zarządu jeśli skutkowałoby to odwołaniem 

Wiceprezesa Zarządu mianowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o. 

 

W związku z powyŜszym Emitent wskazuje, iŜ w przypadku podjęcia decyzji przez załoŜyciela Emitenta - 

Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o. - o wykonaniu osobistego uprawnienia do wyboru Wiceprezesa 

Zarządu Emitenta oraz przez Pana Mateusza Jujkę - o wykonaniu osobistego uprawnienia do wyboru Prezesa 

Zarządu Emitenta, Rada Nadzorcza jest uprawniona do wyboru tylko jednego członka Zarządu Emitenta. 

 

Zgodnie z postanowieniem §17 Statutu Emitenta członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani 

na następujących warunkach: 

• jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o., 

• jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje pan Mateusz Jujka, 

• pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

 

PowyŜsze oznacza, iŜ w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, przy uwzględnieniu obecnego stanu akcjonariatu, 

Walne Zgromadzenie uprawnione jest do powołania trzech członków Rady Nadzorczej. 

 

Ryzyko związane z ograniczeniem prawa głosu akcjonariuszy Emitenta 

 

Zgodnie z postanowieniem §23 ust. 5 - 7 Statutu Emitenta, prawo głosu akcjonariuszy zostaje ograniczone 

w ten sposób, Ŝe Ŝaden akcjonariusz nie moŜe wykonywać więcej niŜ 20 (dwadzieścia) procent ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu, przy czym przyjmuje się, Ŝe ograniczenie to nie istnieje dla celów 

ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o ofercie 

publicznej. PowyŜsze ograniczenie nie stosuje się do:  

• akcjonariusza Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o., 

• akcjonariusza, który nabędzie po dopuszczeniu lub wprowadzeniu akcji do obrotu zorganizowanego 

(działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na walnym zgromadzeniu akcje 
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stanowiące co najmniej 85 proc. (osiemdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale 

zakładowym Emitenta. 

 

Oznacza to, iŜ akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji, o których mowa powyŜej, mogą mieć 

ograniczony wpływ na decyzje podejmowane przez Emitenta. 

 

Ryzyko związane z notowaniem praw poboru 

 

Osoby uprawnione z praw poboru Akcji Serii G są uprawnione do dokonania zapisu na Akcje Serii G. 

W wypadku jeŜeli osoby te nie wyraŜają woli dokonania zapisu (objęcia) Akcji Serii G mogą one dokonać 

zbycia wszystkich lub części przysługujących im praw poboru Akcji Serii G, będą one bowiem posiadały 

wartość ustalaną w trakcie ich notowania w Alternatywnym systemie obrotu. Prawa poboru Akcji Serii G 

wygasną z upływem terminu do składania zapisów na Akcje Serii G. 

 

Posiadanie praw poboru Akcji Serii G wiąŜe się z ryzykiem niezrealizowania zamiaru zbycia tych praw 

ze względu na niewystarczający popyt lub niemoŜność uzyskania satysfakcjonującej ceny. W takiej sytuacji 

jedyną moŜliwością wykorzystania praw poboru Akcji Serii G będzie złoŜenie zapisu i opłacenie Akcji Serii G, 

nawet jeŜeli nie było to zamiarem posiadacza tych praw. Opisane ryzyko jest przy tym szczególnie istotne 

z uwagi na fakt, iŜ okres notowania praw poboru Akcji Serii G w Alternatywnym systemie obrotu moŜe być 

krótki i ograniczać się do kilku dni sesyjnych. 

 

Ryzyko związane z notowaniem praw do akcji 

 

Prawa do Akcji Serii G powstaną z chwilą dokonania przydziału Akcji Serii G. Osoby uprawnione z praw 

do Akcji Serii G są uprawnione do otrzymania odpowiednio Akcji Serii G. Prawa do Akcji Serii G wygasną 

z chwila zarejestrowania Akcji Serii G w KDPW. Na rachunkach inwestorów posiadających prawa do akcji Serii 

G zapisane zostaną w ich miejsce Akcje Serii G. 

 

W przypadku, gdy sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyŜszenia kapitału 

zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii G kaŜdy posiadacz praw do Akcji serii G 

otrzyma zwrot kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej Akcji Serii G i liczby posiadanych przez niego praw 

do Akcji Serii G. W przypadku nabycia praw do akcji Serii G po cenie wyŜszej od ceny emisyjnej inwestorzy 

poniosą straty na inwestycji. 

 

Ryzyko związane z opóźnieniem w rozpoczęciu notowań Akcji Serii G 

 

Notowanie Akcji w Alternatywnym systemie obrotu rozpocznie się po wpisaniu do rejestru podwyŜszenia 

kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii G oraz po uzyskaniu stosownych zgód 

Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. Ewentualne przedłuŜenie się okresu rejestracji Akcji Serii G 

przez sąd rejestrowy skutkować będzie opóźnieniem rozpoczęcia notowań Akcji w stosunku do terminu 

rozpoczęcia notowań zakładanego przez Emitenta, przy czym Emitent szacuje iŜ nastąpi to w terminie około 
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dwóch tygodni od dnia powzięcia przez Emitenta informacji o wpisaniu do rejestru podwyŜszenia kapitału 

zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii G.  

 

Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Serii G Emitenta 

 

Emisja Akcji Serii G nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: 

• do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G w terminach określonych w Memorandum, nie zostanie 

objęta zapisem oraz naleŜycie opłacona przynajmniej jedna Akcja serii G; 

• Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyŜszenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu sześciu miesięcy 

od dnia powzięcia uchwały o podwyŜszeniu kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii G; 

• sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyŜszenia kapitału 

zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję Akcji Serii G. 

 

Wobec powyŜszego istnieje ryzyko, iŜ inwestorzy nie nabędą Akcji Serii G, a środki finansowe przeznaczone 

na objęcie akcji będą czasowo zamroŜone, natomiast ich zwrot będzie następował bez jakichkolwiek odsetek 

i odszkodowań. 

 

Rejestracja podwyŜszenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Serii G uzaleŜniona jest takŜe 

od złoŜenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału 

zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, określającego wysokość 

podwyŜszenia kapitału zakładowego na podstawie ilości Akcji Serii G objętych prawidłowymi zapisami. 

Oświadczenie to, złoŜone zgodnie z art 310 k.s.h., w związku z art 431 §7 k.s.h., powinno określić wysokość 

kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej subskrypcji w granicach określonych w uchwale 

o podwyŜszeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G. NiezłoŜenie powyŜszego oświadczenia 

przez Zarząd spowodowałoby niemoŜność rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowe go w drodze emisji 

Akcji Serii G i tym samym niedojście emisji Akcji Serii G do skutku. 

 

Zarząd Emitenta oświadcza, Ŝe wniosek o rejestrację podwyŜszenia kapitału zakładowe go w drodze emisji 

Akcji Serii G zostanie złoŜony do sądu niezwłocznie po przydziale Akcji Serii G i po otrzymaniu wszystkich 

niezbędnych dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy na akcje. 

 

Ryzyko związane z powództwem o uchylenie bądź o stwierdzenie niewaŜności uchwały o  podwyŜszeniu 

kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii G 

 

Zgodnie z art. 422 k.s.h. uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami 

i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza moŜe być zaskarŜona w drodze 

wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa 

przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, a takŜe 

akcjonariuszowi, który  głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zaŜądał zaprotokołowania sprzeciwu, 

akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału na walnym zgromadzeniu oraz akcjonariuszom, 

którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego 

zgromadzenia lub teŜ powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Termin do wniesienia takiego 
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powództwa w spółce publicznej wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później niŜ trzy 

miesiące od dnia powzięcia uchwały.  

 

Ponadto, zgodnie z art. 425 k.s.h., moŜliwe jest zaskarŜenie przez te same osoby uchwały walnego 

zgromadzenia sprzecznej z ustawą w drodze wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie 

niewaŜności takiej uchwały. Termin do wniesienia takiego powództwa w spółce publicznej wynosi trzydzieści  

dni od dnia ogłoszenia uchwały, nie później jednak niŜ rok od dnia powzięcia uchwały.  

 

Spółka podjęła wszelkie wymagane czynności mające na celu zapewnienie zgodności uchwały o podwyŜszeniu  

kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G z przepisami prawnymi, Statutem, dobrymi obyczajami 

i interesem Spółki.  

 

ZaskarŜenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy moŜe 

jednakŜe zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy.  

 

Zgodnie z art. 56 ustawy o obrocie w przypadku, gdy uchwała walnego  zgromadzenia o podwyŜszeniu tego 

kapitału została uchylona albo stwierdzono jej niewaŜność, a akcje wyemitowane w wyniku podwyŜszenia 

zostały uprzednio objęte tym samym kodem razem z innymi akcjami tej spółki, w depozycie papierów 

wartościowych przeprowadzana jest redukcja wartości nominalnej wszystkich akcji oznaczonych tym kodem. 

JeŜeli nie jest moŜliwe przeprowadzenie redukcji, o której mowa powyŜej, w depozycie papierów 

wartościowych przeprowadzana jest redukcja ogólnej liczby akcji oznaczonych danym kodem. Na podstawie 

zawiadomienia o przeprowadzeniu redukcji złoŜonego przez Krajowy Depozyt właściwy sąd rejestrowy 

dokonuje odpowiedniej zmiany w rejestrze przedsiębiorców, a następnie wzywa spółkę do dostosowania 

w określonym terminie brzmienia statutu do zmienionego stanu prawnego.  

 

Spółka publiczna jest obowiązana do zwrotu akcjonariuszom środków uzyskanych w wyniku emisji akcji, które  

są zapisane na rachunkach akcjonariuszy w wartości środków zwracanych przez emitenta jest wyznaczony 

odpowiednio stosunkiem zredukowanej wartości nominalnej akcji zapisanych na ich rachunkach papierów 

wartościowych do wartości nominalnej wszystkich akcji będących przedmiotem redukcji albo stosunkiem liczby  

akcji zapisanych na ich rachunkach papierów wartościowych, które zostały objęte redukcją, do łącznej liczby 

zredukowanych akcji. 

 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta do daty sporządzenia Memorandum nie zostało złoŜone przeciwko 

Spółce w tej sprawie Ŝadne powództwo. Spółka nie moŜe jednak zapewnić, Ŝe nie zostały lub nie zostaną 

wytoczone powództwa, o których mowa powyŜej.  

 

Ryzyko wynikające z odstąpienia lub zawieszenia oferty publicznej Akcji Serii G 

 

Pomimo iŜ decyzje dotyczące inwestowania w Akcje Serii G Emitenta mogły zostać podjęte do dnia 27 maja 

2014 roku, tj. ostatniego dnia sesyjnego, w którym moŜna było nabyć na w Alternatywnym systemie obrotu 

(rynek NewConnect) akcje Spółki z przysługującym prawem poboru do objęcia Akcji serii G, do dnia 

rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcję zwykłe na okaziciela serii G Spółki oferowanych w ramach prawa 
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poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitent moŜe odstąpić od publicznej oferty tychŜe Akcji jedynie 

z waŜnych powodów, do których naleŜy zaliczyć w szczególności: 

• nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu świata, której nie moŜna było 

przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogła mieć istotny negatywny wpływ 

na przebieg oferty, działalność Emitenta lub naruszałaby interes inwestorów, 

• nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie moŜna było przewidzieć przed 

rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną 

Emitenta lub wpływała na bezpieczeństwo interesów inwestorów,  

• nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć 

negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie moŜna było przewidzieć przed rozpoczęciem 

oferty, 

• wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iŜ przeprowadzenie oferty 

i przydzielenie Akcji Serii G byłoby niemoŜliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta jak i wpływała 

na bezpieczeństwo interesów inwestorów. 

 

Po rozpoczęciu subskrypcji zamkniętej Akcji Serii G Spółki, Emitent moŜe zawiesić ofertę publiczną, tylko 

w sytuacjach nadzwyczajnych, niezaleŜnych od Spółki, jeŜeli jej przeprowadzenie mogłoby stanowić zagroŜenie 

dla interesu Emitenta lub inwestora lub byłoby niemoŜliwe. 

 

Emitent zwraca uwagę, Ŝe w przypadku odstąpienia lub zawieszenia oferty publicznej Akcji Serii G, dokonane 

przez inwestorów wpłaty na akcje zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

 

Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Serii G 

 

Emitent wskazuje, iŜ wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi 

osoba dokonująca zapisu. Ponadto, niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkuje niewaŜnością zapisu.  

 

Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji 

 

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym 

wahaniom, w zaleŜności od kształtowania się relacji podaŜy i popytu. Relacje te zaleŜą od wielu złoŜonych 

czynników, w tym w szczególności od niemoŜliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych 

przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych 

notowanych w Alternatywnym systemie obrotu jest niezaleŜnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie 

kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, 

jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane 

w Alternatywnym systemie obrotu cechują się mniejsza płynnością w stosunku do papierów wartościowych 

notowanych na rynku regulowanym. W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi 

Emitent podpisał umowę o pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej 

funkcji. 
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W związku z powyŜszym istnieje ryzyko, Ŝe posiadacz akcji lub praw do akcji Emitenta nie będzie mógł 

sprzedać ich w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym 

przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaŜy akcji lub praw do akcji po cenie niŜszej od ceny 

ich nabycia. Podobnie istnieje ryzyko, Ŝe osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta 

w ramach transakcji zawartej w Alternatywnym systemie obrotu moŜe nie mieć moŜliwości zakupu tych 

papierów w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. 

 

NaleŜy podkreślić, iŜ ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu 

jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, w papiery skarbowe 

czy teŜ w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównowaŜonych. 

 

Ryzyko odmowy wprowadzenia praw poboru Akcji Serii G, praw do Akcji Serii G oraz Akcji Serii G do obrotu 

w Alternatywnym systemie obrotu 

 

Wprowadzenie praw poboru Akcji Serii G, praw do Akcji Serii G oraz Akcji Serii G do obrotu 

w Alternatywnym systemie obrotu odbywa się na wniosek Emitenta. Prawa poboru Akcji serii G, prawa 

do Akcji Serii G oraz Akcje Serii G objęte zostaną jednym wnioskiem o wprowadzenie ich do obrotu, 

natomiast samo wprowadzenie praw do Akcji Serii G i Akcji Serii G będzie miało miejsce po spełnieniu 

odpowiednich warunków, wskazanych w uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Zgodnie z §5 Regulaminem Alternatywnego systemu obrotu Organizator Alternatywnego systemu obrotu 

obowiązany jest podjąć uchwałę o wprowadzeniu albo o odmowie wprowadzenia instrumentów finansowych 

do obrotu w alternatywnym systemie w terminie 10 dni roboczych od dnia złoŜenia przez ich emitenta 

właściwego wniosku. W przypadku gdy złoŜony wniosek lub załączone do niego dokumenty są niekompletne 

lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do podjęcia 

uchwały, o której mowa powyŜej, rozpoczyna się od dnia uzupełnienia wniosku lub przekazania 

Organizatorowi Alternatywnego systemu obrotu wymaganych informacji, oświadczeń lub dokumentów. 

Organizator Alternatywnego systemu obrotu w porozumieniu z emitentem moŜe określić inny termin 

wprowadzenia danych instrumentów finansowych do obrotu. Nie jest moŜliwe pełne wykluczenie ryzyka z tym 

związanego, niemniej na dzień opublikowania przedmiotowego Memorandum, w opinii Emitenta, warunki 

wprowadzenia instrumentów finansowych na rynek NewConnect są spełnione. 

 

Zgodnie z §3 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego systemu obrotu wprowadzenie do obrotu w alternatywnym 

systemie mogą być instrumenty finansowe, o ile: 

• został sporządzony odpowiedni publiczny dokument informacyjny, chyba Ŝe sporządzenie tego 

dokumentu nie jest wymagane,  

• zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona, 

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

• wartość nominalna akcji wynosi co najmniej 10 gr, w przypadku wprowadzania do obrotu praw do akcji 

lub praw poboru akcji, wymóg ten stosuje się odpowiednio do akcji, które powstaną z przekształcenia tych 

praw do akcji oraz do akcji obejmowanych w wykonaniu tych praw poboru. PowyŜszego wymogu nie 

stosuje się do akcji, praw do akcji lub praw poboru akcji emitenta, którego inne akcje lub prawa do akcji 

zostały wcześniej wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu bez konieczności spełnienia tego 
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wymogu. Organizator Alternatywnego Systemu moŜe odstąpić od stosowania powyŜszego wymogu, o ile 

uzna, Ŝe nie zagraŜa to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników.  

 

W przypadku nie wprowadzenia Akcji do Alternatywnego systemu obrotu na rynek, akcjonariusz Spółki nie 

będzie mógł zbyć objętych Akcji serii G Emitenta w obrocie zorganizowanym. Zbycie Akcji będzie moŜliwe 

wyłącznie w drodze transakcji na rynku niepublicznym, bądź w drodze umów cywilnoprawnych. 

 

Memorandum zostało sporządzone wyłącznie w związku z publiczną ofertą 6.975.640 Akcji Serii G Emitenta, 

oferowanych w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 

 

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu 

w Alternatywnym systemie obrotu 

 

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator moŜe zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuŜszy niŜ 3 miesiące, z zastrzeŜeniem §12 ust. 3 i §17 ust. 5: 

• na wniosek emitenta; 

• jeŜeli uzna, Ŝe wymaga bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników. 

 

Zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator moŜe wykluczyć 

instrumenty finansowe z obrotu: 

• na wniosek emitenta, z zastrzeŜeniem moŜliwości uzaleŜnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez 

emitenta dodatkowych warunków; 

• jeŜeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 

• wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania; 

• wskutek otwarcia likwidacji emitenta; 

• wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, 

przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu moŜe nastąpić odpowiednio nie wcześniej niŜ 

z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia. 

 

Zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator wyklucza instrumenty 

finansowe z obrotu: 

• w przypadkach określonych przepisami prawa; 

• jeŜeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona; 

• w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów; 

• po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, 

obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

 

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu 

instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu moŜe zawiesić obrót tymi 
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instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia §11 ust. 1 

(zawieszenie obrotu moŜe trwać dłuŜej niŜ 3 miesiące). 

 

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeŜeli emitent nie przestrzega zasad 

lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienaleŜycie wykonuje 

obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, w szczególności te określone w §15a, §15b, §17-17b 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu moŜe, w zaleŜności 

od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: 

• upomnieć emitenta; 

• nałoŜyć na emitenta karę pienięŜną w wysokości do 50.000 zł. 

 

Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałoŜeniu kary upomnienia lub kary pienięŜnej 

moŜe wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających 

na celu zapobieŜenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności moŜe zobowiązać emitenta 

do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących 

w Alternatywnym Systemie Obrotu. 

 

W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałoŜonej na niego kary lub pomimo jej nałoŜenia nadal nie 

przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu lub nie wykonuje lub 

nienaleŜycie wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub teŜ nie wykonuje 

obowiązków nałoŜonych na niego, o których mowa w akapicie powyŜej, Organizator Alternatywnego Systemu 

moŜe:  

• nałoŜyć na emitenta karę pienięŜną, przy czym kara ta łącznie z karą pienięŜną nałoŜoną na podstawie §17c 

ust. 1 nie moŜe przekraczać 50.000 zł,  

• zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, 

• wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 

 

Zgodnie z § 17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu moŜe 

opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez emitenta zasad lub 

przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania lub nienaleŜytego wykonywania 

przez emitenta obowiązków lub o nałoŜeniu kary na emitenta. W informacji tej Organizator Alternatywnego 

Systemu moŜe wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego 

Doradcy. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagroŜony interes inwestorów, Giełda jako organizator 

alternatywnego systemu obrotu, na Ŝądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych 

do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuŜszy niŜ 10 dni. 

 

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest 

dokonywany w okolicznościach wskazujących na moŜliwość zagroŜenia prawidłowego funkcjonowania 
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alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie 

obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na Ŝądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego 

systemu obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuŜszy niŜ miesiąc. 

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie na Ŝądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu 

obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi 

zagraŜa w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu 

obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

 

Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie 

na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

Ryzyko związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF 

 

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienaleŜycie obowiązki wskazane w art. 96 Ustawy 

o ofercie publicznej, Komisja moŜe: 

1. wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu 

w Alternatywnym systemie obrotu, albo 

2. nałoŜyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, 

karę pienięŜną do wysokości 1.000.000 zł, albo 

3. zastosować obie sankcje łącznie. 

 



Memorandum Informacyjne Pylon S.A. 

 

strona 24 z 199 
 

2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum Informacyjnym 

 

2.1. Emitent 
 

Firma: Pylon S.A.  

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres:  ul. Grzybowska 80/82 lok. 716, 00-844 Warszawa 

Tel.:  + 48 22 66 15 730 

Faks:  + 48 22 66 15 730 

KRS: 0000386103 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

 Rejestru Sądowego 

REGON: 142935769 

NIP:  527 265 39 54 

Internet: www.pylonaudio.pl 

E-mail: biuro@pylonsa.pl 

 

Emitent odpowiedzialny jest za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Memorandum. 

 

W imieniu Emitenta działają: 

1/ Mateusz Jujka - Prezes Zarządu, 

2/ Jolanta Srebnicka - Wiceprezes Zarządu. 

 

Osoby działające w imieniu Emitenta oświadczają, iŜ zgodnie z ich najlepszą wiedzą i przy dołoŜeniu 

naleŜytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Memorandum są prawdziwe, 

rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i Ŝe w Memorandum nie pominięto niczego, co mogłoby 

wpływać na jego znaczenie. 

 

 

_____________       _____________ 

Mateusz Jujka       Jolanta Srebnicka 

Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu 
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2.2. Oferujący 

 

Oferujący 

 

Firma: HFT Brokers Dom Maklerski S.A. 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres:  ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa 

Tel.:  + 48 22 398 97 97 

Faks:  + 48 22 398 97 98 

KRS: 0000416713 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 

 Rejestru Sądowego 

REGON: 100297422 

NIP:  727 26 93 191 

Internet: www.dmprospectus.pl 

E-mail: biuro@hftbrokers.pl 

 

Oferujący odpowiedzialny jest za informacje zawarte w rozdz. 3.11. Memorandum. 

 

W imieniu Oferującego działają: 

1/ Krzysztof Albrecht - Prezes Zarządu, 

2/ Monika Ostruszka -  Członek Zarządu, 

3/ Paweł Walczak - Członek Zarządu. 

 

Osoby działające w imieniu Oferującego oświadczają, iŜ zgodnie z ich najlepszą wiedzą i przy 

dołoŜeniu naleŜytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w rozdz. 3.11. 

Memorandum są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i Ŝe w Memorandum nie 

pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

 

_____________ 

              Krzysztof Albrecht 

Prezes Zarządu 

_____________ 

              Monika Ostruszka 

Członek Zarządu 

_____________ 

               Paweł Walczak 

Członek Zarządu 
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3. Dane o emisji 

 

3.1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość emitowanych papierów wartościowych z wyszczególnieniem 

rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z papierów 

wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych  

 

Na podstawie niniejszego Memorandum Emitent oferuje 6.975.640 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt 

pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięciu 

groszy) kaŜda, o łącznej wartości nominalnej 697.564 zł (sześciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset 

sześćdziesięciu czterech złotych).  

 

Cena emisyjna Akcji Serii G wynosi 20 gr (dwadzieścia groszy) i została ustalona na podstawie uchwały 

nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 maja 2014 roku. 

 

--- 

 

Do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu NewConnect wprowadzane są: 

• nie więcej niŜ 6.975.640 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji 

zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięciu groszy) kaŜda, 

• nie więcej niŜ 6.975.640 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści) praw 

do akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięciu groszy) kaŜda 

• 6.975.640 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści) jednostkowych 

praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięciu groszy) kaŜda. 

 

Informacje o Akcjach Serii G zostały zaprezentowane w rozdz. 3.4. Memorandum. 

 

--- 

 

Uprzywilejowanie Akcji Serii G 

 

Z Akcjami Serii G nie są związane jakiekolwiek szczególne przywileje. 

 

Zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe wynikające z instrumentów finansowych 

 

Z Akcjami Serii G nie jest związany obowiązek świadczeń dodatkowych, jak równieŜ nie występują jakiekolwiek 

zabezpieczenia z nimi związane.  

 

Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami 

 

Statut Emitenta nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w obrocie Akcjami Emitenta. 
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Umowne ograniczenia w obrocie Akcjami 

 

Według najlepszej wiedzy Emitenta akcjonariusze Emitenta nie zawarli umów o ograniczenie zbycia Akcji 

(tzw. lock-up). 

 

Osobiste uprawnienia akcjonariuszy Emitenta 

 

Zgodnie z postanowieniem §14 Statutu Emitenta: 

• panu Mateuszowi Jujka przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa 

Zarządu, 

• spółce Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania 

i odwoływania Wiceprezesa Zarządu. 

Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Emitenta - za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu Spółki, 

powoływanych przez załoŜyciela - określa Rada Nadzorcza z tym zastrzeŜeniem Ŝe określając liczbę osób 

wchodzących w skład Zarządu musi uwzględnić i umoŜliwić wykonanie uprawnienia Przedsiębiorstwa 

Handlowego „MAKS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do powoływania i odwoływania Wiceprezesa 

Zarządu, jeśli Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o. wskaŜe na chęć wykonania tego uprawnienia 

tj. Rada Nadzorcza ma obowiązek zwiększyć liczbę osób wchodzących w skład Zarządu. Rada Nadzorcza nie 

moŜe swoją uchwałą zmniejszyć liczby osób wchodzących w skład Zarządu jeśli skutkowałoby to odwołaniem 

Wiceprezesa Zarządu mianowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o. 

 

Zgodnie z postanowieniem §17 Statutu Emitenta członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani 

na następujących warunkach: 

• jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o., 

• jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje pan Mateusz Jujka, 

• pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

 

Zgodnie z postanowieniem §23 ust. 5 - 7 Statutu Emitenta, prawo głosu akcjonariuszy zostaje ograniczone 

w ten sposób, Ŝe Ŝaden akcjonariusz nie moŜe wykonywać więcej niŜ 20 (dwadzieścia) procent ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu, przy czym przyjmuje się, Ŝe ograniczenie to nie istnieje dla celów ustalania 

obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o ofercie publicznej. PowyŜsze 

ograniczenie nie stosuje się do:  

• akcjonariusza Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o., 

• akcjonariusza, który nabędzie po dopuszczeniu lub wprowadzeniu akcji do obrotu zorganizowanego 

(działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na walnym zgromadzeniu akcje 

stanowiące co najmniej 85 proc. (osiemdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym 

Emitenta. 

 

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 12 Regulaminu Alternatywnego systemu obrotu przez publiczny dokument 

informacyjny rozumie m.in. memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną. Mając 

na uwadze treść §3 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego systemu obrotu zgodnie z którym, jeŜeli od upływu 

terminu waŜności publicznego dokumentu informacyjnego do dnia złoŜenia wniosku o wprowadzenie do 
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obrotu w alternatywnym systemie nie upłynęło więcej niŜ 30 dni, wprowadzenie do obrotu w alternatywnym 

systemie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem nie wymaga spełnienia warunków określonych 

w §3 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego systemu obrotu. 

 

Ograniczenia w obrocie Akcjami wynikające z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie, Ustawy 

o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzenia w sprawie koncentracji 

 

Obrót Akcjami Emitenta, jako papierami wartościowymi spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym 

w Ustawie o ofercie publicznej, Ustawie o obrocie, Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz 

Rozporządzeniu w sprawie koncentracji. 

 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

 

Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz 

na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych 

przyczyn, określone obowiązki, odnoszące się do tych czynności i zdarzeń. 

 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, kaŜdy: 

• kto osiągnął lub przekroczył 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 

50 proc., 75 proc. albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo 

• kto posiadał co najmniej 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 

75 proc. albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął 

odpowiednio 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 75 proc. albo 

90 proc. lub mniej ogólnej liczby głosów, 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niŜ w terminie 4 dni 

roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu 

naleŜytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. 

 

Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa 

powyŜej, powstaje równieŜ w przypadku: zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 proc. ogólnej 

liczby głosów o co najmniej 1 proc. ogólnej liczby głosów. 

 

Zawiadomienie, o którym mowa powyŜej, powinno zawierać informacje o: 

• dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, 

• liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki 

oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, 

• liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie 

głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, 

• zamiarach co do dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złoŜenia 

zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane 

w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 proc. ogólnej liczby głosów; w przypadku kaŜdorazowej 
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zmiany tych zamiarów lub celu, naleŜy niezwłocznie, nie później niŜ w terminie 3 dni od zaistnienia tej 

zmiany, poinformować o tym Komisje oraz spółkę; 

• podmiotach zaleŜnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 

• osobach, z którymi została zawarta umowa, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia 

do wykonywania prawa głosu. 

Zawiadomienie moŜe być sporządzone w języku angielskim. 

 

Zgodnie z art. 69a ustawy o ofercie publicznej obowiązki związane z dokonaniem zawiadomienia spoczywają 

równieŜ na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

• zajściem innego niŜ czynność prawna zdarzenia prawnego; 

• nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo 

lub obowiązek nabycia juŜ wyemitowanych akcji spółki publicznej; 

• pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

 

W przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo 

lub obowiązek nabycia juŜ wyemitowanych akcji spółki publicznej, zawiadomienie winno zawierać równieŜ 

informacje o: 

• liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu 

finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji; 

• dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; 

• dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

 

Obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje równieŜ w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami 

wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który moŜe nimi dysponować według 

własnego uznania. 

 

Naruszenie określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej obowiązku zawiadomienia Komisji o osiągnięciu 

lub przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów powoduje zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o ofercie 

publicznej utratę przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z tych akcji. Prawo głosu wykonane wbrew 

zakazowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania 

nad uchwałami walnego zgromadzenia. 

 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciąŜone 

zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu 

umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku 

o niektórych zabezpieczeniach finansowych. 

 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyŜej spoczywają, odpowiednio, równieŜ 

na: 

• podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku 

z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki 

publicznej; 
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• funduszu inwestycyjnym - takŜe w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

o inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

o inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 

ten sam podmiot; 

• podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

o 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, 

o w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz 

ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli 

papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, moŜe w imieniu zleceniodawców 

wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

o przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

• pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został 

upowaŜniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeŜeli akcjonariusz ten nie wydał 

wiąŜących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

• łącznie wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez 

te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu 

trwałej polityki wobec spółki, chociaŜby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć 

czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

• na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, posiadając 

akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach. 

 

Obowiązki określone powyŜej powstają równieŜ w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 

wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który moŜe nimi rozporządzać według 

własnego uznania. 

 

W przypadku zawarcia pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej 

lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki obowiązki, 

o których mowa powyŜej, mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony 

porozumienia. 

 

Istnienie porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 

zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki domniemywa się w przypadku posiadania akcji 

spółki publicznej przez: 

• małŜonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, 

jak równieŜ osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 
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• osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

• mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upowaŜnionego do dokonywania 

na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 

• jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. 

 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wskazanych powyŜej obowiązków: 

• po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zaleŜne; 

• po stronie podmiotu pełnomocnika, który został upowaŜniony do wykonywania prawa głosu z akcji 

spółki publicznej, a akcjonariusz nie wydał wiąŜących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania, 

wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; 

• wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeŜeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone 

lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie 

 

Zgodnie z art. 154 Ustawy o obrocie informacją poufną jest - określona w sposób precyzyjny - informacja 

dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego 

lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została 

przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć 

na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów 

finansowych, przy czym dana informacja: 

• jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły 

lub których wystąpienia moŜna zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umoŜliwia 

dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów 

finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych: 

• mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość 

instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, 

wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie 

działającego inwestora: 

• w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów 

finansowych, ma charakter informacji poufnej, równieŜ wtedy gdy została przekazana tej osobie przez 

inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora 

dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych 

powyŜej. 

 

Zgodnie z art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie, kaŜdy kto: 

• posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji 

lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, 

a takŜe stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności: 

o członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego 

pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku 

zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub 
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o akcjonariusze spółki publicznej, lub 

o osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa powyŜej, w podmiocie zaleŜnym 

lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do 

obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu 

na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku 

prawnym o podobnym charakterze, lub 

o maklerzy lub doradcy, lub 

• posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo 

• posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niŜ określony powyŜej, jeŜeli wiedział lub przy 

dołoŜeniu naleŜytej staranności mógł się dowiedzieć, Ŝe jest to informacja poufna 

nie moŜe wykorzystywać takiej informacji. 

 

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

• ujawniać informacji poufnej; 

• udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja. 

 

Zgodnie z przepisem art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie 

lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację 

poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej 

czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, 

jeŜeli instrumenty te: 

• są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie 

do obrotu na takim rynku, niezaleŜnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, 

jest dokonywana na tym rynku, albo 

• nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego 

państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zaleŜy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu 

finansowego, o którym mowa powyŜej, 

• są wprowadzone do Alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezaleŜnie od tego, czy 

transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym Alternatywnym systemie 

obrotu, albo 

• nie są wprowadzone do Alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, a ich cena lub wartość zaleŜy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego 

którym mowa powyŜej. 

 

Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umoŜliwianie 

lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej: 

• jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych; 

• jednego lub kilku instrumentów finansowych; 

• nabywania albo zbywania instrumentów finansowych. 
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Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy 

emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem 

lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą, w czasie 

trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw 

pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo 

dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących 

powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. 

 

Zgodnie z art. 159 ust. 1a Ustawy o obrocie członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci 

lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym 

emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą, 

w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których 

celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, 

akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 

powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi 

instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. 

Zgodnie z art. 159 ust. 1b Ustawy o obrocie przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

• przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent 

lub pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna osoba pozostająca 

z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 

charakterze, zlecił zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej 

osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo 

• w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących 

akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą 

pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 

• w wyniku złoŜenia przez członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub pełnomocnika emitenta 

lub wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z tym emitentem 

lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, zapisu 

w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę akcji, zgodnie 

z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo 

• w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta 

lub pełnomocnika emitenta lub wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę 

pozostającą z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym 

o podobnym charakterze, wezwania do zapisywania się na sprzedaŜ lub zamianę akcji, zgodnie 

z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo 

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

• w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 

emitenta, pod warunkiem Ŝe informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed 

rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. 
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Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie okresem zamkniętym jest: 

• okres od wejścia w posiadanie przez członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub pełnomocnika 

emitenta lub wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z tym emitentem 

lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze informacji 

poufnej dotyczącej emitenta lub akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych 

instrumentów finansowych z nimi powiązanych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, 

do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości; 

• w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 

okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby 

okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba Ŝe członek zarządu, rady nadzorczej, 

prokurent lub pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna osoba 

pozostająca z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym 

o podobnym charakterze nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany 

jest dany raport; 

• w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 

lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej 

wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba Ŝe członek zarządu, rady 

nadzorczej, prokurent lub pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna 

osoba pozostająca z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym 

o podobnym charakterze nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany 

jest dany raport. 

 

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

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

• inne, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp 

do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje 

w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia 

działalności gospodarczej; 

są obowiązane do przekazywania Komisji oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz 

osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw 

pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami 

wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się 

o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 

 

Zgodnie z art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie przez osoby blisko związane z osobą, o której mowa w art. 160 

ust. 1, rozumie się: 

• jej małŜonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym poŜyciu; 

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

kurateli; 

• innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym przez 

okres co najmniej roku; 

• podmioty: 
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o w których osoba, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa 

powyŜej, wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze 

organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących 

tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego 

rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub 

o które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa w art. 160 ust. 1, 

lub osobę blisko z nią związaną, o której mowa powyŜej, lub 

o z działalności których osoba, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, 

o której mowa powyŜej, czerpią zyski, 

o których interesy ekonomiczne są równowaŜne interesom ekonomicznym osoby, o której mowa 

w art. 160 ust. 1, lub osoby blisko z nią związanej, o której mowa powyŜej. 

 

Przepisy dotyczące zakazów i obowiązków określonych powyŜej mają zastosowanie do Akcji Emitenta 

w oparciu o przepis art. 161a ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 4 Ustawy o obrocie. 

 

Ograniczenia w obrocie wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 13 ust. 1 nakłada na kaŜdego przedsiębiorcę obowiązek 

zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeŜeli: 

• łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 

poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub 

• łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 

w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia, o którym mowa 

powyŜej, 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 mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 

jeŜeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

 

Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

• jeŜeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w Ŝadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 

10.000.000 euro; 

• polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 

odsprzedaŜy, jeŜeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny 
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lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje lub udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, Ŝe 

odsprzedaŜ ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz Ŝe: 

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

o wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaŜy całości lub części przedsiębiorstwa, 

jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

• polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem Ŝe nie będzie on wykonywał praw z tych akcji 

lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaŜy; 

• następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć 

kontrolę jest konkurentem albo naleŜy do grupy kapitałowej, do której naleŜą konkurenci przedsiębiorcy 

przejmowanego; 

• przedsiębiorców naleŜących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

Zgodnie z art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę 

zaleŜnego uwaŜa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy badaniu wysokości obrotu bierze 

się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych 

przedsiębiorców naleŜących do grup kapitałowych, do których naleŜą przedsiębiorcy bezpośrednio 

uczestniczący w koncentracji. Dodatkowo art. 16 ust. 2 tejŜe ustawy stanowi, iŜ przy badaniu wysokości obrotu 

przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, bierze się pod uwagę obrót zarówno tego 

przedsiębiorcy jak i jego przedsiębiorców zaleŜnych. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszenia zamiaru koncentracji 

dokonują: 

• wspólnie łączący się przedsiębiorcy, albo 

• przedsiębiorca przejmujący kontrolę, albo 

• wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, albo 

• przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w przypadku gdy koncentracji 

dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zaleŜnych, 

zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. 

 

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niŜ 

w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, 

których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie 

koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
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i Konsumentów moŜe w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać 

koncentracji do spełnienia określonych warunków. 

 

Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeŜeli w terminie 2 lat od dnia 

wydania zgody na dokonanie koncentracji koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu moŜe, na wniosek 

przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji, przedłuŜyć, w drodze postanowienia, ten termin o rok, jeŜeli 

przedsiębiorca wykaŜe, Ŝe nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja moŜe spowodować 

istotne ograniczenie konkurencji na rynku. 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe nałoŜyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę 

pienięŜną w wysokości nie większej niŜ 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym 

poprzedzającym rok nałoŜenia kary, jeŜeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez 

uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe równieŜ nałoŜyć 

na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pienięŜną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 

euro, jeŜeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie podał nieprawdziwe dane w zgłoszeniu zamiaru 

koncentracji, a takŜe jeŜeli nie udzielił Ŝądanych informacji bądź udzielił informacji nieprawdziwych 

lub wprowadzających w błąd. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe ponadto nałoŜyć 

na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pienięŜną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro 

za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe, w drodze decyzji, nałoŜyć na osobę pełniącą 

funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pienięŜną w wysokości 

do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeŜeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła 

zamiaru koncentracji. 

 

Przy ustalaniu wysokości kar pienięŜnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia 

w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów, a takŜe uprzednie naruszenie przepisów tejŜe ustawy. 

 

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, 

gdy koncentracja została dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest moŜliwe w inny sposób, 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania 

na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

• podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

• zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

• zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami 

lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę; 

przy czym decyzja taka nie moŜe zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

 

W przypadku niewykonania decyzji w sprawie z zakresu koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów moŜe, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 528-550 k.s.h. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują 
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kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów moŜe ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie niewaŜności umowy lub podjęcie innych 

środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

 

Ograniczenia w obrocie wynikające z Rozporządzenia w sprawie koncentracji 

 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają takŜe z regulacji zawartych 

w Rozporządzeniu w sprawie koncentracji. 

 

Rozporządzenie w sprawie koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze 

wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają 

określone progi obrotu towarami i usługami. 

 

Rozporządzenie w sprawie koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany 

struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji 

Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

• zawarciu umowy, 

• ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

• przejęciu większościowego udziału. 

 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w sprawie koncentracji moŜna równieŜ 

dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji 

o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji słuŜy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej 

koncentracji. 

 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

• gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 

5 miliardów euro, oraz 

• gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską, kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niŜ 250 milionów euro, 

chyba Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie swoich 

łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy równieŜ w przypadku, gdy: 

• łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 

2,5 miliarda euro; 

• w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 milionów euro; 

• w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich, o których mowa w punkcie powyŜej, łączny obrót 

kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 25 

milionów euro, oraz 
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• łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 milionów euro, 

chyba Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie swoich 

łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 

3.2. Cele emisji, których realizacji ma słuŜyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem 

 planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na 

 kaŜdy z wymienionych celów, oraz wskazanie, czy cele emisji mogą ulec zmianie 

 

Zarząd Emitenta oczekuje, iŜ z emisji Akcji Serii G uzyska wpływy netto w wysokości ok. 1,4 mln zł. Spółka 

planuje przeznaczyć pozyskane środki na: 

• stworzenie oraz modernizację zakładu produkcji obudów do zestawów głośnikowych, umoŜliwiającą 

stosowanie róŜnorodnych materiałów produkcyjnych i wykonywanie form przestrzennych obecnie 

technologicznie niedostępnych. Zarząd dąŜy aby wszystkie elementy składowe zestawów głośnikowych 

(projekt, obudowy do głośników, przetworniki elektroakustyczne, zwrotnice) były dostosowane 

do zakładanego poziomu technologicznego.  

 

Dzięki pozyskanym środkom Emitent zabezpieczy aktywa finansowe umoŜliwiające przyspieszenie realizacji 

projektu uruchomienia  produkcji przetworników elektroakustycznych, a takŜe zapewnieni płynność finansową 

Spółki w okresie intensywnej realizacji projektu uruchomiania produkcji przetworników elektroakustycznych. 

 

Emitent podjął czynności zmierzające do realizacji projektu inwestycyjnego, jakim jest produkcja własna 

przetworników elektroakustycznych. Emitent zakłada stworzenie zakładu produkcyjnego wytwarzającego 

głośniki (przetworniki elektroakustyczne) do zestawów głośnikowych (kolumny audio) począwszy od produkcji 

komponentów (między innymi: membrana, cewka, lico, zawieszenia, kosz) po produkt finalny jakim jest głośnik 

- przetwornik elektroakustyczny. Projekt będzie realizowany poprzez zawiązanie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, która będzie działać pod firmą: Pylon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka 

zaleŜna od Emitenta). 

 

Realizacja projektu stworzenia zakładu produkcyjnego przetworników elektroakustycznych nastąpi przy 

współpracy Emitenta ze spółką EBC Incubator sp. z o.o. z siedzibą w ŁomŜy (Inkubator przedsiębiorczości) 

 

Realizowany projekt skupia się na dwóch obszarach: stworzenie nowoczesnej jednostki badawczo-rozwojowej, 

wyposaŜonej w systemy słuŜące do projektowania, testowania i przeprowadzania symulacji pracy głośnika 

dynamicznego. Jednostka badawcza będzie wykorzystywała technologię niespotykaną w Polsce. Ze zbliŜonych 

systemów korzysta obecnie 253 jednostek na świecie. NajwaŜniejszym aspektem funkcjonowania firm 

technologicznych jest ich poziom zaawansowania technologicznego. Sprowadza się to do stworzenia produktu, 

który będzie przewyŜszał jakością i dostarczaną wartością inne konkurencyjne oferty. Poprzez wdroŜenie 

wysoko zaawansowanej technologii juŜ na etapie procesu oraz stosowanej technologii powstały zakład będzie 

wykazywał się duŜą innowacyjnością w skali kraju i świata i będzie mógł konkurować z produktami takich firm 
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jak Visaton, Scan-Speak. KaŜdy głośnik będzie nowym rozwiązaniem podlegającym ochronie przemysłowej 

(między innymi: wzór uŜytkowy, topografia układu scalonego) w kraju i za granicą. Projekt zakłada 

zabezpieczenie własności przemysłowej spółki przynajmniej na poziomie wspólnotowym.  

 

Drugim aspektem projektu jest zbudowanie ciągów technologicznych spełniających wymagania wielkoseryjnej 

produkcji dla wysoko zaawansowanych przetworników elektroakustycznych. Nowopowstały zakład będzie 

mógł projektować i ostatecznie produkować przetworniki elektroakustyczne do między innymi: standardowych 

zestawów głośnikowych, urządzeń wspomagających kina domowe, do kolumn audio skierowanych 

dla urządzeń mobilnych i np. laptopów, do potrzeb róŜnych gałęzi przemysłu (np. motoryzacja), 

a w późniejszym etapie micro-głośników występujących w narzędziach mobilnych (smartphone, słuchawki 

do uszu) - w pierwszym okresie realizacji projektu zakład będzie mógł projektować tego typu narzędzia. 

Poprzez realizację powyŜszego projektu, Emitent zakłada uzyskanie następujących celów:  

• samodzielną produkcję zestawów głośnikowych; 

• powstanie zaawansowanego zakładu produkcyjnego przetworników elektroakustycznych; 

• powstanie zaawansowanego centrum badawczo-rozwojowego; 

• zabezpieczenie zapotrzebowania Pylon S.A. na przetworniki elektroakustyczne; 

• zwiększenie moŜliwości produkcyjnych - większa elastyczność produktowa (np. krótkie serie); 

• zwiększenie asortymentu sygnowanego marką Pylon Audio; 

• skierowanie oferty po za wyspecjalizowany rynek audio - poszerzenie bazy klientów. 

 

Pozyskanie środków z emisji pozwoli na równoległe wdraŜanie poszczególnych etapów realizacji projektu 

zakładającego produkcję własną przetworników elektroakustycznych m.in. pozwoli na wcześniejszą rezygnację 

z usług outsourcingowych w zakresie dostaw  koszy i uruchomienie tej produkcji juŜ w początkowym okresie 

realizacji projektu.   

 

Środki z emisji Akcji Serii G umoŜliwią równieŜ Emitentowi przygotowanie projektów zmierzających 

do unowocześnienia i konsolidacji produkcji. Oznacza to, Ŝe zarówno moce produkcyjne, projektowe jak 

i moŜliwości sprzedaŜowe będą podlegać stałemu rozwojowi i modernizacji. Emitent stale obserwuje 

i monitoruje instrumenty finansowe wspierające rozwój polskiego przemysłu.  

 

Wskazane powyŜej cele emisyjne mogą ulec zmianie lub modyfikacji w zaleŜności od oceny Zarządu Emitenta 

co do zasadności realizacji przedmiotowych celów emisji Akcji Serii G. 

 

3.3. Łączne określenie kosztów, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji Akcji Serii G, 

 ze szczególnym wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów 

 

Według szacunków Zarządu Emitenta koszt publicznej oferty Akcji Serii G wyniesie maksymalnie 35.000 zł 

netto, w tym: 



Memorandum Informacyjne Pylon S.A. 

 

strona 41 z 199 
 

• sporządzenie Memorandum, oferowanie, obsługa prawna, obsługa Autoryzowanego Doradcy - 

maksymalnie 25.000 zł netto, 

• opłaty administracyjne na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., opłaty notarialne, podatki i inne - ok. 10.000 zł netto. 

 

3.4.  Podstawa prawna emisji Akcji Serii G 

 

3.4.1.Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych poprzez 

  ofertę publiczną 

 

Zgodnie z art. 431 §1 oraz 2 k.s.h. w zw. z art. 430 k.s.h. podwyŜszenie kapitału zakładowego poprzez emisję 

Akcji Serii G wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała taka, na mocy art. 415 k.s.h., dla swej 

skuteczności musi być podjęta większością ¾ głosów oddanych, o ile statut nie ustanowi surowszych 

warunków jej powzięcia. Uchwała o podwyŜszeniu kapitału zakładowego nie moŜe 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, 

na podstawie przepisów o ofercie publicznej - po upływie dwunastu miesięcy od dnia zatwierdzenia 

memorandum informacyjnego, albo stwierdzenia równowaŜności informacji zawartych w memorandum 

informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, oraz nie później niŜ po upływie jednego 

miesiąca od dnia przydziału akcji, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo memorandum 

informacyjnego albo wniosek o stwierdzenie równowaŜności informacji zawartych w memorandum 

informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym nie mogą zostać złoŜone po upływie 

czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyŜszeniu kapitału zakładowego (art. 431 § 4 k.s.h.). 

 

3.4.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych poprzez ofertę publiczną, 

 z przytoczeniem jej treści  

 

Akcje Serii G zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Emitenta w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji Serii G z zachowaniem prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy z dnia 7 maja 2014 roku. Uchwała ta została sporządzona w formie 

aktu notarialnego przez notariusza Kazimierza Karciarza w kancelarii notarialnej we Wrześni (Rep. A Nr 

2101/14). Uchwała ta brzmi jak następuje: 
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3.5. Informacja o prawie pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, 

 określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa  

 

Akcjonariuszowi przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji proporcjonalnie 

do posiadanych przez siebie akcji zgodnie z art. 433 § 1 k.s.h. (prawo poboru).  

 

Zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 maja 2014 roku prawo 

poboru Akcji Serii G przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Dzień, według którego określa się 

akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii G (dzień prawa poboru) ustalono na dzień 30 maja 

2014 roku.  
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3.6. Określenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem

 waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum wszystkie Akcje wyemitowane przez Emitenta są równe 

w prawie do dywidendy, przy czym Akcje Serii G uczestniczą w dywidendzie na następujących zasadach: 

• Akcje Serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej 

w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą 

w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego 

poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy 

na rachunku papierów wartościowych; 

• Akcje Serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu 

przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału 

zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane 

lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku 

obrotowego. 
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3.7. Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu realizacji praw z papierów 

 wartościowych, w tym wypłaty świadczeń pienięŜnych przez emitenta, oraz podmiotów 

 uczestniczących w realizacji praw z papierów wartościowych, a takŜe zakresu ich 

 odpowiedzialności wobec nabywców oraz emitenta 

 

Prawa, obowiązki i ograniczenia związane z Akcjami Emitenta są określone przepisami k.s.h., innych przepisów 

prawa oraz postanowieniami Statutu. 

 

3.7.1 Prawa o charakterze majątkowym 

 

Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym: 

• prawo do udziału w zysku - zgodnie z art. 347 §1 k.s.h. akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku 

wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony 

przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom; poniewaŜ Ŝadna z Akcji nie jest uprzywilejowana 

co do dywidendy, zysk przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom Emitenta 

dzieli się, zgodnie z art. 347 §2 k.s.h. w stosunku do liczby Akcji; co oznacza, iŜ na kaŜdą akcję przypada 

dywidenda w jednakowej wysokości; zgodnie z art. 348 §2 i §3 k.s.h. uprawnionymi do dywidendy za dany 

rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy ustalonym przez walne 

zgromadzenie; 

• prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) - zgodnie z art. 433 §1 k.s.h. 

akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) 

w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji; w interesie spółki walne zgromadzenie moŜe uchwałą 

pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części; podjęcie takiej uchwały wymaga 

większości 4/5 głosów; a uchwała moŜe zostać podjęta tylko wtedy, gdy pozbawienie akcjonariuszy prawa 

poboru akcji zostało zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia; podejmowanie uchwały 

o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczne, jeŜeli uchwała o podwyŜszeniu kapitału zakładowego 

spółki stanowi, Ŝe nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta) 

z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umoŜliwienia im wykonania prawa 

poboru na warunkach określonych w uchwale albo, Ŝe nowe akcje mają być objęte przez subemitenta 

w przypadku, gdy akcjonariusze, którym słuŜy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich 

oferowanych im akcji; 

• prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji - stosownie do art. 474 §2 k.s.h. 

w przypadku likwidacji spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli dzieli 

się między akcjonariuszy w stosunku do wysokości dokonanych przez kaŜdego z nich wpłat na kapitał 

zakładowy; 

• prawo do zbycia akcji - zgodnie z art. 337 §1 k.s.h., akcje są zbywalne; jednocześnie Statut Emitenta nie 

wprowadza Ŝadnych ograniczeń w tym zakresie; 

• prawo do ustanowienia zastawu lub uŜytkowania na akcjach - akcje mogą być przedmiotem zastawu 

lub uŜytkowania ustanowionego przez ich właściciela; 

• prawo do umorzenia akcji - zgodnie z §10 Statutu Emitenta Akcje mogą być umarzane, w drodze jej 

nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza; 
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• prawo związane z wykupem akcji - zgodnie z art. 416 §4 i 417 §4 k.s.h. skuteczność uchwały w sprawie 

istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zaleŜy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie 

zgadzają się na tę zmianę, o ile w statucie spółki nie został zamieszczony zapis, przewidujący moŜliwość 

istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki bez konieczności wykupu akcji w sytuacji gdy uchwała 

zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej 

połowę kapitału zakładowego. 

 

3.7.2. Prawa o charakterze korporacyjnym 

 

Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze korporacyjnym: 

• prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz prawo do głosowania na walnym 

zgromadzeniu - na podstawie art. 412 §1 k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu oraz prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu; zgodnie z art. 411 §1 k.s.h. kaŜda 

akcja uprawnia do oddania jednego głosu; głos moŜe być oddany przez pełnomocnika, przy czym 

pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej; zgodnie z art. 4111 §1 

k.s.h. akcjonariusz spółki publicznej moŜe oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, 

jeŜeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia, w chwili obecnej regulamin walnego zgromadzenia 

obowiązujący u Emitenta nie przewiduje jednak takiej moŜliwości; zgodnie z art. 4065 §1 k.s.h. statut moŜe 

dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

w chwili obecnej Statut Emitenta nie przewiduje takiej moŜliwości; 

• prawo do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 399 §3 k.s.h. akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej 50 proc. kapitału zakładowego spółki lub co najmniej 50 proc. ogółu głosów 

w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie; 

• prawo do złoŜenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złoŜenia wniosku 

o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 400 §1 k.s.h. 

akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki mogą 

Ŝądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku 

tego zgromadzenia; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; 

• prawo do złoŜenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliŜszego walnego 

zgromadzenia - zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

5 proc. kapitału zakładowego spółki mogą Ŝądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

najbliŜszego walnego zgromadzenia; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej 

kwestii; 

• prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 

zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia - 

zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału 

zakładowego spółki publicznej 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; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; 

• prawo do zaskarŜania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 k.s.h.; 
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• prawo do Ŝądania wyboru rady nadzorczej odrębnymi grupami - zgodnie z art. 385 §3 k.s.h. na wniosek 

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej 

powinien być dokonany przez najbliŜsze walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 

nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej; 

• prawo do uzyskania informacji o spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa zgodnie 

z art. 428 k.s.h.; 

• prawo do Ŝądania zbadania przez biegłego na koszt spółki określonego zagadnienia związanego 

z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw - zgodnie z art. 84 i 85 Ustawy o ofercie 

publicznej uchwałę w tym przedmiocie podejmuje walne zgromadzenie na wniosek akcjonariusza 

lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów; 

• prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 

papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz do imiennego zaświadczenia 

o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej - wynikające z art. 328 §6 k.s.h.; 

• prawo do Ŝądania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz 

z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni 

przed walnym zgromadzeniem - wynikające z art. 395 §4 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania w lokalu zarządu spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa 

w walnym zgromadzeniu oraz Ŝądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia - wynikające 

z art. 407 §1 k.s.h. oraz do Ŝądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu pocztą elektroniczną - wynikające z art. 407 §11 k.s.h.; 

• prawo do Ŝądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego 

zgromadzenia w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem - wynikające z art. 407 §2 k.s.h.; 

• prawo do złoŜenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym 

celu komisję, złoŜoną co najmniej trzech osób; wniosek mogą złoŜyć akcjonariusze posiadający 10 proc. 

kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu; wnioskodawcy mają prawo 

wyboru jednego członka komisji - wynikające z art. 410 §2 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania księgi protokołów oraz Ŝądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów 

uchwał - wynikające z art. 421 §3 k.s.h.; 

• prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 

i 487 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania księgi akcyjnej i Ŝądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia - 

wynikające z art. 341 §7 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania dokumentów oraz Ŝądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów 

dokumentów, o których mowa w art. 505 §1 k.s.h. (w przypadku połączenia spółki), w art. 540 §1 k.s.h. 

(w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 k.s.h. (w przypadku przekształcenia spółki); 

• prawo Ŝądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy 

pozostaje ona w stosunku dominacji lub zaleŜności wobec określonej spółki albo spółdzielni będącej 

akcjonariuszem Emitenta, albo czy taki stosunek dominacji lub zaleŜności ustał; Ŝądanie udzielenia 

informacji oraz odpowiedź powinna być złoŜone na piśmie - wynikające z art. 6 k.s.h.; 

• prawo Ŝądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaŜy wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup 

akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami 
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od niego zaleŜnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, 

o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, osiągnął lub przekroczył 90 proc. 

ogólnej liczby głosów w tej spółce - wynikające z art. 82 Ustawy o ofercie publicznej; 

• prawo Ŝądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub prze-

kroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów w danej spółce publicznej - zgodnie z art. 83 Ustawy o ofercie 

publicznej takiemu Ŝądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub 

przekroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów, jak równieŜ podmioty wobec niego zaleŜne i dominujące, 

w terminie 30 dni od jego zgłoszenia; obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa równieŜ 

solidarnie na kaŜdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie 

publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zaleŜnymi 

i dominującymi, co najmniej 90 proc. ogólnej liczby głosów; 

• prawa akcjonariuszy wynikające z przepisów Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie - zgodnie 

z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień 

inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które 

moŜe być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zapisami 

Ustawy o obrocie; zgodnie z art. 328 §6 k.s.h. akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje 

spółki handlowej przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez 

podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej; akcjonariuszom posiadającym 

zdematerializowane akcje spółki handlowej nie przysługuje natomiast roszczenie o wydanie dokumentu 

akcji; roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakŜe akcjonariusze posiadający akcje, które 

nie zostały zdematerializowane. 

 

3.8. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 

 

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych czysty zysk, po dokonaniu obowiązkowych odpisów, moŜe być 

przeznaczony na: 

• fakultatywne odpisy na kapitał zapasowy,  

• odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych i funduszy celowych tworzonych w Spółce, 

• dywidendę dla akcjonariuszy.  

 

Zgodnie z art. 395 kodeksu spółek handlowych, w przypadku Emitenta, organem właściwym do powzięcia 

uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest zwyczajne walne 

zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie kaŜdego roku obrotowego. 

 

Zarząd Emitenta po zakończeniu planowanych Inwestycji zamierza w kolejnych latach przeznaczać na wypłatę 

dywidendy 50 proc. wypracowywanych zysków. Pozostała część wypracowywanych zysków będzie 

reinwestowana zgodnie ze strategią inwestycyjną Emitenta. 
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3.9. Informację o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami 

 wartościowymi, w tym wskazanie płatnika podatku 

 

Ze względu na fakt, Ŝe informacje zamieszczone poniŜej, dotyczą jedynie zasad opodatkowania dochodów 

z akcji, zaleca się, by inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji w tym zakresie 

skorzystali z usług doradców podatkowych, finansowych i prawnych. 

 

3.9.1. Odpowiedzialność Emitenta jako płatnika 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Emitent, który dokonuje wypłat 

naleŜności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych, obowiązany jest, jako płatnik, pobierać w dniu 

dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku 

przekazywane są przez Emitenta w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym pobrano 

podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Według stanowiska Ministerstwa Finansów, wyraŜonego 

w piśmie nr BP/PZ/883/02 z dnia 5 lutego 2002 roku, skierowanym do KDPW, płatnikiem podatku jest biuro 

maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są naleŜące do osoby fizycznej 

akcje uprawniające do uzyskania wypłaty z tytułu dywidendy. 

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 definiuje pojęcie „dochodu 

z udziału w zyskach osób prawnych”. Stosownie do zawartej tam regulacji, dochodem z udziału w zyskach 

osób prawnych,  z zastrzeŜeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym takŜe: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego 

zbycia akcji na rzecz spółki - w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją 

osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyŜszenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący 

równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. 

 

3.9.2. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

 

Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta 

 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych płaci się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19 proc. 

uzyskanego przychodu (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów). 

 

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji 

 

Zgodnie z art. 30b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany jest dochód uzyskany 

z odpłatnego zbycia akcji. Zasadą jest, iŜ przedmiotem opodatkowania jest dochód w postaci róŜnicy pomiędzy 

przychodem, to jest sumą uzyskaną ze sprzedaŜy akcji, a kosztami uzyskania przychodu, które stanowią wydatki 

poniesione na objęcie akcji. 

 



Memorandum Informacyjne Pylon S.A. 

 

strona 53 z 199 
 

Dochody uzyskane ze sprzedaŜy akcji opodatkowane są 19 proc. stawką podatku. Osoba fizyczna obowiązana 

jest do osobistego zadeklarowania przychodu i naliczenia podatku w oddzielnym zeznaniu rocznym oraz 

odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego. 

 

3.9.3. Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

 

Opodatkowanie dochodów z tytułu udziału w zyskach Emitenta 

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody (przychody) z dywidend 

oraz z tytułu innego udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 proc. 

uzyskanego przychodu (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów). 

 

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji 

 

Dochody z odpłatnego zbycia akcji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (czyli zgodnie z art. 19 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Wydatki na objęcie lub nabycie akcji nie są kosztem 

uzyskania przychodu podatnika w dacie ich poniesienia, jednakŜe uwzględnia się je przy ustalaniu dochodu 

z odpłatnego zbycia akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

 

3.9.4. Opodatkowanie dochodów osób zagranicznych 

 

Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19 proc. przychodu spoczywa na Emitencie, w przypadku 

gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, 

którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli: 

• osób prawnych, jeŜeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i 

• osób fizycznych, jeŜeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 

ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

 

NaleŜy jednak mieć na uwadze, iŜ zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu 

dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być 

zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy 

Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby 

fizycznej. W przypadku gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania 

dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiąŜące są postanowienia tej 

umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyŜej przepisów polskich ustaw podatkowych. 

 

Ponadto naleŜy pamiętać, iŜ zgodnie z art. 26 ust. 1 zd. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieŜenia podwójnemu 

opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest moŜliwe, pod warunkiem 

udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem 
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rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie 

z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej 

z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie 

z taką umową jest moŜliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania 

podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. 

 

Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia od podatku dochodowego 

dochody (przychody) z dywidend oraz z innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, jeŜeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

• wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 

będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

• uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niŜ Rzeczpospolita Polska 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie naleŜącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu 

na miejsce ich osiągania; 

• spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niŜ 10 proc. udziałów (akcji) 

w kapitale spółki wypłacającej te dochody; 

• odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych jest: 

o spółka uzyskująca dochody (przychody), o której mowa powyŜej, albo 

o zagraniczny zakład spółki uzyskującej dochody (przychody), o której mowa powyŜej. 

 

Opisane powyŜej zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) 

z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada nie mniej niŜ 10 proc. udziałów (akcji) w spółce wypłacającej 

te naleŜności nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Co przy tym istotne, zwolnienie to ma zastosowanie takŜe 

w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania nie mniej niŜ 10 proc. udziałów (akcji), przez 

spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). 

W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) w wymaganej minimalnej wysokości 

nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka uzyskującej dochody (przychody), o której mowa powyŜej, jest 

obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) w wysokości 

19 proc. dochodów (przychodów) do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do 

zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym spółka po raz pierwszy skorzystała 

ze zwolnienia. 

 

Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego 

na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce. Zgodnie z brzmieniem art. 30 §1 Ordynacji podatkowej płatnik, 
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który nie wykonał ciąŜącego 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 naleŜności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest 

niezaleŜna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, 

jeŜeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeŜeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 

 

Podsumowując, dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, 

mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania podlegają opodatkowaniu w Polsce na zasadach opisanych powyŜej, natomiast 

dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, mające miejsce 

zamieszkania lub siedzibę w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania 

nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, jeŜeli odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania tak 

stanowi. 

 

3.9.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

 

Zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaŜ praw majątkowych 

będących instrumentami finansowymi w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie: 

• firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym; 

• dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; 

• dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie (a więc 

takŜe w ramach Alternatywnego systemu obrotu); 

• dokonywana poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie przez firmy 

inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeŜeli prawa te zostały nabyte przez te firmy 

w ramach obrotu zorganizowanego; 

jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych. W innych przypadkach zbycie praw z papierów 

wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1 proc. 

wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust.1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych). W takiej sytuacji zgodnie z art. 4 pkt 1 tejŜe ustawy do uiszczenia podatku od czynności 

cywilnoprawnych zobowiązany jest kupujący. 

 

3.9.6. Podatek od spadków i darowizn 

 

Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku 

lub darowizny, praw majątkowych, w tym równieŜ praw związanych z posiadaniem akcji, podlega 

opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeŜeli: 

• w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem 

polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub 

• prawa majątkowe dotyczące akcji są wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
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Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróŜnicowana i zaleŜy od rodzaju pokrewieństwa 

lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy 

darczyńcą i obdarowanym. 

 

3.10. Wskazanie stron umowy o submisję usługową lub inwestycyjną oraz istotnych postanowień 

  tych umów 

 

Emitent nie zawierał umowy o submisję usługową ani inwestycyjną. 

 

3.11. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych 

 

3.11.1. Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta 

 

Oferta kierowana jest do osób uprawnionych do zapisania się na Akcje Serii G w wykonaniu prawa poboru 

(zapis podstawowy) oraz do złoŜenia zapisu dodatkowego.  

 

Zgodnie z §2 ust. 7 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 maja 2014 roku 

(dalej „Uchwała”) Akcje Serii G nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa 

poboru (zapis podstawowy) oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w §2 ust. 4 Uchwały, Zarząd Spółki 

moŜe przydzielić według swego uznania, po cenie nie niŜszej niŜ cena emisyjna, osobom, które złoŜyły zapis 

w oparciu o zaproszenia Zarządu. 

 

W ofercie publicznej Akcji Serii G nie występuje podział na transze. 

 

3.11.2. Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaŜy Akcji Serii G 

 

Harmonogram oferty publicznej Akcji Serii G przedstawia się następująco: 

 

Harmonogram oferty publicznej Akcji Serii G 

27 maja 2014 roku 

Ostatni dzień sesyjny, w którym moŜna było nabyć Akcje Spółki z 

przysługującym prawem poboru do objęcia Akcji Serii G w Alternatywnym 

systemie obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

30 maja 2014 roku Dzień prawa poboru 

13 czerwca 2014 roku Publikacja Memorandum Informacyjnego PYLON S.A. 

20 czerwca 2014 roku 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów 

podstawowych oraz zapisów dodatkowych 

23 czerwca - 1 lipca 2014 roku Notowanie jednostkowych praw poboru 

4 lipca 2014 roku 
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Serii G w wykonaniu prawa 

poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych 

15 lipca 2014 roku 
Przydział Akcji Serii G objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów 

dodatkowych   
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Harmonogram oferty publicznej Akcji Serii G 

16 - 21 lipca 2014 roku 

Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii G nieobjęte w wykonaniu prawa 

poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu 

Emitenta 

do 22 lipca 2014 roku 
Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu 

Emitenta 

 

Terminy realizacji oferty publicznej Akcji Serii G mogą ulec zmianie.  

 

Emitent moŜe podjąć decyzję o zmianie terminów oferty publicznej w porozumieniu z Oferującym. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, okres składania zapisów nie moŜe zostać skrócony. Emitent moŜe 

podjąć decyzję o wydłuŜeniu okresu przyjmowania zapisów na Akcje Serii G (oraz stosownym przesunięciu 

pozostałych terminów). Informacja o ewentualnej zmianie terminów zostanie przekazana w formie komunikatu 

aktualizującego do Memorandum Informacyjnego, najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów i wpłat 

na Akcje Serii G, określonym w harmonogramie oferty publicznej. W przypadku udostępnienia przez Spółkę 

po rozpoczęciu subskrypcji aneksu do Memorandum Informacyjnego dotyczącego zdarzenia lub okoliczności 

zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Serii G, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym 

przydziałem, Emitent dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Serii G tak, aby inwestorzy, 

którzy złoŜyli zapisy na Akcje Serii G przed udostępnieniem aneksu do Memorandum Informacyjnego, mogli 

uchylić się od skutków prawnych złoŜonych zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia 

przedmiotowego aneksu.  

 

3.11.3. Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów na Akcje Serii G oraz terminu 

związania zapisem 

 

Terminy składania zapisów na Akcje Serii G 

 

Zapisy na akcje Serii G będą przyjmowane w terminach od 20 czerwca 2014 roku do 4 lipca 2014 roku. 

 

Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru mogą dokonywać zapisów na Akcje Serii G w domach 

maklerskich, prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których mają zapisane prawa poboru. 

Zapisy na Akcje Serii G będą przyjmowane w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym domu 

maklerskim przyjmującym zapisy, jednakŜe nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w niniejszym 

Memorandum. Inwestor, który podpisał umowę z podmiotem przyjmującym zapisy na Akcje Serii G, 

umoŜliwiającą składanie dyspozycji za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu bądź przy wykorzystaniu 

innych środków technicznych, moŜe składać zapisy na Akcje Serii G za ich pośrednictwem, podając wszystkie 

dane, niezbędne do złoŜenia zapisu na Akcje Serii G, zgodnie z treścią Memorandum Informacyjnym. Rodzaj, 

treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Akcje Serii G w wykonaniu prawa poboru 

lub zapisów dodatkowych oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z procedurami 

domu maklerskiego lub banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych przyjmującego zapis. 

W poszczególnych domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych 

udzielane będą techniczne informacje dotyczące składania zapisów oraz dostępne będą formularze zapisów. 
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Szczegółowe terminy związane z ofertą publiczną Akcji Serii G zostały przedstawione w rozdz. 3.11.2. 

niniejszego Memorandum Informacyjnego. 

 

Cena 

 

Cena emisyjna Akcji Serii G wynosi 20 gr (dwadzieścia groszy) za jedną akcję. 

 

Minimalna i maksymalna wielkość zapisu na Akcje Serii G 

 

Akcje Serii G oferowane są akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania prawa poboru. Maksymalna wielkość 

zapisu podstawowego, tj. zapisu w wykonaniu prawa poboru wynika z liczby przysługujących danemu 

inwestorowi jednostkowych praw poboru. Posiadanie 1 (jednego) prawa poboru uprawnia do nabycia 1 (jednej) 

Akcji Serii G. Inwestorzy mogą składać zapisy na minimum 1 (jedną) Akcję Serii G.  

 

W przypadku, gdy liczba Akcji Serii G, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, 

nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliŜszej liczby całkowitej. 

 

Osoby uprawnione do złoŜenia zapisu dodatkowego mogą złoŜyć taki zapis na Akcje Serii G w liczbie 

od 1 (jednej) do 6.975.640 (sześciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset 

czterdziestu) sztuk. 

 

W przypadku złoŜenia zapisu podstawowego na większą liczbę Akcji Serii G niŜ wynikającą z liczby 

posiadanych praw poboru, zapis taki będzie traktowany jak zapis na maksymalną dopuszczalną liczbę akcji 

wynikającą z liczby posiadanych praw poboru. 

 

W przypadku złoŜenia zapisu dodatkowego na większą liczbę Akcji Serii G niŜ wielkość emisji, zapis taki 

będzie traktowany jak zapis na wszystkie oferowane Akcje Serii G. 

 

W przypadku złoŜenia przez inwestora, któremu Zarząd Emitenta zaoferował objęcie Akcji Serii G nieobjętych 

w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych, zapisu na akcje w liczbie przekraczającej liczbę akcji 

zaoferowaną mu przez Zarząd, zapis taki będzie traktowany jak zapis na oferowaną danemu inwestorowi liczbę 

akcji. 

 

Procedura składania zapisów na Akcje Serii G 

 

Akcje serii G oferowane są akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania prawa poboru. Za kaŜdą posiadaną 

na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. dnia 30 maja 2014 roku 1 (jedną) akcję Spółki przysługuje 1 (jedno) 

jednostkowe prawo poboru, przy czym posiadanie 1 (jednego) jednostkowego prawa poboru uprawnia 

do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii G. Ułamkowe części Akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba 

Akcji Serii G przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie 

ona zaokrągleniu w dół do najbliŜszej liczby całkowitej.  
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Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru będą dodatkowo uprawnione, 

w terminie jego wykonania, do złoŜenia na oddzielnym formularzu zapisu dodatkowego. Zapis dodatkowy 

moŜe zostać złoŜony maksymalnie na 6.975.640 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy 

sześćset czterdzieści) Akcji Serii G, przy czym zostanie on zrealizowany w całości lub w części, pod warunkiem, 

Ŝe nie wszystkie Akcje Serii G zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru.  

Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustania prawa poboru zbywając prawo poboru rezygnują 

z moŜliwości jego wykonania, zachowując jednak prawo do złoŜenia zapisu dodatkowego. Oznacza to, 

Ŝe moŜliwość złoŜenia zapisu dodatkowego przysługuje wszystkim osobom, które były akcjonariuszami Spółki 

na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tzn. równieŜ i tym, które dokonały zbycia prawa poboru.  

 

Zgodnie z § 2 ust. 7 Uchwały Akcje Serii G nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania  

prawa poboru (zapis podstawowy) oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w §2 ust. 4 Uchwały, Zarząd 

Spółki moŜe przydzielić według swego uznania, po cenie nie niŜszej niŜ cena emisyjna, osobom, które złoŜyły 

zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu Emitenta.  

 

Zapisy na Akcje serii G będą przyjmowane w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym domu 

maklerskim przyjmującym zapisy, jednakŜe nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi 

w Memorandum Informacyjnym. 

  

Inwestor, który podpisał umowę z podmiotem przyjmującym zapisy na Akcje Serii G, umoŜliwiającą  składanie 

dyspozycji za pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu bądź przy wykorzystaniu innych środków technicznych, 

moŜe składać zapisy na Akcje Serii G za ich pośrednictwem, podając wszystkie dane, niezbędne do  złoŜenia 

zapisu na Akcje Serii G, zgodnie z postanowieniami Memorandum. 

  

Rodzaj, treść i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu na Akcje Serii G oferowane 

w wykonaniu prawa poboru lub zapisów dodatkowych oraz zasady działania przez pełnomocnika powinny  być 

zgodne z procedurami domu maklerskiego lub banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych 

przyjmującego zapis. W poszczególnych domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów 

wartościowych udzielane będą techniczne informacje dotyczące składania zapisów oraz dostępne będą 

formularze zapisów. 

 

Osoby uprawnione do wykonywania prawa poboru powinny złoŜyć trzy wypełnione i podpisane egzemplarze 

formularza zapisu. Składając zapis na Akcje Serii G w ramach wykonania prawa poboru inwestor nie składa 

dyspozycji deponowania, gdyŜ po wykonaniu posiadanych praw poboru przydzielone akcje zostają zapisane 

na rachunek, z którego wykonane zostały prawa poboru. 

 

Zapis na Akcje Serii G w wykonaniu prawa poboru zawiera m.in. następujące informacje:  

• dane o subskrybencie, 

• określenie typu zapisu: zapis podstawowy, zapis dodatkowy, 

• liczbę realizowanych praw poboru w związku ze składanym zapisem, 

• liczbę Akcji Serii G objętych zapisem,  

• cenę emisyjną Akcji Serii G,  
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• kwotę wpłaty na Akcje Serii G, 

• datę i podpis subskrybenta oraz podpis osoby upowaŜnionej do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje 

Serii G. 

 

Ponadto zapis uzupełnia się o oświadczenie, w którym subskrybent stwierdza, Ŝe: 

• zapoznał się z treścią Memorandum Informacyjnym, 

• zaakceptował warunki subskrypcji, 

• wyraŜa zgodę na brzmienie statutu Spółki. 

 

Zwraca się uwagę subskrybentom, Ŝe zapis w wykonaniu prawa poboru i zapis dodatkowy powinny być 

złoŜone na oddzielnych formularzach. 

 

W przypadku dokonywania zapisu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych naleŜy wskazać, na rzecz 

którego z zarządzanych przez to towarzystwo funduszy zapis jest składany. 

 

Składając zapis na Akcje Serii G, które nie zostały objęte w ramach wykonania prawa poboru inwestor lub jego 

pełnomocnik jest zobowiązany złoŜyć nieodwołalną dyspozycję deponowania akcji, która umoŜliwi zapisanie 

na rachunku papierów wartościowych inwestora akcji, które zostały mu przydzielone. Dyspozycja deponowania 

złoŜona przez inwestora nie moŜe być zmieniona. ZłoŜenie dyspozycji deponowania akcji jest toŜsame 

ze złoŜeniem dyspozycji deponowania praw do Akcji Serii G. 

 

Na dowód przyjęcia zapisu subskrybent otrzymuje jeden egzemplarz złoŜonego formularza zapisu. 

 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu ponosi subskrybent. 

 

Zapis na Akcje Serii G dokonany pod warunkiem lub z zastrzeŜeniem terminu będzie niewaŜny. 

 

Osoba zapisująca się powinna okazać w miejscu przyjmowania zapisów: 

• dokument toŜsamości - osoba fizyczna, 

• aktualny wypis z właściwego rejestru lub jego odpowiednika - osoba prawna, 

• akt zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub inny dokument z którego 

wynika umocowanie do składania oświadczeń woli - jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 

prawnej. 

 

Osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości 

prawnej obowiązane są przedstawić w miejscu przyjmowania zapisów właściwe dokumenty zaświadczające 

o ich uprawnieniach do reprezentowania tych podmiotów oraz winny okazać dowód osobisty lub paszport. 

 

Dla waŜności zapisu na Akcje Serii G wymagane jest w terminie przyjmowania zapisów złoŜenie właściwie 

i w pełni wypełnionego formularza zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenia zapisu 

zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Memorandum Informacyjnym. 
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Działanie przez pełnomocnika 

 

Subskrybent moŜe działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika w zakresie określonym 

w treści udzielonego pełnomocnictwa. 

 

Jedna osoba moŜe posiadać nieograniczoną liczbę pełnomocnictw. 

 

Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w domu maklerskim 

przyjmującym zapis wystawione przez subskrybenta pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być 

wystawione w formie pisemnej. Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika określają procedury domów 

maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Serii G. W przypadku braku takich procedur naleŜy stosować 

zasady opisane poniŜej. 

 

Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie aktu notarialnego lub zawierać podpis mocodawcy 

uwierzytelniony notarialnie bądź zostać sporządzone w obecności upowaŜnionego pracownika domu 

maklerskiego, przyjmującego zapisy na Akcje Serii G, który potwierdza ten fakt swoim podpisem. Działanie 

na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w innej formie niŜ opisane powyŜej jest dopuszczalne jedynie 

po zaakceptowaniu przez dom maklerski przyjmujący zapis. 

 

Pełnomocnictwo takie powinno zawierać następujące dane dotyczące pełnomocnika i mocodawcy: 

• dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego i numer PESEL bądź numer 

paszportu, 

• dla rezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi 

osobowości prawnej: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie właściwego rejestru i numer, pod którym podmiot 

jest zarejestrowany, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji 

podmiotu, numer REGON, 

• dla nierezydentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi 

osobowości prawnej: nazwę, adres, numer lub oznaczenie rejestru lub jego odpowiednika dla podmiotów 

zagranicznych, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji 

podmiotu. 

 

Oprócz pełnomocnictwa osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić 

następujące dokumenty: 

• dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna), 

• oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię wyciągu z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub 

innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane o pełnomocniku, z którego wynika jego 

status prawny, sposób reprezentacji, a takŜe imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji 

(jeśli pełnomocnikiem jest osoba prawna) albo oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię aktu 

zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub innego dokumentu, z którego 

wynika umocowanie do składania oświadczeń woli (jeśli pełnomocnikiem jest jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej). W przypadku nierezydentów, jeŜeli przepisy prawa lub umowy 

międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być 
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uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny i następnie 

przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski, 

• oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię wyciągu z właściwego dla siedziby inwestora, składającego 

zapis na Akcje Oferowane, rejestru lub innego dokumentu urzędowego zawierającego podstawowe dane 

o niej, z którego wynika jej status prawny, sposób reprezentacji, a takŜe imiona i nazwiska osób 

uprawnionych do reprezentacji (jeśli mocodawcą jest osoba prawna) albo oryginał lub poświadczoną 

notarialnie kopię aktu zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub innego 

dokumentu, z którego wynika umocowanie do składania oświadczeń woli (jeśli mocodawcą jest jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej). W przypadku nierezydentów, jeŜeli przepisy prawa 

lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg 

powinien być uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny 

i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

 

JeŜeli w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej występującej 

w roli pełnomocnika działają osoby nie posiadające umocowania do takiego działania na podstawie wskazanego 

powyŜej dokumentu urzędowego, powinny one posiadać dodatkowo odrębne pełnomocnictwo do złoŜenia 

zapisu na Akcje Oferowane, udzielone im przez osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie 

z przedstawionym dokumentem urzędowym. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie w formie aktu 

notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie, bądź teŜ złoŜonym w obecności upowaŜnionego 

pracownika domu maklerskiego, przyjmującego zapisy na Akcje Serii G, który potwierdza ten fakt swoim 

podpisem. Dom maklerski przyjmujący zapis moŜe zaakceptować inną formę pisemnego pełnomocnictwa, 

o ile pełnomocnictwo to nie będzie budziło jakichkolwiek wątpliwości. 

 

Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez polskie 

przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny, chyba Ŝe przepisy prawa lub umowy 

międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowią inaczej. 

 

Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niŜ polski musi zostać przetłumaczony przez tłumacza 

przysięgłego na język polski. 

 

3.11.4. Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych 

 niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 

 

Warunkiem skutecznego złoŜenia zapisu jest jego opłacenie, w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Serii G 

objętych zapisem i ich ceny emisyjnej. Opłacenie Akcji Serii G następuje wyłącznie w walucie polskiej.  

Dopuszcza się następujące formy opłacenia zapisu: 

• gotówką, 

• przelewem bankowym, 

• w drodze umownego potrącenia wzajemnych wymagalnych wierzytelności pienięŜnych subskrybenta i 

Spółki,  

• powyŜszymi sposobami łącznie. 
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W przypadku inwestorów, którzy składają zapisy na Akcje Serii G w związku z prawami poboru zapisanymi 

na rachunku papierów wartościowych w chwili składania zapisu (zapisy podstawowe) lub inwestorów, którzy 

mieli prawa poboru zapisane na tym rachunku w dniu prawa poboru (zapisy dodatkowe) wymaga się, 

aby środki na opłacenie Akcji Serii G znalazły się na właściwym rachunku danej firmy inwestycyjnej 

(przyjmującej zapisy) najpóźniej w chwili składania zapisu. 

 

W przypadku zapisów składanych przez inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki, inwestorzy dokonują 

wpłat na Akcje Serii G na wydzielony rachunek firmy inwestycyjnej wskazany w zaproszeniu do złoŜenia 

zapisu. Zgodnie z art 5a. ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, środki pienięŜne pochodzące z wpłat nie mogą 

zostać przekazane emitentowi przed zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy podwyŜszenia kapitału 

zakładowego, w ramach którego dokonana została oferta publiczna akcji. 

 

Przelew powinien zawierać adnotacje w tytule wpłaty: 

• dla osób fizycznych - numer PESEL, imię i nazwisko oraz adnotacje „wpłata na Akcje Serii G PYLON 

S.A.”, 

• dla pozostałych - nazwa subskrybenta oraz adnotacje „wpłata na Akcje Serii G PYLON S.A.”. 

 

W przypadku opłacenia mniejszej liczby Akcji Serii G, niŜ wskazana w dokumencie zapisu, przy dokonywaniu 

przydziału tychŜe akcji nie będą brane pod uwagę akcje nieopłacone lub opłacone nieterminowo, 

z uwzględnieniem zasady, Ŝe nie moŜna nabyć ułamkowych części akcji. 

 

Wyłączną odpowiedzialność z tytułu terminowego wniesienia wpłat na Akcje Serii G ponosi inwestor. 

 

W przypadku, gdy prawo poboru realizowane jest z rachunku papierów wartościowych danego inwestora 

w domu maklerskim, Akcje Serii G zostaną zapisane automatycznie na rachunku papierów wartościowych, 

z którego realizowany jest zapis w wykonaniu prawa poboru lub zapis dodatkowy - bez konieczności złoŜenia 

przez inwestora dyspozycji deponowania. 

 

W przypadku Akcji Serii G nieobjętych w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych, które zostały 

następnie objęte przez wytypowanych przez Zarząd Emitenta inwestorów, Akcje Serii G zasilą rachunki 

papierów wartościowe tych inwestorów wskazane w złoŜonych dyspozycjach deponowania. 

 

Wpłaty na Akcje Serii G nie podlegają oprocentowaniu. 

 

3.11.5. Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych 

złoŜonego zapisu, wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było 

skuteczne 

 

W przypadku, gdy po otwarciu publicznej oferty Akcji Serii G, zostanie udostępniony aneks do Memorandum 

Informacyjnego, dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem ostatecznego przydziału 

Akcji Serii G, o którym Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, dokonana zostanie odpowiednia 

zmiana terminu przydziału Akcji Serii G w ten sposób, aby inwestorzy, którzy złoŜyli zapisy przed 



Memorandum Informacyjne Pylon S.A. 

 

strona 64 z 199 
 

udostępnieniem tego aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złoŜenia tych zapisów w terminie 

2 (dwóch) dni roboczych od dnia udostępnienia tego aneksu do publicznej wiadomości, poprzez złoŜenie 

w miejscu, w którym uprzednio złoŜył zapis, pisemnego oświadczenia. 

3.11.6. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych 

 

Zarząd Emitenta w porozumieniu z Oferującym, w oparciu o prawidłowo opłacone zapisy, dokona przydziału 

Akcji serii G. Przydział Akcji Serii G zostanie dokonany w terminie wskazanym w rozdz. 3.11.2. niniejszego 

Memorandum. 

 

Podstawą przydziału Akcji Serii G będzie złoŜenie i opłacenie zapisu zgodnie z zasadami opisanymi 

w Memorandum Informacyjnym. Inwestorom, którzy złoŜyli zapisy podstawowe na akcje serii G w liczbie 

wynikającej z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru, przydzielone zostaną Akcje Serii G w liczbie 

wynikającej ze złoŜonego zapisu. Akcje Serii G nieobjęte w wykonaniu prawa poboru zostaną przeznaczone 

na realizację zapisów dodatkowych złoŜonych przez osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu ustalenia 

prawa poboru. Jeśli zapisy dodatkowe opiewać będą na większą liczbę Akcji Serii G niŜ pozostająca do objęcia, 

przydział dokonany zostanie zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów. Ułamkowe części Akcji Serii 

G nie będą przydzielane. Emitent nie będzie przydzielał równieŜ Akcji Serii G kilku osobom łącznie. Akcje 

Serii G nieprzydzielone w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone po jednej Akcji Serii G kolejno inwestorom, 

którzy złoŜyli zapisy dodatkowe na największą liczbę Akcji Serii G. W przypadku, gdy zgodnie z powyŜszą 

zasadą, do przydziału jednej Akcji Serii G kwalifikowałyby się co najmniej dwa zapisy (opiewające na tą samą 

liczbę Akcji Serii G), akcja ta zostanie przydzielona losowo za pośrednictwem systemu informatycznego 

obsługującego przydział. 

 

JeŜeli nie wszystkie Akcje Serii G zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych, 

Zarząd Emitenta będzie mógł zaoferować nieobjęte Akcje Serii G wytypowanym przez siebie inwestorom. 

W takim przypadku przydział zostanie dokonany według uznania Zarządu po cenie nie niŜszej niŜ cena 

emisyjna. 

 

3.11.7. Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 

 

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału inwestorowi składającemu zapis na Akcje Serii G 

nie zostaną przydzielone Akcje Serii G lub przydzielona zostanie mniejsza liczba niŜ ta, na którą złoŜono zapis, 

nadpłacone kwoty zostaną zwrócone inwestorom w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia dokonania 

przydziału Akcji Serii G, na rachunki bankowe lub rachunki inwestycyjne wskazane w formularzach zapisu. 

Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

 

3.11.8. Wskazanie przypadków, w których oferta moŜe nie dojść do skutku lub Emitent moŜe 

odstąpić od jej przeprowadzenia 

 

Emisja Akcji serii G nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy: 

• do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Memorandum Informacyjnym nie zostanie 

objęta zapisem naleŜycie opłacona przynajmniej jedna Akcja serii G, lub 
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• Zarząd Emitenta w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału 

zakładowego Spółki nie zgłosi do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyŜszonego kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G, lub 

• uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyŜszenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G 

 

Rejestracja podwyŜszenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Serii G uzaleŜniona jest takŜe 

od złoŜenia przez Zarząd Emitenta w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału 

zakładowego oraz postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego, określającego wysokość 

podwyŜszenia kapitału zakładowego na podstawie ilości Akcji Serii G objętych waŜnymi zapisami. 

Oświadczenie to, złoŜone zgodnie z art 310 k.s.h., w związku z art 431 §7 k.s.h., powinno określić wysokość 

kapitału zakładowego po zakończeniu publicznej subskrypcji w granicach określonych w uchwale 

o podwyŜszeniu kapitału zakładowe go w drodze emisji Akcji Serii G. NiezłoŜenie powyŜszego oświadczenia 

przez Zarząd spowodowałoby niemoŜność rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

Akcji Serii G i tym samym niedojście emisji Akcji Serii G do skutku. 

 

Zarząd Emitenta, oświadcza, Ŝe wniosek o rejestrację podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

Akcji Serii G zostanie złoŜony do sądu niezwłocznie po przydziale Akcji Serii G i po otrzymaniu wszystkich 

niezbędnych dokumentów od podmiotów przyjmujących zapisy na przedmitoowe akcje. 

 

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii G moŜe odstąpić od ich publicznej oferty jedynie 

z waŜnych powodów, do których naleŜy zaliczyć w szczególności: 

• nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu świata, której nie moŜna było 

przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogła mieć istotny negatywny wpływ 

na przebieg oferty, działalność Emitenta lub naruszałaby interes inwestorów, 

• nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie moŜna było przewidzieć przed 

rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną 

Emitenta lub wpływała na bezpieczeństwo interesów inwestorów, 

• nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć 

negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie moŜna było przewidzieć przed rozpoczęciem 

oferty, 

• wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iŜ przeprowadzenie oferty i przydział 

Akcji Serii G byłoby niemoŜliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta lub wpływałoby na bezpieczeństwo 

interesów inwestorów. 

 

Po rozpoczęciu oferty publicznej 6.975.640 (sześciu milionów dziewięciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy 

sześciuset czterdziestu) Akcji Serii G, oferowanych w ramach prawa poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy Emitent moŜe zawiesić przedmiotową ofertę, tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, niezaleŜnych 

od Spółki, jeŜeli jej przeprowadzenie mogłoby stanowić zagroŜenie dla interesu Emitenta lub inwestora 

lub byłoby niemoŜliwe. 
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Emitent zwraca uwagę, Ŝe w przypadku odstąpienia lub zawieszenia oferty dokonane przez inwestorów wpłaty 

na akcje zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. 

 

W przypadku zawieszenia oferty publicznej w trakcie trwania subskrypcji złoŜone zapisy zostaną przez 

Emitenta uznane za wiąŜące, a wpłaty na Akcje Serii G nie będą podlegać automatycznemu zwrotowi 

subskrybentom. Osoby, które złoŜyły zapis na Akcje Serii G mają natomiast prawo uchylenia się od skutków 

prawnych złoŜonego zapisu w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu 

do Memorandum Informacyjnego, na podstawie którego oferta jest zawieszana. Uchylenie się od skutków 

prawnych zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złoŜone w biurze maklerskim, w którym złoŜono 

zapis. 

 

Zawieszenie oferty publicznej moŜe zostać dokonane bez jednoczesnego podania nowych terminów jej 

przeprowadzenia. W takim przypadku odwieszenie oferty publicznej przez Zarząd Spółki nastąpi w takim 

terminie, aby przeprowadzenie oferty publicznej było dalej prawnie moŜliwe. 

 

3.11.9. Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o: (i) dojściu lub niedojściu oferty 

do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot, (ii) odwołaniu, odstąpieniu 

od przeprowadzenia oferty lub jej zawieszeniu 

 

W przypadku dojścia do skutku emisji (przydziału) Akcji Serii G, informację o tym fakcie Emitent przekaŜe 

w trybie określonym w §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

Spółka przekaŜe informację o niedojściu emisji Akcji Serii G do skutku w trybie określonym w §3 ust. 1 

Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, niezwłocznie po powzięciu przez Spółkę 

informacji o niedojściu emisji Akcji Serii G do skutku. 

 

Emisja Akcji Serii G nie dojdzie do skutku, jeŜeli: 

• do dnia zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G nie zostaną właściwie złoŜone i prawidłowo opłacone zapisy 

na co najmniej 1 (jedną) Akcję Serii G, lub 

• w terminie 6 miesięcy od daty powzięcia uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki, 

Zarząd Emitenta nie zgłosi do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Serii G, 

• uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyŜszenia kapitału 

zakładowego Emitenta z tytułu emisji Akcji Serii G. 

 

Wobec powyŜszego istnieje ryzyko, iŜ inwestorzy nie nabędą Akcji Serii G, a środki finansowe przeznaczone 

na objęcie tychŜe akcji będą czasowo zamroŜone natomiast ich zwrot będzie następował bez jakichkolwiek 

odsetek i odszkodowań. 

 

Fakt dotyczący odwołania lub odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji zamkniętej Akcji Serii G zostanie 

podany do publicznej wiadomości nie później niŜ w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przyjmowania 

zapisów na Akcje Serii G w formie aneksu do Memorandum Informacyjnego. 
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4. Dane o Emitencie i jego działalności 

 

4.1. Podstawowe dane o Emitencie 

 

Firma: Pylon S.A.  

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres:  ul. Grzybowska 80/82 lok. 716, 00-844 Warszawa 

Tel.:  + 48 22 66 15 730 

Faks:  + 48 22 66 15 730 

KRS: 0000386103 

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

 Rejestru Sądowego 

REGON: 142935769 

NIP:  527 265 39 54 

Internet: www.pylonaudio.pl 

E-mail: biuro@pylonsa.pl 

 

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta 

 

Czas trwania Emitenta nie został oznaczony. 

 

4.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

 

Emitent został utworzony na podstawie art. 301 i nast. kodeksu spółek handlowych, to jest w oparciu 

o przepisy regulujące powstanie spółki akcyjnej. 

 

4.4. Wskazanie sądu rejestrowego który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego 

 rejestru 

 

Sądem rejestrowym, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do właściwego rejestru, jest Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Emitent został wpisany do właściwego rejestru w dniu 13 maja 2011 roku. 

 

Do utworzenia Emitenta nie było wymagane jakiekolwiek zezwolenie. 
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4.5. Krótki opis historii Emitenta 

 

Emitent został zarejestrowany w dniu 13 maja 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000386103. 

 

Od początku działalności zamiarem Emitenta było rozpoczęcie produkcji sprzętu elektroakustycznego 

w postaci zestawów głośnikowych. Emitent został związany w oparciu o kadrę menadŜerską, posiadającą 

doświadczenie, wiedzę oraz know-how, zdobyte w szczególności w ramach współpracy ze spółką Tonsil S.A., 

czy teŜ spółkami wydzielonymi w późniejszym okresie ze struktur Tonsil S.A. Współpraca dotyczy 

w szczególności technologa i konstruktora zestawów głośnikowych, osób zajmujących się marketingiem 

i sprzedaŜą a takŜe pracowników obsługujących specjalistyczne linie produkcyjne. 

 

Emitent został załoŜony przez Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

którego wspólnicy, na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego, pełnią funkcje 

w organach Emitenta. 

 

Istotne zdarzenia w historii Emitenta: 

 

Lp. Data opis zdarzenia 

1.  22 grudnia 2010 roku zawiązanie spółki Pylon S.A. (emisja Akcji Serii A) 

2.  14 lutego 2011 roku nabycie 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Meble Polskie sp. z o.o. 

3.  13 maja 2011 roku wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 

4.  21 sierpnia 2011 roku  podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych 

serii A na akcje zwykłe na okaziciela 

5.  wrzesień 2011 roku prezentacja pierwszego produktu Emitenta (linia Pearl) 

6.  28 września 2011 roku podjęcie uchwały w sprawie emisji Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D 

7.  21 marca 2012 roku uruchomienie salonu odsłuchowego 

8.  29 czerwca 2012 roku  zatwierdzenie roku obrotowego 2011 

9.  6 lipca 2012 roku  zbycie 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki Meble Polskie sp. z o.o. 

10.  17 lipca 2012 roku nabycie parku maszynowego 

11.  3 września 2012 roku podjęcie uchwały w sprawie emisji Akcji Serii E 

12.  czerwiec 2013 roku rozpoczęcie prowadzenia działalności produkcyjnej w zakresie produkcji 

zestawów głośnikowych oraz obudów do głośników w nowym zakładzie, 

zlokalizowanym w Jarocinie 

13.  28 czerwca 2013 roku podjęcie przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie zatwierdzenie 

sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz uchwały w sprawie podziału 

zysku za 2012 rok 

14.  3 września 2013 roku podpisanie umowy leasingowej na zakup centrum obróbczego CTC 

do frezowania zestawów głośnikowych 

15.  13 listopada 2013 roku zawarcie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 

na dofinansowanie projektu „Automatyzacja procesów biznesowych w Pylon 

S.A.” 
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16.  5 grudnia 2013 roku emisja obligacji serii A 

17.  31 grudnia 2013 roku przydział obligacji serii A  

18.  marzec 2014 roku Uzyskanie Certyfikatów Rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku 

Wspólnotowego wzorów przemysłowych zestawów głośnikowych 

19.  7 maja 2014 roku  podjęcie uchwały w sprawie emisji Akcji Serii G 

 

4.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku na kapitały własne Emitenta składały się następujące pozycje: 

• kapitał zakładowy - wynosił 697.564 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt 

cztery złotych) i dzielił się na 

o 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŜda; 

o 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŜda; 

o 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) 

kaŜda; 

o 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 

10 gr (dziesięć groszy) kaŜda; 

o 1.825.640 (jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji na okaziciela serii 

E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŜda. 

 kapitał zakładowy wykazywany jest w bilansie w wysokości nominalnej wynikającej ze statutu Spółki, 

zgodnie z wpisem do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; 

• kapitał zapasowy w kwocie 110.160,86 zł (sto dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych osiemdziesiąt sześć 

groszy), na który składał się zysk za rok 2012 oraz nadwyŜka (agio) uzyskana z opłacenia emisji akcji serii 

E; 

• zysk netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie 269.206,58 zł 

(dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy). 

 

4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

 

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 

 

4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez 

obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo 

do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego 

podwyŜszenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia 

tych akcji 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego Emitent nie emitował obligacji zamiennych 

ani obligacji z prawem pierwszeństwa. 
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4.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu 

przewidującego upowaŜnienie zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego, w granicach 

kapitału docelowego - moŜe być podwyŜszony kapitał zakładowy, jak równieŜ liczby akcji i 

wartości kapitału zakładowego, o które w dacie aktualizacji Memorandum moŜe być jeszcze 

podwyŜszony kapitał zakładowy w tym trybie 

 

Statut nie zawiera postanowień pozwalających Zarządowi Emitenta na dokonanie podwyŜszenia kapitału 

zakładowego Emitenta w trybie art. 444 k.s.h. (kapitał docelowy). Tym samym Zarząd Emitenta nie jest 

upowaŜniony do dokonania podwyŜszenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach instytucji kapitału 

docelowego. 

 

4.10. Rynki papierów wartościowych, na których są lub były notowane papiery wartościowe Emitenta 

 lub wystawione w związku z nimi kwity depozytowe 

 

Papiery wartościowe Emitenta, to jest Akcje serii A i Akcje serii B, Akcje serii C, Akcje serii D oraz Akcje serii 

E są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od dnia 13 sierpnia 2013 roku. 

 

 Emitent nie wystawiał kwitów depozytowych. 

 

4.11. Informacja o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom 

wartościowym 

 

Emitentowi ani jego papierom wartościowym nie został przyznany rating. 

 

4.12.  Podstawowe informacje na temat powiązań Emitenta 

 

4.12.1. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ 

na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem 

w stosunku do kaŜdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu 

działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej 

w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. 
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4.12.2. Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych 

pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających 

i nadzorczych Emitenta 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego pomiędzy osobami wchodzącymi w skład 

organów Emitenta występują następujące powiązania osobowe: 

 

lp. imię i nazwisko opis powiązania 

1.  Mateusz Jujka - Prezes Zarządu jest siostrzeńcem Andrzeja Budasza - Członka 

Rady Nadzorczej 

2.  Jolanta Srebrnicka - Wiceprezes Zarządu ---  

3.  Mikołaj Rubeńczyk - Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

---  

4.  Andrzej Budasz - Członek Rady Nadzorczej jest stryjem Mateusza Jujki - Prezesa Zarządu 

5.  Łukasz Drązikowski - Członek Rady Nadzorczej jest szwagrem Mikołaja Rubeńczyka - 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

6.  Stanisław Sobczyński - Członek Rady Nadzorczej --- 

7.  Marzenna Czerwińska - Członek Rady Nadzorczej --- 

 

Poza powyŜej opisanymi powiązaniami brak jest innych istotnych powiązań majątkowych, organizacyjnych lub 

osobowych pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 

Emitenta. 

 

4.12.3. Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych 

pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających 

i nadzorczych a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego pomiędzy Emitentem lub osobami 

wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorujących a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta, 

występują następujące powiązania osobowe: 

 

Mateusz Jujka - Prezes Zarządu: 

• jest akcjonariuszem Emitenta, który na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego 

posiada łącznie 1.250.975 akcji Emitenta, reprezentujących 17,93 proc. kapitału zakładowego Emitenta 

oraz 17,93 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

  

Jolanta Srebnicka - Wiceprezes Zarządu Emitenta: 

• jest wspólnikiem akcjonariusza będącego jednocześnie załoŜycielem Emitenta, tj. Przedsiębiorstwa 

Handlowego „Maks” sp. z o. o., który na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego 

posiada łącznie 2.118.706 akcji Emitenta, reprezentujących 30,37 proc. kapitału zakładowego Emitenta 

oraz 30,37 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
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Mikołaj Rubeńczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej: 

• jest wspólnikiem akcjonariusza będącego jednocześnie załoŜycielem Emitenta, tj. Przedsiębiorstwa 

Handlowego „Maks” sp. z o. o., który na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego 

posiada łącznie 2.118.706 akcji Emitenta, reprezentujących 30,37 proc. kapitału zakładowego Emitenta 

oraz 30,37 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

Poza powyŜej opisanymi powiązaniami brak jest innych istotnych powiązań majątkowych, organizacyjnych lub 

personalnych pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających 

i nadzorujących a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta. 

 

4.13. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta 

 

4.13.1. Opis działalności Emitenta 

 

Podstawową działalnością Emitenta jest produkcja: 

• sprzętu elektroakustycznego w postaci zestawów głośnikowych; 

• obudów do głośników. 

 

Ponadto Pylon S.A. jest takŜe producentem opakowań z tektury. Na dzień sporządzenia niniejszego 

Memorandum Informacyjnego produkcja opakowań z tektury stanowi działalność uzupełniającą w stosunku 

do podstawowego przedmiotu działalności Spółki, jakim jest produkcja sprzętu elektroakustycznego w postaci 

zestawów głośnikowych, a takŜe obudów głośnikowych. 

 

W celu moŜliwie najskuteczniejszego zdywersyfikowania posiadanej oferty oraz w celu ułatwienia potencjalnym 

odbiorcom dostępu do oferowanych przez siebie produktów, Emitent dystrybuuje: 

1. sprzęt elektroakustyczny poprzez: 

• własny sklep internetowy: www.pylonsklep.pl, 

• uruchomiony pokój odsłuchowy, 

• współpracę z licznymi partnerami handlowymi na terenie Polski, którzy w ramach prowadzonych przez 

siebie sklepów oferują w sprzedaŜy produkty Emitenta. 

2. opakowania kartonowe we własnym zakresie na podstawie otrzymywanych zleceń od zewnętrznych 

podmiotów. 

 

Ponadto Emitent świadczy usługi związane z montaŜem oraz kontrolą sprzedawanego sprzętu 

elektroakustycznego. 

 

Działalność Emitenta skierowana jest do odbiorców detalicznych, a w przypadku produkcji opakowań 

kartonowych oraz obudów do głośników takŜe hurtowych. 
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4.13.2. Model biznesowy Emitenta 

 

Model biznesowy Emitenta opiera się w szczególności na produkcji sprzętu elektroakustycznego w postaci 

zestawów głośnikowych, obudów do głośników, a takŜe produkcji opakowań kartonowych. Celem 

optymalizacji kosztów związanych z produkcją sprzętu elektroakustycznego, a takŜe opakowań kartonowych 

Emitent prowadzi działalność produkcyjną w zakładzie zlokalizowanym w Jarocinie. W zakładach tych 

wytwarzane są podzespoły sterujące do przetworników elektroakustycznych (głośniki), obudowy do głośników 

oraz dokonywany jest montaŜ gotowych zestawów głośnikowych. Produkcja odbywa się na specjalistycznych 

liniach technologicznych, będących własnością Emitenta). SprzedaŜ produktów przygotowywanych na terenie 

tego zakładu generuje ok. 40 proc. przychodów ze sprzedaŜy produktów Emitenta. Pozwala to redukować 

koszty zlecania podwykonawstwa poszczególnych produktów Emitenta podmiotom zewnętrznym, a takŜe 

koszty związane z najmem magazynów. 

 

 
Ukosy, dostosowanie oklejonej formatki pod montaŜ obudowy. 

Źródło: Emitent 

 

 
Rozkrój płyty wiórowej pod wielkość obudów głośnikowych 

Źródło: Emitent 

 

Jednym z podstawowych elementów zestawów głośnikowych produkowanych przez Emitenta są przetworniki 

elektroakustyczne (głośniki). Emitent dąŜy do tego, aby we wszystkich produkowanych przez siebie zestawach 
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stosować głośniki oparte na oryginalnych, własnych rozwiązaniach technologicznych, które tworzone są przez 

zespół Emitenta. Obecnie Emitent zleca zewnętrznym podmiotom wytworzenie przedmiotowego elementu 

na podstawie sporządzonego przez Spółkę projektu. Wysoka jakość produktów Emitenta jest między innymi 

wynikiem budowania przez Emitenta trwałych relacji kooperacyjnych z dostawcami przetworników 

elektroakustycznych (głośniki). 

Emitent rozpoczął przygotowania do inwestycji której celem jest stworzenie własnego zakładu produkcji 

przetworników elektroakustycznych - głośników. 

 

 

Emitent zakłada przy tym wzrost osiąganych przez Emitenta wyników finansowych dzięki: 

• koncentracji na produkcji oraz dystrybucji sprzętu elektroakustycznego, 

• stopniowym rozszerzaniu oferty sprzętu audio produkowanego przez Emitenta; na dzień 31 grudnia 2013 

roku przychody Emitenta pochodzą w: 

o 55 proc. - ze sprzedaŜy sprzętu elektroakustycznego 

o 45 proc. - ze sprzedaŜy artykułów tekturowych (opakowania kartonowe); 

• zawieraniu kolejnych umów o współpracę z najwaŜniejszymi na polskim rynku dystrybutorami sprzętu 

elektronicznego, a takŜe uruchomienie sieci salonów sprzedaŜy sprzętu elektronicznego pod własną marką 

„Pylon”. 

 

Prawa własności intelektualnej 

 

Znak towarowy „Pylon”, którym posługuje się Emitent został zarejestrowany w rejestrze znaków towarowych 

Urzędu Patentowego RP w dniu 30 września 2011 roku pod numerem 390912. 

 

Znak towarowy „Pylon Audio” którym posługuje się Emitent został zgłoszony w rejestrze znaków 

towarowych Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego pod numerem 012876331. 

 

Emitent wskazuje, iŜ posiada takŜe wszelkie prawa autorskie do projektów sprzętu elektroakustycznego 

wytwarzanego w ramach prowadzonej działalności (dotyczy to kaŜdego poszczególnego elementu zestawu 

głośnikowego, w tym takŜe głośników produkowanych przez podmioty zewnętrzne na zlecenie Emitenta). 

 

Ponadto na dzień sporządzania niniejszego Memorandum Informacyjnego, Emitent posiada Certyfikaty 

Rejestracji w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wspólnotowego, wzorów przemysłowych zestawów 

głośnikowych. Ochronie podlegają wszystkie zestawy głośnikowe produkowane przez Emitenta w ramach 

następujących linii produktowych:  Linia Pearl; Linia Topaz; Linia Sapphire; Linia Amber.  
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4.13.3. Produkty 

 

Sprzęt elektroakustyczny 

 

Emitent konsekwentnie realizując obrany kierunek rozwoju jako producent zestawów głośnikowych 

oferowanych klientom pod marką „Pylon”, na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego 

opracował oraz wdroŜył cztery linie produktowe, obejmujące siedem produktów. 

 

Aktualna oferta sprzętu elektroakustycznego Emitenta obejmuje: 

• zestawy głośnikowe, 

• obudowy głośnikowe. 

 

1. Zestawy głośnikowe 

 

Linia Amber - zestaw głośnikowy Amber to kolumny 

stworzone do grania muzyki rozrywkowej, 

odznaczające się wyjątkowo dynamicznym, Ŝywym 

i ekspresyjnym brzmieniem. Dzięki zastosowaniu 

duŜego głośnika niskotonowego, o średnicy 27 cm 

oraz dodatkowo wyposaŜonego w potęŜny układ 

magnetyczny moŜliwe jest osiąganie w zestawie 

głośnikowym Amber wysokich poziomów ciśnienia 

akustycznego, przy jednoczesnym zachowaniu niskich 

zniekształceń. Całości dopełnia kompresyjny głośnik 

wysokotonowy, wyposaŜony w tubę poprawiającą 

efektywność i obniŜającą zniekształcenia 

w kluczowym zakresie wyŜszej średnicy. 

 

 

Linia Topaz - zestawy głośnikowy Topaz 

to dwudroŜny zestaw głośnikowy zbudowany 

w oparciu o starannie wyselekcjonowane celulozowe 

przetworniki. Głośnik średniowysokotonowy 

zapewnia rzadko spotykaną finezję i naturalność 

w reprodukowanym przez siebie paśmie, jego 

uzupełnieniem jest 17 cm głośnik 

niskośredniotonowy z powlekaną membraną. 

Zwrotnica wykonana jest z komponentów wysokiej 

klasy, której dopełnieniem jest okablowanie z miedzi 

beztlenowej. Kolumny Topaz dzięki swej ujmującej 

muzykalności sprawdzą się z kaŜdym gatunkiem 

muzycznym w pomieszczeniach do 25m2.  
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Linia Sapphire - zestaw głośnikowy Sapphire 

to referencyjny zestaw głośnikowy, oparty w całości 

o własne rozwiązania w zakresie przetworników 

elektroakustycznych (tzw głosniki OEM). Wszystkie 

głośniki uŜyte w zestawie są optymalizowane nie tylko 

pod kątem uzyskania doskonałych moŜliwości 

własnych, ale równieŜ pod kątem współpracy między 

sobą. Głośnik niskotonowy to 22 cm jednostka 

z silnym układem magnetycznym, klasyczną 

papierową membraną i wentylacją cewki. Na średnicy 

pracuje wyspecjalizowany przetwornik 15 cm 

z zaawansowanym układem magnetycznym 

wyposaŜonym w miedziane pierścienie farady'a 

redukujące zniekształcenia do minimum, w tym 

krytycznym zakresie częstotliwości. Całości dopełnia 

jedwabna kopułka o średnicy 25 mm, wyposaŜona 

w aluminiowy front oraz podwójny magnes 

ze zintegrowaną komorą wytłumiającą. 

 

 

 

Linia Pearl - zestawy głośnikowe Pearl to dwudroŜne 

kolumny wolnostojące, oparte o starannie 

wyselekcjonowane przetworniki stanowiące własne 

rozwiązania  konstrukcyjne. Głośnik wysokotonowy 

posiada tekstylną kopułkę oraz wzmocniony układ 

magnetyczny. Głośnik niskotonowy ze sztywną 

membraną z włókna szklanego, ma dodatkową 

wentylację pod dolnym zawieszeniem, redukującą 

zjawisko kompresji przy większych poziomach 

głośności. Solidna obudowa ze wzmocnieniem oraz 

okablowanie linką z miedzi beztlenowej 

i komponenty w zwrotnicy dopełniają całości 

od strony konstrukcyjnej. W skład linii Pearl wchodzą 

zestawy Pearl Front. 
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Pearl Monitor - zestaw głośnikowy Pearl Monitor 

łączy w sobie wszystkie zalety brzmieniowe 

wolnostojących Pearl, oferując je jednocześnie 

w mniejszej - podstawkowej obudowie. Dedykowane 

do nieduŜych pomieszczeń jako samodzielne zestawy 

stereo lub jako zestawy satelitarne w systemach kina 

domowego. Pearl Monitor są dwudroŜną konstrukcją 

opartą o starannie wyselekcjonowane przetworniki. 

Głośnik wysokotonowy posiada tekstylną kopułkę 

oraz wzmocniony układ magnetyczny. Natomiast 

głośnik niskotonowy ze sztywną membraną z włókna 

szklanego, ma dodatkową wentylację pod dolnym 

zawieszeniem, redukującą zjawisko kompresji przy 

większych poziomach głośności. 

 

 

Linia Pearl Sat - kolumny Pearl Sat zostały 

stworzone, z myślą o pracy w charakterze 

głośników efektowych w zestawie kina domowego. 

Identyczny jak w modelu podłogowym głośnik 

wysokotonowy, wraz ze zwrotnicą 

zoptymalizowaną pod kątem zgrania fazowego 

z pozostałymi zestawami serii Pearl, zapewnia pełną 

synergię kompletnego zestawu kina domowego. 

Głośnik niskotonowy ze sztywną membraną 

z włókna szklanego, ma dodatkową wentylację pod 

dolnym zawieszeniem, redukującą zjawisko 

kompresji przy większych poziomach głośności. 

Rozmieszczenie głośników jest zoptymalizowane 

pod kątem maksymalnego zbliŜenia centr 

akustycznych, natomiast bardzo kompaktowa 

obudowa, zapewnia duŜą sztywność i jednocześnie 

ułatwia instalację zestawów w pomieszczeniu 

odsłuchowym. 
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Pearl Center - zestaw Pearl Central został 

stworzony, z myślą o pracy w charakterze głośnika 

centralnego w zestawie kina domowego. Identyczny 

jak w modelu podłogowym głośnik wysokotonowy, 

wraz ze zwrotnicą zoptymalizowaną pod kątem 

zgrania fazowego z pozostałymi zestawami serii 

Pearl, zapewnia pełną synergię kompletnego 

zestawu kina domowego. Głośnik niskotonowy 

ze sztywną membraną z włókna szklanego, 

ma dodatkową wentylację pod dolnym 

zawieszeniem, redukującą zjawisko kompresji przy 

większych poziomach głośności. Rozmieszczenie 

głośników jest zoptymalizowane pod kątem 

maksymalnego zbliŜenia centr akustycznych, 

natomiast bardzo kompaktowa obudowa, zapewnia 

duŜą sztywność i jednocześnie ułatwia instalację 

kolumny w pomieszczeniu odsłuchowym. 

 

 

Emitent wskazuje, iŜ w związku z produkcją, a następnie dystrybucją sprzętu elektroakustycznego świadczy 

takŜe dodatkowe usługi związane z montaŜem oraz kontrolą sprzedawanego sprzętu elektroakustycznego. 

 

Ponadto Emitent udziela nabywcom swojego sprzętu elektroakustycznego 36-miesięcznej gwarancji. 

W przypadku jakiejkolwiek zasadnej reklamacji produktów oferowanych przez Emitenta gwarancja ta jest 

realizowana na zasadach serwisu, tj. usunięcia wszelkich wad produkcyjnych bez ponoszenia jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów przez klienta. 

 

W roku 2014 Emitent planuje poszerzyć ofertę produktów o nowy zestaw głośnikowy: Pylon Audio Onyks. 

 

2. Obudowy głośnikowe 

 

Dzięki posiadanemu zapleczu w postaci parku maszynowego w Jarocinie, Emitent jest jednym z liderów 

w produkcji obudów do głośników w Polsce. 

 

Emitent wykonuje obudowy z płyty wiórowej 12 mm, 16 mm, 18 mm i płyty MDF 12mm, 16 mm, 18 mm. 

Gotowe produkty są okleinowane folią PCV w szerokiej gamie kolorów. Dzięki bogatemu wyposaŜeniu 

technologicznemu (pięć linii montaŜowo - produkcyjnych) Emitent w krótkim czasie jest w stanie 

wyprodukować obudowy z krawędzią prostą lub zakrzywioną, a takŜe wykonać na indywidualne zlecenie klienta 

np. obudowy wykonane w litym drewnie wykończone na wysoki połysk (lakier fortepianowy) lub olejowoskiem 

(okleina naturalna). 
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Źródło Emitent  

 

--- 

 

Emitent wskazuje, iŜ produkcja sprzętu elektroakustycznego w postaci zestawów głośnikowych oraz obudów 

do głośników odbywa się w zakładzie zlokalizowanym w Jarocinie. 

 

Zgodnie z warunkami umowy najmu pomieszczeń w Jarocinie, czynsz najmu jest rozliczany z ceną sprzedaŜy 

opakowań z tektury produkowanych przez Emitenta dla wynajmującego. Cena sprzedaŜy opakowań z tektury 

jest ceną rynkową i w związku z powyŜszym nie będzie ona w jakikolwiek sposób odbiegać od cen ustalanych 

z innymi odbiorcami przedmiotowego produktu Emitenta. Dzięki takiemu sposobowi rozliczania między 

stronami umowy najmu, Emitent będzie w stanie obniŜyć koszty produkcji sprzętu elektroakustycznego 

w postaci zestawów głośnikowych oraz obudów do głośników o koszty związane z dzierŜawą pomieszczeń 

w Przyborkach, a dzięki dodatkowym zleceniom na produkcję opakowań z tektury otrzymywanym 

od wynajmującego, które posłuŜą do rozliczenia czynszu najmu z pomieszczenia w Jarocinie, Emitent będzie 

mógł przeznaczyć wygenerowane w ten sposób środki finansowe na inne cele, w tym w szczególności 

na przygotowywanie nowych produktów, co w konsekwencji powinno korzystnie wpłynąć na wyniki finansowe 

i pozycję rynkową Emitenta. 

 

3. Opakowanie kartonowe 

 

W ramach prowadzonej działalności Emitent zajmuję się takŜe produkcją opakowań z kartonu. Emitent 

produkuje przedmiotowe opakowania na zlecenie podmiotów zewnętrznych. W ten sposób uzyskane 

przychody ze sprzedaŜy pozwalają Emitentowi zapewnić środki niezbędne do bieŜącego funkcjonowania 

Spółki, w tym w szczególności środki na przygotowywanie nowych produktów.  

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego przychody ze sprzedaŜy tektury falistej oraz 

opakowań z tektury stanowią ok. 45 proc. całości przychodów. Docelowo, mając na względzie stały wzrost 

sprzedaŜy sprzętu elektroakustycznego, Emitent planuje zmniejszyć udział sprzedaŜy papierniczych opakowań 

kartonowych  do poziomu 20 proc. 
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Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego produkcja opakowań z tektury stanowiąca 

działalność uzupełniającą w stosunku do podstawowego przedmiotu działalności Spółki odbywa się 

w zakładzie zlokalizowanym w Jarocinie.  

 

 

  
Źródło: Emitent 

 

4.13.4. Dystrybucja produktów 

 

Podstawowym kanałem dystrybucji sprzętu elektroakustycznego wyprodukowanego przez Emitenta są salony 

sprzedaŜy pomiotów zewnętrznych, z którymi Emitent nawiązał stałą współpracę. Na dzień sporządzenia 

niniejszego Memorandum Informacyjnego Emitent współpracuje z dwudziestoma trzema salonami audio (w 

tym internetowymi) na terenie całej Polski takimi jak: 

• LBX Łukasz Bergiel w Jaworznie (www.lbx.com); 

• Audiofil Gandalf Andrzej Sztechman w Warszawie; 

• Audiosfrefa.pl w Poznaniu; 

• Audiopol S.C. Norbert Nawrot Paweł Burkowski w Zielonej Górze; 

• Hi Fi Ja i Ty Iwona Cieślak w Gdańsku; 

• Albatros w Gdańsku i Gdyni. 

 

Zgodnie z panującą na rynku praktyką związaną z dystrybucją sprzętu elektroakustycznego, Emitent nie zawiera 

z dystrybutorami umów zapewniających Emitentowi stały przychód. Sprzedawcy sprzętu audio, na bieŜąco 

monitorując rynek pod kątem popytu na dane produkty (recenzje, artykuły w prasie branŜowej), podejmują 

decyzję o tym jakie produkty znajdują się w ich ofercie. Emitent rozlicza się z dystrybutorami na podstawie 

wystawionych przez Emitenta faktur VAT. 

 

Odbiorcy 

 

Działalność Emitenta skierowana jest do odbiorców detalicznych, a w przypadku produkcji opakowań 

kartonowych oraz obudów do głośników, takŜe hurtowych, na podstawie otrzymywanych od tych podmiotów 

zleceń. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego Emitent stale współpracuje 

z następującymi podmiotami: 

1. w przypadku produkcji obudów do głośników: 

• Hurtownia Artykułów Przemysłowych U. Nawrocik Wieszczecińska; 
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• TONSIL Sławomir Wieszczeciński; 

2. w przypadku produkcji opakowań kartonowych: 

• Paged Meble S.A.; 

• GSON INTEGRA w Gnieźnie; 

• FORMATPOL sp. z o.o. 

 

4.13.5. Dostawcy głośników 

 

Jednym z elementów zestawów głośnikowych produkowanych przez Emitenta są przetworniki 

elektroakustyczne (głośniki). Emitent na podstawie umów cywilnoprawnych zleca zewnętrznym podmiotom 

wytworzenie przedmiotowego elementu na podstawie własnego projektu. Na dzień sporządzenia niniejszego 

Memorandum Informacyjnego głównym dostawcą głośników produkowanych na podstawie sporządzonego 

projektu przez Emitenta jest: STX Sławomir Trzaskowski (www.stx.pl). 

 

Ponadto w przypadku niektórych produktów (kolumn głośnikowych), Emitent korzysta z gotowych projektów 

głośników wytwarzanych przez innych producentów sprzętu elektroakustycznego, uwzględniając przy tym 

wymóg konkretnych specyfikacji danego produktu. Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum 

Informacyjnego, Emitent korzysta z usług: 

• STX Sławomir Trzaskowski (www.stx.pl), 

• Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego GEHRKE Szymon Gehrke (www.visaton-polska.pl), 

• Fountek Electronics Co. Ltd. 

 

Emitent planuje stworzyć własny zakład produkcji przetworników elektroakustycznych. Emitent zakłada 

stworzenie zakładu produkcyjnego wytwarzającego głośniki (przetworniki elektroakustyczne) do zestawów 

głośnikowych (kolumny audio) począwszy od produkcji komponentów (między innymi: membrana, cewka, 

lico, zawieszenia, kosz) po produkt finalny jakim jest głośnik - przetwornik elektroakustyczny. Projekt będzie 

realizowany poprzez zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działać pod firmą: 

Pylon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

Realizacja projektu stworzenia zakładu produkcyjnego przetworników elektroakustycznych nastąpi przy 

współpracy Emitenta ze spółką EBC Incubator sp. z o.o. z siedzibą w ŁomŜy (Inkubator przedsiębiorczości). 

 

4.13.6. Zespół Emitenta 

 

Istotne znaczenie dla działalności Emitenta ma czynnik ludzki. Klienci są bardzo świadomi swoich potrzeb 

i oczekują od Emitenta nie tylko produktów o odpowiednio niskiej cenie, ale równieŜ dostarczenia 

im niezbędnej wiedzy na temat wielu technicznych parametrów oferowanych produktów, co jest jedną z cech 

charakterystycznych branŜy. Pracownicy Emitenta posiadają odpowiednią wiedzę oraz umiejętności 

do skutecznego i atrakcyjnego dla klienta sposobu doradzania przy dokonywaniu przez klienta wyboru 

(w ramach prowadzonego sklepu internetowego: www.pylonsklep.pl). 
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Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego Emitent zatrudnia 11 osób. 

 

4.13.7. Sytuacja finansowa 

 

Wyszczególnienie 2011 2012 31.12.2013 

Kapitał własny 101.360,11 950.352,46 1.076.931,44 

Zapasy, w tym: 2.700,83 82.830,79 389.584,78 

Materiały 2.700,83 21.945,07 98.932,18 

Półprodukty i produkty w toku --- 19.002,12 215.673,27 

Produkty gotowe --- --- --- 

Towary --- 3.076,92 6.889,73 

Zaliczki na dostawy --- 38.806,68 68.089,60 

NaleŜności krótkoterminowe 94.152,53  488.888,28 991.924,00 

Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 5.000,59 95.011,26 182.578,33 

Zobowiązania długoterminowe --- 161.043,80 918.663,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 184.976,25 121.904,51 400.084,20 

Amortyzacja 95,66 20.599,81 50.929,32 

Przychody netto ze sprzedaŜy 78.965,15 1.434.515,45 1.892.233,28 

Zysk (strata) ze sprzedaŜy (41.997,81) 120.643,37 270.728,99 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4.598,37) 99.941,03 346.327,98 

Zysk brutto 1.913,11 96.422,35 333.190,58 

Zysk netto 1.360,11 68.864,35 269.206,58 

dane w PLN 

 

Zestawienie danych finansowych zaprezentowanych powyŜej wskazuje na stały i skokowy rozwój działalności 

Emitenta. Działania Spółki prowadzą do ciągłego poszerzania oferty produktów, co skutkuje stałym 

pozyskiwaniem nowych klientów i pozwala na uzyskanie coraz lepszych wyników finansowych.  

 

W ocenie Zarządu, niewielka róŜnica pomiędzy szacowanymi wynikami, opisanymi w Dokumencie 

Informacyjnym Emitenta z dnia 10 lipca 2013 roku a faktycznie osiągniętymi w roku 2013, wskazują na stabilny 

rozwój Spółki. Zarząd Emitenta wskazuje iŜ prognozy określone w Dokumencie Informacyjnym z dnia 

10 lipca 2013 roku  nie przewidywały podjętych przez Spółkę inwestycji w trakcie minionego okresu. Tym 

samym na prezentowane wyniki mają szczególnie wpływ:  

 Stan na 31 grudnia 

2013 roku 

Szacowany wynik w Dokumencie 

Informacyjnym Emitenta z dnia 10 lipca 

2013 roku 

RóŜnica  

(w proc.) 

Przychody ze 

sprzedaŜy  
1.892.233,28 2.280.000  -8,2 

Zysk netto 269.206,58 266.000 +1 

SprzedaŜ kolumn 

głośnikowych 
1.052 1.200  - 8,77 
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1. zmiana lokalizacji zakładu produkcyjnego wiąŜąca się z zastopowaniem produkcji: 

2. nakłady finansowe związane z realizacją projektów unijnych: 

• ochrona własności intelektualnej firmy Pylon S.A. poprzez zgłoszenie 12 wzorów wspólnotowych,  

• projekt „Automatyzacja procesów biznesowych w Pylon Spółka Akcyjna”, w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. „Wspieranie wdraŜania elektronicznego biznesu 

typu B2B”. 

 

Mimo wzmoŜonych wydatków wskazanych powyŜej, Spółka osiągnęła bardzo dobre wyniki. Ze strony rynku 

audio płyną sygnały o większym zapotrzebowaniu na produkty Pylon Audio. Polityka marketingowa, 

zwiększenie akwizycji przynosi wymierne efekty. RównieŜ podjęte inwestycje stawiają Spółkę w znacznie 

lepszym połoŜeniu wobec konkurencji i zmiennego rynku.  

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Emitent współpracuje z 21 dystrybutorami z Polski oraz 

z 3 zagranicznymi (Włochy, Indonezja, Hiszpania). SprzedaŜ kolumn audio uplasowała się na poziomie 1052 

sztuk i tym samym podwoiła sprzedaŜ wobec roku poprzedniego.  

 

Emitent w minionym roku nie poszerzał rynku zbytu na opakowania kartonowe po za wskazanymi 

rozliczeniami w sprawach najmu hali pod zakład produkcyjny, o czym Spółka informowała w raporcie EBI nr 

10/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku. 

 

4.13.8. Otoczenie rynkowe Emitenta 

 

Global Industry Analysts opublikował raport (czerwiec 2013 roku) o rynku głośników hi-fi. Analiza wskazuje, 

iŜ rynek ten ma przed sobą znakomite perspektywy - w 2017 roku globalna sprzedaŜ ma urosnąć do ilości 

ponad 18 mln sztuk głośników. Jest to efekt rosnącej dostępności produktów oraz popularyzacji hi-fi - głównie 

domowych centrów cyfrowej rozrywki zbudowanych wokół kina domowego, konsol i komputerów osobistych. 

Dobre perspektywy wzrostu rokuje takŜe segment instalacyjny. Nagłośnienie domu staje się powoli standardem 

na miarę posiadania Internetu w całym budynku mieszkalnym. Z drugiej strony kryzys mocno odbił się 

na marŜach oraz ogólnych zyskach producentów. Jest to efekt zwrócenia się konsumentów w kierunku 

tańszych produktów i marek dających jak najlepszy stosunek jakości do ceny. Popyt na głośniki zaleŜy przede 

wszystkim od wydatków konsumpcyjnych na audio, urządzeń rozrywkowych. Dlatego poziom penetracji 

urządzeń audio, takich jak odtwarzacze DVD/CD, Blu-Ray, odtwarzaczy MP3, kina domowego, komputerów, 

monitorów LCD, LED i innych urządzeń multimedialnych wskazuje pozytywne perspektywy rynkowe 

dla głośników. Widać wyraźne oznaki, Ŝe sam rynek jest gotowy do wykorzystania rosnącej preferencji 

konsumentów do domowych systemów rozrywki. Tendencja „At-home Entertainment” szybko rośnie w siłę 

i jest uwarunkowana zmianą w stylu Ŝycia, jak i postępem technologicznym. Na tle zmiennych warunków 

gospodarczych, oglądanie filmów, słuchanie ulubionej muzyki, lub granie w gry w domu okazuje się być 

ekonomicznym rozwiązaniem w porównaniu do kosztownych zajęć rekreacyjnych, takich jak wyjście do kina, 

do center rozrywki, które w znaczącym stopniu ograniczają interakcję z osobami towarzyszącymi w zabawie. 

Ta tendencja bezpośrednio wzmaga popyt na zaawansowane głośniki, które mogą zwiększyć jakość dźwięku 

z programów telewizyjnych, filmów cyfrowych lub gier [konsole telewizyjne]. W ostatnich latach równieŜ 
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obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie na systemy kina domowego z najwyŜszej półki, co stwarza duŜe 

moŜliwości dla systemów satelitarnych/subwoofera, głośników w ścianie i soundbarów. Ogromne 

zapotrzebowanie na rozwiązania automatyki domowej w luksusowych domach tworzy popyt na strategiczne 

umieszczanie głośników zewnętrznych. 

 

Obserwowany szybki rozwój technologiczny wspiera rynek audio. Zestawy głośnikowe o coraz lepszych 

parametrach nie są ograniczone wielkością i coraz częściej pozwalają na łączność bezprzewodową. Zwiększa 

to zakres klientów, do których są skierowane [duŜy popyt na mobilne urządzenia]. Niemal wszystkie kategorie 

głośników, w tym soundbar, głośniki dokujące itp. są teraz wykorzystywane w  produkcji urządzeń o łączności 

bezprzewodowej. 

 

W powołanym raporcie z badań rynku audio Europa stanowi największy rynek na świecie, zarówno pod 

względem wielkości jak i sprzedaŜy liczonej w dolarach. Stany Zjednoczone reprezentują z kolei najszybciej 

rosnący rynek. 

 

Raport przygotowany przez Euromonitor International LTD. (UK, London, Britton Street) potwierdza główne 

wskazania Global Industry Analysts. Rynek głośników będzie się zwiększał w ujęciu ilościowym, zwiększa się 

segment propozycji mobilnych. Zestawy głośnikowe oferujące wysoką jakość dźwięku przy stosunkowo 

wyŜszej cenie są traktowane przez klientów jako dobro luksusowe. JednakŜe coraz więcej klientów decyduje się 

zakupić system kina domowego jako uzupełnienie wyposaŜenia. W kaŜdym z państw analizowanych przez 

Euromonitor International duŜe znaczenie mają narzędzia mobilne. Ze względu na ich moŜliwości techniczne, 

coraz częściej słuŜą jako nośnik muzyki. Segment audio umoŜliwiający podłączanie pod nie przenośne, 

stosunkowo małe zestawy głośnikowe bardzo dynamicznie się rozwija. 

Na wyniki sprzedaŜowe w Europie wpływa nieustająco obecny kryzys – faktyczny i społeczny. Odczucia 

społeczne co do niepewności jutra przyczyniają się do poszukiwania tańszych rozwiązań. Słabość rynku jest 

zróŜnicowana. Nie ma wyraźnego podziału na północ-południe, aczkolwiek państwa północne prezentują 

znacznie mocniejszy rynek.  Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe tendencje rynkowe we wszystkich krajach badanych są 

zbliŜone. 

Zgodnie z raportem Euromonitor International sytuacja poszczególnych państw Unii Europejskiej prezentuje 

się następująco: 

1. Austria - przewidywany do 2017 roku spadek CAGR o 7 proc.; 

2. Francja - oczekiwany spadek wartości o 2 proc. do roku 2017; 

3. Czechy - spadek aŜ o 24 proc. do 2017 roku; 

4. Włochy - oczekuje się stabilizacji rynku i powrotu sprzedaŜy do poziomów sprzed roku 2013; 

5. Węgry - wzrost CAGR o 7 proc. do 2017 roku; 

6. Niemcy - wysokie wskaźniki sprzedaŜowe, szacowany wzrost o 5 proc. do roku 2017, silna pozycja kin 

domowych; 

7. Dania - stabilny wzrost, średnio 2 proc. w skali roku; 

8. Norwegia - stabilny poziom sprzedaŜy, wzrost średnio o 2 punkty procentowe do roku 2017; 

9. Szwecja - stabilny poziom sprzedaŜy wzrost średnio o 2 punkty procentowe do roku 2017; 
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10. Hiszpania - nie widać oznak spadku sprzedaŜy bądź odwrócenia się klientów od tego segmentu 

gospodarki. Stabilny wzrost; 

11. Wielka Brytania - wzrost CAGR o 2 proc. do roku 2017. 

 

Udział sektora elektronicznego w PKB Polski kształtuje się na poziomie 1,6 - 1,7 proc. SprzedaŜ w sektorze 

elektronicznym stanowiła w ostatnich latach około 2,2 proc. sprzedaŜy w całym polskim przemyśle. Niewielki 

jak do tej pory udział tego sektora w tworzeniu PKB oraz udział wyrobów elektronicznych w całości sprzedaŜy 

wyrobów w Polsce wskazują na ogromny potencjał rozwoju rynku elektronicznego w Polsce. Wartość 

polskiego rynku elektronicznego to około 7,3 mld EUR, podczas gdy wartość produkcji sprzedanej polskiego 

przemysłu elektronicznego to około 4 mld EUR. Największy udział w strukturze rynku elektronicznego 

w Polsce (pod względem wartości) miał segment sprzętu telekomunikacyjnego (34 proc.), sprzętu 

komputerowego (28 proc.), komponentów i części  elektronicznych (21 proc.) oraz wyrobów  powszechnego 

uŜytku (17 proc.). Projekt zakłada tworzenie „komponentów i części  elektronicznych” na które przypada 

21 proc. sektora ICT. 

 

Produkcja w Polsce „głośników pojedynczych i zestawów głośnikowych” wynosiła (dane w tys. zł): 

2009 2010 2011 2012 

9.888 10.962,90 10.366,60 10.783,30 

 

Skala zaangaŜowania zagranicznego kapitału w polski przemysł elektroniczny systematycznie zwiększa się. 

Proces ten jak na razie związany jest z opłacalnością rozwoju produkcji w Polsce poprzez stosunkowo niski 

poziom płac w porównaniu do krajów Unii Europejskiej, korzystne połoŜenie geograficzne Polski oraz 

dostępnością rynków Unii Europejskiej. Praktycznie kaŜda większa firma elektroniczna w Polsce naleŜy 

w części lub całości do któregoś z zagranicznych koncernów. Takie zjawisko naleŜy rozumieć jako wynik presji 

technologicznej oraz proces globalizacji sektora. Wymiana zagraniczna w sektorze elektronicznym niezmiennie 

rośnie niezwykle dynamicznie z roku na rok. Wartość polskiego eksportu w latach 1995-2007 wzrosła prawie 

19-krotnie, przekraczając 8,5 mld USD w 2007 r. W tym samym czasie import wzrósł 7-krotnie, przekraczając 

wartość 13 mld USD. Wartość rynku elektroniki uŜytkowej, w skład którego wchodzą komputery, telefony 

komórkowe oraz sprzęt audio i audio-video, oceniany jest na około 5,8 mld USD w 2010 r.  Według prognoz 

ekspertów Business Monitor International wartość tego rynku będzie sukcesywnie rosnąć (średnio 5,7 proc. 

rocznie) i osiągnie w 2014 r. wartość około 7,2 mld USD. Uwarunkowane to będzie głównie wzrastającą 

popularnością produktów cyfrowych i spadającymi cenami oraz wzrastającymi dochodami społeczeństwa. 

 
4.13.9. Przewagi konkurencyjne Emitenta 

 

Emitent realizuje konsekwentnie działania mające na celu budowę i umacnianie jego pozycji konkurencyjnej 

na rynku sprzętu elektroakustycznego. 

Przewagę konkurencyjną na rynku zapewnia Emitentowi: 

• produkcja zestawów głośnikowych pod własną, rozpoznawalną na rynku marką; 
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• rozbudowane zaplecze produkcyjne, w szczególności własny zakład produkcyjno - montaŜowy 

w Jarocinie; 

• doświadczony zespół. 

 

Podkreślenia wymaga takŜe fakt, iŜ jednym z najistotniejszych elementów mających wpływ na ilość 

sprzedawanych produktów przez Emitenta są artykuły oraz recenzje publikowane w prasie branŜowej oraz 

w Internecie. Dzięki takim recenzjom jak: 

 

1. Recenzja Stereolife: 

http://stereolife.pl/archiwum/testy-lista/1068-pylon-audio-topaz-20 

Ostatnio padło jednak pytanie, czy któraś z tych firm za kilka czy kilkanaście lat moŜe stać się potęgą pokroju Marantza, 

Focala lub Audioquesta. I wiecie co? W głowie miałem pustkę. Przedsiębiorstwa, których produkty lubię i szanuję, z tego czy 

innego powodu raczej zawsze będą funkcjonowały jako manufaktury. Ja przynajmniej nie widzę w nich potencjału na sukces tak 

duŜego kalibru. Ostatnio trafiłem jednak na firmę Pylon Audio, której kolumny zrobiły na mnie dobre wraŜenie juŜ podczas 

ubiegłorocznej wystawy Audio Show. Dowiedziałem się trochę o produktach, historii i filozofii firmy, porozmawiałem chwilę z jej 

szefami i w pewnym momencie przeszło mi przez głowę, Ŝe moŜe za jakiś czas to właśnie Pylon Audio będzie najbardziej 

rozpoznawalną marką spośród polskich producentów sprzętu audio? Skąd ten powiew optymizmu? Po pierwsze - firma jest 

przygotowana do prawdziwej, seryjnej produkcji. Do myślenia daje juŜ to, Ŝe przedsiębiorstwo powstało w 2011 roku, a juŜ 

konieczne było przeniesienie fabryki, do czego trzeba było zaprzęgnąć 40 cięŜarówek. Po drugie - przemyślane i rozsądnie 

wycenione produkty. Para monitorów Pearl Monitor kosztuje 899 zł, najdroŜsze obecnie podłogówki Sapphire 30 kosztują 

natomiast 3100 za parę. Kolumny w tak przystępnych cenach mają więc szansę stać się naprawdę popularne. Po trzecie - załoga 

i moŜliwości produkcyjne. Pylon Audio do nie dwaj kumple lutujący kable po godzinach. To powaŜna spółka notowana na 

giełdzie New Connect. Ma elegancką stronę www z wersją anglojęzyczną i sklepem on-line, własną salę odsłuchową, a nawet 

druŜynę piłki halowej. 

 

2. Recenzja Stereo i Kolorowo: 

http://stereoikolorowo.blogspot.com/2013/12/kolumny-pylon-topaz-monitor.html 

Bardzo dobrze znam dźwięk linii Topaz. Jest dobrze wywaŜony, płynny (potoczysty) - znakomicie plastyczny i wyjątkowo spójny 

(jak na ich klasę cenową). Kolumny zaskakują solidną substancją przekazu – mocną i jednorodną, dobrą przestrzenią oraz 

wybornymi, dobrze kontrolowanymi basami, aczkolwiek nieprzesadzonymi - fizjologicznymi. Zresztą Topazy 15 na tyle mnie 

zauroczyły, iŜ pozostały na stałe jako materiał porównawczy podczas testów, czyli tzw. wzorcowe wyposaŜenie redakcji. Słucham 

na nich z przyjemnością, bez większego poczucia straty, kiedy przełączam do nich kable głośnikowe z droŜszych konstrukcji - 

na przykład z Vienna Acoustics Mozart Grand. Dzieje się tak, a nie inaczej, bowiem Topazy mają rzadką cechę, której często 

nie mają inne kolumny – mają bardzo rasową barwę dźwięku, po prostu piękną. 

 

3. Recenzja Stereo i Kolorowo: 

http://stereoikolorowo.blogspot.com/2014/05/kolumny-podogowe-pylon-pearl-25.html 

Trudno mi samemu w to uwierzyć, ale do tej pory opisałem po kolei wszystkie modele kolumn, które firma Pylon S.A 

 skonstruowała. A były to (chronologicznie): Pearl 20, Pearl Monitor, Topaz 20, Amber, Sapphire, Topaz 15 oraz Topaz 

Monitor. Dlatego, kiedy producent zwrócił się do mnie o moŜliwość przetestowania najnowszych modeli o nazwie Pearl 25 nie 
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zastanawiałem się ani chwili, bowiem bardzo ciekawy byłem jak zagrają w porównaniu do posiadanych korzystnych wspomnień 

sensorycznych egzemplarzy oznaczonych jako Pearl 20. Zresztą Pearl 20 były (i nadal są) sporym firmowym przebojem, 

a to wzięło się z połączenia ich korzystnego dźwięku z rozsądną ceną i schludnym wykonaniem. Przy okazji ostatniego testu 

firmowych kolumn –  Topaz Monitor, opisałem aktualny etap rozwoju Pylon Audio, a takŜe ciągle poszerzającą się ofertę. 

Z istotniejszych faktów wypada przypomnieć, iŜ przedsiębiorstwo przeniosło produkcję z Wrześni do Jarocina, gdzie postawiono 

znacznie większą halę montaŜową niŜ w poprzedniej lokalizacji oraz zainwestowano w nowoczesne centrum obróbcze, co istotnie 

zwiększyło moŜliwości produkcyjne fabryki. Pylon Audio zadebiutowało takŜe na warszawskiej Giełdzie Papierów 

Wartościowych na rynku akcji NewConnect. Z planowanych nowości w ofercie Pylon Audio znajduje się subwoofer dedykowany 

linii Pearl, nowa wersja Pearl Monitor, a takŜe całkowicie nowa seria Onyks. Na firmowej stronie moŜna przeczytać, iŜ będą 

to modele Onyks 25 i Onyks 30. Pojawiły się takŜe nowe wzory oklein, w tym takŜe z naturalnego drewna. Poza tym 

wprowadzono długo oczekiwane opcjonalne maskownice do serii Topaz. Z kolei najnowszym modelem, który miał premierę kilka 

miesięcy temu jest Pylon Pearl 25 – i właśnie te kolumny będą głównymi bohaterami niniejszego tekstu. 

 

Emitent buduje swoją renomę na rynku producentów sprzętu elektroakustycznego, co znajduje swoje 

odzwierciedlenie w wynikach finansowych Emitenta (na dzień 31 grudnia 2013 roku przychód ze sprzedaŜy 

wyniósł  1.892.233,28 zł, co znacząco przewyŜsza wartość przychodów osiągniętych na koniec 2012 roku - 

1.434.515,45 zł). 

 

4.13.10. Analiza SWOT Emitenta 

 

Mocne strony: Słabe strony: 

• zaplecze produkcyjne 

• moŜliwość produkcji wielkoseryjnej 

• ograniczone zapotrzebowanie na usługi 

podwykonawców 

• wykwalifikowany zespół 

• prowadzenie polityki kadrowej i szkoleniowej 

umoŜliwiającej obsługiwanie stanowisk pracy 

przez kaŜdego z pracowników 

• dywersyfikacja przychodów Emitenta 

• brak bezpośredniej konkurencji na polskim 

rynku 

• obecność na rynku 

• rozpoznawalna marka 

 

• duŜe środki finansowe potrzebne 

do zabezpieczenia poŜądanej produkcji w toku 

• lokalizacja produkcji w dzierŜawionych 

pomieszczeniach 

• komponenty oraz inne surowce niezbędne 

do produkcji głośników oraz zestawów 

głośnikowych wykonywane na zamówienie, 

co moŜe powodować opóźnienia 

w przygotowaniu gotowego produktu 

• sezonowy charakter branŜy, w której działa 

Emitent 

• okres projektowania zestawów głośnikowych - 

zwaŜywszy na ich wysoką jakość i zastosowanie 

skomplikowanych układów moŜe trwać nawet 

do jednego roku 

Szanse: ZagroŜenia: 
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• realizacja  strategii rozwoju Emitenta 

• zwiększenie rozpoznawalności marki Pylon 

• baza dla eksportu produktów Emitenta 

• stałe zwiększanie liczby odbiorców produktów 

Emitenta w Polsce 

• pozytywne recenzje produktów Emitenta 

w prasie branŜowej oraz w Internecie 

• stale zwiększająca się oferta Emitenta 

• wykorzystanie zewnętrznych źródeł 

inwestycyjnych dla intensyfikacji prowadzonej 

działalności gospodarczej 

• pojawienie się bezpośredniej konkurencji 

na polskim rynku 

• duŜa zaleŜność sprzedaŜy produktów Emitenta 

od efektów prowadzonej kampanii 

marketingowo-sprzedaŜowej 

• wahania kursu walut obcych prowadzące 

do wzrostu kosztów surowców oraz 

komponentów stanowiących podstawę 

wytworzenia produktów Emitenta 

 

4.14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji 

kapitałowych 

  

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2013 zamieszczonym w niniejszym 

Memorandum Informacyjnym Emitent dokonał następujących istotnych wydatków inwestycyjnych: 

• zakup środków trwałych i urządzeń (stanowiskowych systemów odpylania) - łączna kwota nakładów 

na środki trwałe i urządzenia w roku 2013 wyniosła 327 tys. złotych, 

• objęcie przez Emitenta 130 obligacji na okaziciela serii A wyemitowanych przez Przedsiębiorstwo 

Handlowe „MAKS” sp. z o.o. o wartości nominalnej w wysokości 1.000 zł za kaŜdą poszczególną 

obligację; cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000 zł; emitent obligacji zobowiązał się do wykupu  

obligacji w dniu 20 grudnia 2017 roku; Emitentowi przysługuje oprocentowanie w wysokości 4,25 proc. 

wskali roku; obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone,  

• zawarcie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu 

„Automatyzacja procesów biznesowych w Pylon Spółka Akcyjna”, w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. „Wspieranie wdraŜania elektronicznego biznesu typu B2B”; 

Emitent uzyskał kwotę dofinansowania w wysokości 371.000 zł (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy 

złotych), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 530.000 zł (pięćset trzydzieści tysięcy złotych). 

 

4.15. Program motywacyjny 

 

Osoby kluczowe dla Emitenta z punktu widzenia realizacji strategicznych celów Emitenta, a tym samym osoby 

mające decydujący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Emitenta - kadra menadŜerska Emitenta - 

zostały objęty programem motywacyjnym. Celem realizacji programu motywacyjnego Walne Zgromadzenie 

podjęło w dniu 3 września 2012 roku uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A 

uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii F (zmienioną następnie uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 maja 2014 roku). Dzięki emisji warrantów subskrypcyjnych Emitent 

wprowadził zachęty motywujące osoby kluczowe z punktu widzenia realizacji celów Emitenta, a tym samym 

mające decydujący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Emitenta, do efektywnej pracy na rzecz 

Emitenta i dłuŜszego związania się z Emitentem. Jednocześnie objęcie warrantów subskrypcyjnych przez osoby 
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kluczowe z punktu widzenia realizacji strategicznych celów Emitenta i opłacenie przez te osoby akcji w wyniku 

realizacji praw z warrantów będzie istotne dla uwiarygodnienia planów i perspektyw rozwoju Emitenta 

w oczach akcjonariuszy. 

 

Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadŜerskiej Spółki, emisji 

warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru 

oraz zmiany statutu Spółki brzmi jak następuje: 
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Emitent informuje, iŜ planuje podjecie działań zmierzających do wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela 

serii F do obrotu na NewConnect. 
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4.16. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym, 

ugodowym, arbitraŜowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym 

 

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie upadłościowe, układowe, ugodowe, 

arbitraŜowe, egzekucyjne lub likwidacyjne. 

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia Memorandum Informacyjnego nie istnieją 

jakiekolwiek okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępowania upadłościowego, 

układowego, ugodowego, arbitraŜowego, egzekucyjnego lub likwidacyjnego. 

 

4.17. Informacja o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, 

postępowaniach sądowych lub arbitraŜowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres 

obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy 

emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą 

mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta 

 

W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczyły się ani obecnie nie toczą się Ŝadne postępowania przed organami 

rządowymi, postępowania sądowe ani arbitraŜowe, które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej 

przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Emitent nie posiada jednocześnie Ŝadnej wiedzy, 

która wskazywałaby, Ŝe jakiekolwiek postępowanie takiego rodzaju mogłoby zostać wszczęte w najbliŜszej 

przyszłości. 

 

4.18. Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną 

i finansową, które mogą istotnie wpłynąć na moŜliwość realizacji przez nabywców papierów 

wartościowych uprawnień w nich inkorporowanych 

 

Główne zobowiązania Emitenta zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 2013, przedstawionym 

w niniejszym Memorandum Informacyjnym Emitent nie posiada i według jego wiedzy nie istnieją Ŝadne inne 

zobowiązania istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych.. 

 

4.19. Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności 

gospodarczej za okres objęty sprawozdaniem finansowym 

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w niniejszym Memorandum Informacyjnym 

nie wystąpiły nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej 

Emitenta. 
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4.20. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego 

grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po 

sporządzeniu zamieszczonych w Memorandum Informacyjnym sprawozdań finansowych 

 

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego część niniejszego Memorandum Informacyjnego, 

nie nastąpiły Ŝadne istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz nie ujawniły 

się Ŝadne informacje istotne dla oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta. 

 

4.21. Prognozy finansowe Emitenta 

 

Zarząd Emitenta nie publikował prognoz finansowych. 

 

4.22. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 

 

Zarząd 

 

Zgodnie z §14 ust. 1 Statutu Zarząd Emitenta składa się z jednego do trzech członków. W związku z faktem, 

iŜ Statut Emitenta nie wskazuje na długość trwania kadencji Zarządu, zgodnie z przepisami k.s.h. kadencja 

Zarządu Emitenta wynosi 5 lat (art. 369 §1 zd. 1 k.s.h.).  

 

W skład Zarządu Emitenta wchodzą obecnie: 

1/ Mateusz Jujka - Prezes Zarządu 

2/ Jolanta Srebnicka - Wiceprezes Zarządu 

 

Zarząd wykonuje swoje czynności w siedzibie Emitenta przy ul. Grzybowskiej 80/82 lok. 716 w Warszawie. 

Zgodnie z postanowieniem §14 Statutu Emitenta: 

• panu Mateuszowi Jujka przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa 

Zarządu; 

• spółce Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania 

i odwoływania Wiceprezesa Zarządu. 

 

Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Emitenta - za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu Spółki, 

powoływanych przez załoŜyciela - określa Rada Nadzorcza, z tym zastrzeŜeniem, Ŝe określając liczbę osób 

wchodzących w skład Zarządu musi uwzględnić i umoŜliwić wykonanie uprawnienia Przedsiębiorstwa 

Handlowego „MAKS” sp. z o.o. do powoływania i odwoływania Wiceprezesa Zarządu, jeśli Przedsiębiorstwo 

Handlowe „MAKS” sp. z o.o. wskaŜe na chęć wykonania tego uprawnienia, tj. Rada Nadzorcza ma obowiązek 

zwiększyć liczbę osób wchodzących w skład Zarządu. Rada Nadzorcza nie moŜe swoją uchwała zmniejszyć 

liczby osób wchodzących w skład Zarządu jeśli skutkowałoby to odwołaniem Wiceprezesa Zarządu 

mianowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o. 

 

PoniŜej przedstawiono Ŝyciorysy kaŜdego z członków Zarządu Emitenta. 
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Mateusz Jujka 

Zajmowane stanowisko Prezes Zarządu 

Termin upływu kadencji 22 grudnia 2015 roku 

Wiek 29 

Wykształcenie  WyŜsze; absolwent WyŜszej Szkoły Bankowej 

w Poznaniu - Informatyka i Ekonometria 

Kariera zawodowa • (2011 - obecnie) dyrektor ds. sprzedaŜy 

i marketingu w Pylon S.A. 

• (2010 - obecnie) właściciel F.H.U. „Kamikadze” 

• (2011 - 2012) Członek Zarządu Meble Polskie       

sp. z o.o. 

• (2010 - 2011) kierownik do spraw sprzedaŜy 

w Tonsil Acustic Company S.A. 

Pan Mateusz Jujka nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan Mateusz Jujka nie jest wpisany w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równowaŜnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niŜ Rzeczypospolita Polska. 

Pan Mateusz Jujka nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. 

Pan Mateusz Jujka nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, ani na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niŜ Rzeczypospolita Polska. 

 

Jolanta Srebnicka 

Zajmowane stanowisko Wiceprezes Zarządu 

Termin upływu kadencji 22 grudnia 2015 roku 

Wiek 54 

Wykształcenie  WyŜsze; absolwentka Wydziału Prawa Akademii 

Leona Koźmińskiego 

Kariera zawodowa • (1987 - 1990) kierownik Biura Koncertowego 

SIMAPRT działającego w strukturze Teatru 

RAMPA w Warszawie 

• (1993 - 2000) Prezes Zarządu spółki 

z oddziałami zamiejscowymi, zajmującej się 

obrotem hurtowym 

• (2012 - obecnie) Prezes Zarządu Kolorowe 

Kredki sp. z o.o. 

• wspólnik PH „Maks” sp. z o.o. 

Pani Jolanta Srebnicka nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 
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w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pani Jolanta Srebnicka nie jest wpisana w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równowaŜnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niŜ Rzeczypospolita Polska. 

Pani Jolanta Srebnicka nie została pozbawiona przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. 

Pani Jolanta Srebnicka nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, ani na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niŜ Rzeczypospolita Polska. 

 

Rada Nadzorcza 

 

Zgodnie z §17 ust. 1 zd. 2 Statutu Rada Nadzorcza Emitenta składa się od pięciu do siedmiu członków. 

Zgodnie z §17 ust. 3 Statutu Emitenta kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.  

 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie: 

3/ Mikołaj Rubeńczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

4/ Andrzej Budasz - Członek Rady Nadzorczej 

5/ Marzena Czerwińska - Członek Rady Nadzorczej 

6/ Łukasz Drązikowski - Członek Rady Nadzorczej 

7/ Stanisław Sobczyński - Członek Rady Nadzorczej 

 

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności w siedzibie Emitenta przy ul. Grzybowskiej 80/82 lok. 716 

w Warszawie. 

 

Zgodnie z postanowieniem §17 Statutu Emitenta członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani 

na następujących warunkach: 

• jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” sp. z o.o., 

• jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Pan Mateusz Jujka, 

• pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

 

PoniŜej przedstawiono Ŝyciorysy kaŜdego z członków Rady Nadzorczej Emitenta. 

 

Mikołaj Rubeńczyk 

Zajmowane stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 22 grudnia 2013 roku 

Wiek 28 

Wykształcenie  WyŜsze; absolwent Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego 

Kariera zawodowa • (2010 - 2011) Pylon S.A. - prawnik 
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•  (2010 - obecnie) wspólnik i Członek Zarządu 

Takityle sp. z o.o. 

• (2012 - obecnie) wspólnik i Prezes Zarządu PH 

„Maks” sp. z o.o. 

Pan Mikołaj Rubeńczyk nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan Mikołaj Rubeńczyk nie jest wpisany w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równowaŜnym mu rejestrze prowadzonym 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niŜ Rzeczypospolita Polska. 

Pan Mikołaj Rubeńczyk nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. 

Pan Mikołaj Rubeńczyk nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, ani na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niŜ Rzeczypospolita Polska. 

 

Andrzej Budasz 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 22 grudnia 2013 roku 

Wiek 58 

Wykształcenie  Średnie; Technikum Mechaniczne 

Kariera zawodowa • Jarocińskie Fabryki Obrabiarek „JAFO” – 

technik 

• Przemysłowo-Rolne Zakłady Zielarskie 

„Herbapol” w Klęce - technik 

• Herbatech Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

usługowe Jarocin - brygadzista ds. technicznych 

• Techplant sp. z o.o. - specjalista ds. technicznych 

• Phytopharm S.A.- specjalista ds. technicznych 

Pan Andrzej Budasz nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan Andrzej Budasz nie jest wpisany w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równowaŜnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niŜ Rzeczypospolita Polska. 

Pan Andrzej Budasz nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. 

Pan Andrzej Budasz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, ani na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niŜ Rzeczypospolita Polska. 
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Marzena Czerwińska 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 22 grudnia 2013 roku 

Wiek 56 

Wykształcenie  • WyŜsze;  

• Studia doktoranckie na kierunku nauk 

ekonomicznych na Uniwersytecie Gdańskim 

Kariera zawodowa • (2008 - 2012) Polskie Ratownictwo Okrętowe; 

Członek Rady Nadzorczej 

• (2010 - obecnie) Instytut Badań nad Gospodarka 

Rynkową; Dyrektor Obszaru Badawczego; prace 

badawczo wdroŜeniowe w zakresie jakości usług 

publicznych i jakości Ŝycia 

• (1997 - 2010) własna działalność gospodarcza 

• (1992 - obecnie) Instytut Badań nad Gospodarka 

Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa; 

Zastępca Dyrektora GAB; Nadzór nad 

organizacją szkoleń z bankowości oraz szkoleń 

dla MSP, kierownik duŜych projektów 

szkoleniowych, Kierownik Projektu Partnerstwa 

EQUAL 

• (1991 - 1993) Nordmark Marketing; Ekspert; 

Analiza finansowa, wycena przedsiębiorstw, 

feasibility studiem 

• (1988 - obecnie) Uniwersytet Gdański, Katedra 

Ekonomiki Przedsiębiorstw; Starszy wykładowca; 

Prowadzenie wykładów z zakresu małych 

i średnich przedsiębiorstw i podstaw nauki 

o przedsiębiorstwie 

• (1984 - 1988) Uniwersytet Gdański, Katedra 

Ekonomiki Przedsiębiorstw; Młodszy 

wykładowca; prowadzenie wykładów z zakresu 

ekonomiki przedsiębiorstw i ekonomiki 

przemysłu 

Pani Marzena Czerwińska nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pani Marzena Czerwińska nie jest wpisana w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równowaŜnym mu rejestrze prowadzonym 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niŜ Rzeczypospolita Polska. 

Pani Marzena Czerwińska nie została pozbawiona przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 
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handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. 

Pani Marzena Czerwińska nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone 

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, ani na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niŜ Rzeczypospolita Polska. 

 

Łukasz Drązikowski 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 22 grudnia 2013 roku 

Wiek 30 

Wykształcenie  • WyŜsze; Absolwent Politechniki Warszawskiej 

Wydział Elektryczny, studia magisterskie 

na kierunku automatyka i robotyka 

• studia doktoranckie na kierunku Elektrotechnika 

na Politechnice Warszawskiej Wydział 

Elektryczny ISEP Zakład Napędu Elektrycznego 

• stypendium na Uniwersytecie Mondragon 

(Hiszpania) - prowadzenie badań w zakresie 

przekształtnikowych układów wytwarzania 

energii elektrycznej 

Kariera zawodowa • (09.2008 - 11.2008) TRUMPF Polska sp. z o.o. - 

inŜynier w dziale R&B 

• (2012 - obecnie) LDE sp. z o.o.  

•  (01.2009 - 12.2010) Instytut Sterowania 

i Elektroniki Przemysłowej Politechniki 

Warszawskiej (ISEP) - wykonawca w projekcie 

badawczym: „Autonomiczny układ wytwarzania 

energii elektrycznej z generatorem indukcyjnym 

zasilanym od strony wirnika współpracujący 

z magazynem energii” 

•  (09.2009) Instytut Sterowania i Elektroniki 

Przemysłowej Politechniki Warszawskiej (ISEP) - 

projektant i konstruktor układu bezstykowego 

zasilania pojazdu w projekcie badawczym „Eco - 

mobilność”, zadanie Public Rapid Transport 

(PRT) 

Pan Łukasz Drązikowski nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan Łukasz Drązikowski nie jest wpisany w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równowaŜnym mu rejestrze prowadzonym 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niŜ Rzeczypospolita Polska. 

Pan Łukasz Drązikowski nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej 
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na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. 

Pan Łukasz Drązikowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 

rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, ani na podstawie przepisów 

prawa państwa innego niŜ Rzeczypospolita Polska. 

 

Stanisław Sobczyński 

Zajmowane stanowisko Członek Rady Nadzorczej 

Termin upływu kadencji 22 grudnia 2013 roku 

Wiek 63 

Wykształcenie  WyŜsze  

Kariera zawodowa • (2010 - 2013) Koordynator ds. Sportu Szkolnego 

Gminy Wadowice, V-ce Prezes MKS "Skawa" 

W-ce, Trener piłki noŜnej 

• (1992 - 2006) własna działalność gospodarcza 

• (1988 - 1990) trener w klubie polonijnym „White 

Eagles” 

• (1986 - 1988) zawodnik klubu polonijnego 

„Wisla” 

• (1984 - 1986) trener rezerw i trampkarzy „Legii” 

Warszawa; nauczyciel wychowania fizycznego 

w Zespole Szkół Zawodowych im. Księcia 

Janusza w Warszawie 

• (1982 - 1984) trener w klubie I ligi fińskiej KTP 

Kotka 

• (1977 - 1982) zawodnik klubu CWKS „Legia” 

• (1975 - 1976) Członek Olimpijskiej Reprezentacji 

Polski w piłce noŜnej 

• (1974 - 1978) Członek Reprezentacji Polski w 

piłce noŜnej 

• (1972 - 1973) Członek MłodzieŜowej 

Reprezentacji Polski 

• (1971 - 1977) Zawodnik „ROW” Rybnik  

• (1968 - 1969) Reprezentant Krakowa Juniorów w 

piłce noŜnej 

• (1967 - 1971) Zawodnik podstawowego składu 

LKS „Skawa’ Wadowice 

Pan Stanisław Sobczyński nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej 

w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Pan Stanisław Sobczyński nie jest wpisany w Rejestrze DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równowaŜnym mu rejestrze prowadzonym 



Memorandum Informacyjne Pylon S.A. 

 

strona 103 z 199 
 

na podstawie przepisów prawa państwa innego niŜ Rzeczypospolita Polska. 

Pan Stanisław Sobczyński nie został pozbawiony przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej 

na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce 

handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. 

Pan Stanisław Sobczyński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone 

w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 KSH, ani na podstawie 

przepisów prawa państwa innego niŜ Rzeczypospolita Polska. 
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4.23. Dane dotyczące struktury akcjonariatu Emitenta 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzania niniejszego Memorandum Informacyjnego przedstawia 

się następująco: 

 

Lp. Oznaczenie akcjonariusza Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym 

 (w proc.) 

Udział w głosach  

(w proc.) 

1.  Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” 

sp. z o.o. 
2.118.706 30,37 30,37 

2.  Mateusz Jujka 1.250.975 17,93 17,93 

3.  Formatpol sp. z o.o. 500.000 7,17 7,17 

4.  Adam Angielczyk 470.000 6,74 6,74 

5.  Pozostali 2.635.959 37,79 37,79 

Razem 6.975.640 100 100 

 

Zgodnie z wiedzą Emitenta akcjonariuszy Spółki nie łączy porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 

5) ustawy o ofercie publicznej. 

 

Wobec akcjonariuszy Emitenta będących osobami fizycznymi posiadających ponad 10 proc. głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki nie toczyły się, w ciągu ostatnich dwóch lat Ŝadne postępowanie cywilne, karne, 

administracyjne lub karno skarbowe, które mogło mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 
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5. Sprawozdania finansowe 

 

5.1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 

roku 
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5.2. Opinia niezaleŜnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego Emitenta 

za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku 
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6. Załączniki 

 

6.1. Aktualny odpis z KRS Emitenta 
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W dniu 19 listopada 2013 roku Emitent powziął informację o wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej - 

Pana Sebastiana Kossaka. Wygaśnięcie z mocy prawa mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Sebastiana 

Kossaka nastąpiło na podstawie art. 18 §2 k.s.h. 

 

W dniu 25 listopada 2013 roku, na posiedzeniu Rady Nadzorczej została podjęta uchwała nr 1/2013 w sprawie 

powołania na Członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Sobczyńskiego. 

 

W dniu 4 lutego 2014 roku Pan Adam Osiński - Członek Rady Nadzorczej Emitenta - złoŜył oświadczenie 

o rezygnacji z pełnionej funkcji. 

 

W dniu 26 lutego 2014 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej została podjęta uchwała nr 2/02/2014 w sprawie 

powołania na Członka Rady Nadzorczej Panią Marzenę Czerwińską. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum Informacyjnego wniosek o wykreślenie Pana Adama 

Osińskiego oraz wpisanie Pana Stanisława Sobczyńskiego i Pani Marzeny Czerwińskiej nie został złoŜony 

do sądu rejestrowego. 
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6.2. Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 

 

6.2.1. Obowiązujący ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 

 

 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

PYLON Spółka Akcyjna 

 

I. Firma i siedziba Spółki. 

 

§ 1. 

 

Spółka działa pod firmą: PYLON Spółka Akcyjna. Spółka moŜe posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi 

PYLON S.A. oraz uŜywać wyróŜniającego ją znaku graficznego. 

 

§ 2. 

 

ZałoŜycielem Spółki jest Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000357541). 

 

§ 3. 

 

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

§ 4. 

 

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa. 

 

§ 5. 

 

Spółka, na obszarze swojego działania moŜe otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne 

jednostki organizacyjne, tworzyć lub przystępować do innych spółek i podmiotów, takŜe z udziałem kapitału 

zagranicznego, jak równieŜ uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych. 

 

II. Przedmiot działalności Spółki. 

 

§ 6. 

 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności (PKD) 

kodami, powołanymi poniŜej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest:  

1) produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego uŜytku (PKD 26.40.Z), 
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2) sprzedaŜ hurtowa elektrycznych artykułów uŜytku domowego (PKD 46.43.Z), 

3) sprzedaŜ detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z), 

4) pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z), 

5) sprzedaŜ detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.43.Z),  

6) sprzedaŜ detaliczna prowadzona przez domy sprzedaŜy wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z),  

7) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),  

8) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),  

9) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), 

10) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych (PKD 66.19.Z), 

11) kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), 

12)  wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi (PKD 68.20.Z), 

13)  działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 

(70.10.Z), 

14)  pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),  

15)  działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 

16)  pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), 

17)  działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z), 

18)  produkcja mebli biurowych i sklepowych (PKD 31.01.Z),  

19)  produkcja mebli kuchennych (PKD 31.02.Z), 

20)  produkcja materaców (PKD 31.03.Z),  

21)  produkcja pozostałych mebli (PKD 31.09.Z), 

22)  działalność  agentów zajmujących się sprzedaŜą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z),  

23)  działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych 

wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z),  

24)  sprzedaŜ hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),  

25)  sprzedaŜ hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),  

26)  sprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),  

27)  sprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),  

28)  sprzedaŜ detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów uŜytku domowego 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),  

29)  produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD 16.22.Z),  

30)  produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z),  

31)  produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z),  

32)  produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 

uŜywanych do wyplatania (PKD 16.29.Z),  

33)  produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 17.21.Z), - 

34)  wynajem i dzierŜawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).  
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2. Działalność określona w ust. 1 moŜe być prowadzona samodzielnie, w kooperacji lub w pośrednictwie. 

JeŜeli podjęcie lub prowadzenie działalności z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia 

lub koncesji organu państwa lub innego właściwego podmiotu, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej 

działalności przez Spółkę moŜe nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia, zgody lub koncesji. 

§ 7. 

 

1. Spółka wraz z podmiotami powiązanymi moŜe działać w ramach grupy i współpracować z nimi w ramach 

prowadzonej działalności. 

2. Dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, Spółka moŜe podejmować róŜne przedsięwzięcia, w tym 

świadczyć usługi specjalistyczne na rzecz wybranych podmiotów powiązanych.  

3. Zasady i formy realizacji przedsięwzięcia ustala Zarząd. 

 

III. Kapitały Spółki. 

 

§ 8. 

 

1. Kapitały własne Spółki tworzą: 1/ kapitał zakładowy, 2/ kapitał zapasowy oraz 3/ kapitały rezerwowe lub 

fundusze celowe. 

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 697.564 zł [słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset 

sześćdziesiąt cztery złote]i dzieli się na: 

a. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000zł 

(sto tysięcy złotych); 

b. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł 

(pięćdziesiąt tysięcy złotych); 

c. 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości 90.000 zł 

(dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); 

d. 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej 

wartości 275.000 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy); 

e. 1.825.640 (jeden osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela 

serii E, o łącznej wartości 182.564 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote). 

Kapitał zakładowy został w całości pokryty przed zarejestrowaniem. 

 

§8a. 

 

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyŜszony, na podstawie uchwały nr 7 z dnia 3 września 2012 roku 

podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki, o kwotę nie większą niŜ 150.000 zł (sto pięćdziesiąt 

tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niŜ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F 

o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŜda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F 

posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru. 
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§9. 

 

1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela i mogą być wydawane pojedynczo lub 

w odcinkach zbiorowych. 

2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. 

3. Kapitał zakładowy Spółki moŜe być podwyŜszony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia 

wartości nominalnej dotychczasowych akcji. PodwyŜszenie kapitału zakładowego moŜe nastąpić takŜe 

w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku 

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. 

4. Kapitał zakładowy Spółki moŜe być pokryty gotówką albo wkładami niepienięŜnymi albo w jeden i drugi 

sposób łącznie. 

5. Zarząd Spółki upowaŜniony jest do kaŜdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów 

wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a takŜe 

innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami 

wartościowymi. 

 

§ 10. 

 

1. Spółka moŜe nabywać akcje własne w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych 

w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

2. Akcje mogą być umarzane w drodze obniŜenia kapitału zakładowego, za zgodą akcjonariusza, którego 

akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). O warunkach i trybie umorzenia akcji decyduje Walne 

Zgromadzenie Spółki. 

3. Umorzenie akcji moŜe następować za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość kwoty do 

zapłaty za umarzane akcje zostanie określona kaŜdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. 

4. W zamian za akcje umarzane Spółka moŜe wydawać świadectwa uŜytkowe na warunkach określonych 

przez Walne Zgromadzenie Spółki. 

 

§ 11. 

 

1. Spółka moŜe emitować papiery dłuŜne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje uprawniające 

do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami (obligacje z prawem 

pierwszeństwa). 

2. Spółka moŜe emitować warranty subskrypcyjne. 

3. Zarząd Spółki jest uprawniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do emitowania obligacji. 

 

§ 12. 

 

1. Kapitał zapasowy tworzy się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych. 

2. Kapitały rezerwowe i fundusze celowe są tworzone, o ile obowiązek ich tworzenia wynika z treści 

obowiązującego prawa, bądź teŜ z podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał. 
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3. Kapitały rezerwowe, fundusze celowe oraz nadwyŜki kapitału zapasowego ponad wysokość określoną 

zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać uŜyte na cele wskazane uchwałą Walnego 

Zgromadzenia Spółki. 

4. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, kapitał zapasowy w wysokości określonej zgodnie 

z art. 396 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych moŜe zostać uŜyty jedynie na pokrycie straty bilansowej 

wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 

 

IV. Organy Spółki. 

 

§ 13. 

 

Organami Spółki są: 1/ Zarząd, 2/ Rada Nadzorcza i 3/ Walne Zgromadzenie.  

 

Zarząd 

 

§ 14. 

 

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. Panu Mateuszowi Jujka 

legitymującemu się numerem PESEL: 85091511370,  przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania 

i odwoływania Prezesa Zarządu. Spółce Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Wiceprezesa 

Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 

2. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu - za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu Spółki, 

powoływanych przez załoŜyciela – określa Rada Nadzorcza z tym zastrzeŜeniem Ŝe określając liczbę osób 

wchodzących w skład Zarządu musi uwzględnić i umoŜliwić wykonanie uprawnienia Przedsiębiorstwa 

Handlowego „MAKS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do powoływania i odwoływania 

Wiceprezesa Zarządu, jeśli Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością wskaŜe na chęć wykonania tego uprawnienia tj. Rada Nadzorcza ma obowiązek 

zwiększyć liczbę osób wchodzących w skład Zarządu. Rada Nadzorcza nie moŜe swoją uchwała 

zmniejszyć liczby osób wchodzących w skład Zarządu jeśli skutkowało by to odwołaniem Wiceprezesa 

Zarządu mianowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. 

4. Mandat członka Zarządu wygasa takŜe wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go, takŜe przed 

upływem kadencji, ze składu Zarządu. 

5. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z 

wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. 

6. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Zarządu. 

7. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej 

umowy cywilnoprawnej. 

8. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w § 14 ust. 1 wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego 

oświadczenia o wyznaczeniu Prezesa Zarządu/Wiceprezesa Zarządu.  
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§ 15. 

 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób 

trzecich, w postępowaniu przed sądem i poza nim. 

2. Zarząd, w ramach swych kompetencji, prowadzi wszelkie sprawy z wyjątkiem spraw zastrzeŜonych 

do kompetencji innych organów Spółki i zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z 

naleŜytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego 

Statutu oraz uchwał podjętych przez organy Spółki w granicach ich kompetencji. 

3. KaŜdy z członków Zarządu jest zobowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw Spółki. 

4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki 

upowaŜnieni są:  

• w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie,  

• w przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, 3 [trzeci] 

członek zarządu wraz z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu łącznie, 3 [trzeci] członek 

zarządu z prokurentem łącznie.  

5. Do ustanowienia prokury wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać 

prokurę moŜe kaŜdy członek Zarządu - samodzielnie. 

 

§ 16. 

 

1. Rada Nadzorcza Spółki ustala zasady wynagradzania członków Zarządu, w tym premii. Wynagrodzenie 

członków Zarządu powinno być ustalane z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz 

zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości 

przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a takŜe wiązać 

się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu 

wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. 

2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony 

przez Radę Nadzorczą. 

 

Rada Nadzorcza 

 

§ 17. 

 

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków. W wypadku gdy Spółka spełnia warunki 

definicji spółki publicznej, Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. Członkowie Rady 

Nadzorczej są powoływani i odwoływani na następujących warunkach:  

• Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością;  

• Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Pan Mateusz Jujka legitymujący się numerem 

PESEL: 85091511370; 
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• pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej - za wyjątkiem członków pierwszej Rady Nadzorczej, powoływanych 

przez załoŜyciela - określa Walne Zgromadzenie. 

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 

trzy lata. 

4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej. 

5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa takŜe wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady. 

6. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej 

przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci 

zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub 

większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej 

minimalna liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z postanowieniem ust. 1 i przy uwzględnieniu 

warunków powoływania członków Rady Nadzorczej wskazanych w ustępie 1 tj. Rada Nadzorcza moŜe 

dokooptować tylko tych członków Rady Nadzorczej którzy podlegają wyborowi przez Walne 

Zgromadzenie. 

7. Dokonany zgodnie z ustępem poprzedzającym wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi 

zostać zatwierdzony przez najbliŜsze Walne Zgromadzenie o ile dany członek Rady Nadzorczej podlega 

wyborowi przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie powinno zostać niezwłocznie zwołane przez 

Radę Nadzorczą w trybie dozwolonym przez postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu 

Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru 

nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona 

wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze 

i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o 

niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w 

trybie kooptacji nie zatwierdzono – są waŜne. 

8. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie 

z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.  

9. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Rady Nadzorczej. 

 

§ 18. 

 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, 

w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej i innych 

właściwych przepisów prawa, a kaŜdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć 

na względzie interes Spółki. 

2. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określa Regulamin Rady Nadzorczej 

uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Spółki. 

3. W celu naleŜytego wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza moŜe badać wszystkie dokumenty 

Spółki, Ŝądać od Zarządu Spółki i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku 

Spółki. 
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§ 19. 

 

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej - poza innymi wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, 

postanowieniach Statutu i innych właściwych aktach prawnych - naleŜy: 

1) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 

zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, 

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której 

mowa w pkt 1) i 2), 

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, przy 

uwzględnieniu paragrafu 14 ustęp 1,  

5) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki, 

6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu, z zastrzeŜeniem paragrafu 14 ustęp 1,  

7) zawieszanie, z waŜnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu 

Spółki, 

8) udzielanie członkom Zarządu Spółki zezwolenia na prowadzenie działalności konkurencyjnej, a takŜe 

na uczestnictwo w innej spółce lub organizacji gospodarczej, mających charakter konkurencyjny – 

w charakterze wspólnika lub członka władz, 

9) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu 

niemogących sprawować swoich funkcji, 

10)  określenie - zgodnie z dyspozycją art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych - terminu wypłaty 

dywidendy (dnia wypłaty dywidendy), o ile termin (dzień) ten nie zostanie określony w uchwale 

Walnego Zgromadzenia, 

11)  wyraŜanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, 

12)  wyraŜanie zgody na kaŜdorazowe zawarcie przez Spółkę z subemitentem umowy, o której mowa 

w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych, 

13)  wyraŜanie zgody na emitowanie przez Spółkę obligacji na podstawie uchwały Zarządu, 

14)  akceptowanie warunków kaŜdego wprowadzanego w Spółce programu motywacyjnego, 

15)  udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, 

16)  udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, uŜytkowania 

wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie uŜytkowania wieczystego, 

17)  wyraŜanie zgody na składanie przez Zarząd w imieniu Spółki oświadczeń w zakresie praw i 

obowiązków majątkowych Spółki, w tym zaciągania przez Spółkę zobowiązań i nabywania praw, o ile 

kwota jednostkowego zobowiązania lub prawa jest wyŜsza niŜ 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt 

tysięcy złotych), 

18)  zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 

19)  uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, 

20)  w przypadku spełnienia warunków wskazanych w podpunkcie 7 i 9 niniejszego paragrafu, gdy 

zawieszony bądź nie mogący pełnić funkcji jest Prezes Zarządu to biorąc pod uwagę paragraf 14 ustęp 

1, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do poinformowania o zaistniałej okoliczności Pana Mateusza 

Jujkę legitymującego się numerem PESEL: 85091511370, a Pana Mateusz Jujka legitymujący się 

numerem PESEL: 85091511370 jest zobowiązany w terminie nie dłuŜszym niŜ 1 miesiąc wyznaczyć 
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nowego Prezesa Zarządu. W razie uchybienia powyŜszego terminu, Rada Nadzorcza jest zobligowana 

do wyboru Prezesa Zarządu na zasadach ogólnych.  

21)  w przypadku spełnienia warunków wskazanych w podpunkcie 7 i 9 niniejszego paragrafu, gdy 

zawieszony bądź nie mogący pełnić funkcji jest Wiceprezes Zarządu wyznaczany przez 

Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to biorąc pod uwagę 

paragraf 14 ustęp 1, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do poinformowania o zaistniałej okoliczności 

Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a Przedsiębiorstwo 

Handlowe „Maks” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązana w terminie nie 

dłuŜszym niŜ 1 miesiąc wyznaczyć nowego Wiceprezesa Zarządu. W razie uchybienia powyŜszego 

terminu, Rada Nadzorcza jest uprawniona i zobligowana do wyboru Wiceprezesa Zarządu na zasadach 

ogólnych.  

 

§ 20. 

 

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza jak i odwołuje Przedsiębiorstwo Handlowe „MAKS” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym takŜe w przypadku wyboru Rady Nadzorczej 

oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych. Wiceprzewodniczącego 

Rady Nadzorczej wyznacza jak i odwołuje Pan Mateusz Jujka legitymujący się numerem PESEL: 

85091511370, w tym takŜe w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 

5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego 

nieobecności, Wiceprzewodniczący. 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na trzy miesiące. 

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady 

Nadzorczej takŜe na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim wypadku posiedzenie 

powinno być zwołane niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania 

stosownego wniosku. JeŜeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z 

postanowieniami zdań poprzedzających, wnioskodawca moŜe je zwołać samodzielnie, podając datę, adres 

miejsca i proponowany porządek obrad. 

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Warszawie, Bielsku - Białej, Poznaniu, Wrześni, 

Przyborkach, Jarocinie, Gnieźnie lub w innym miejscu zaaprobowanym przez wszystkich członków Rady 

Nadzorczej. 

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej jedynie osobiście lub 

za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Działanie za pośrednictwem innego członka Rady 

Nadzorczej nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz 

spraw dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

7. Dla waŜności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie 

i porządku obrad oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym 

Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos 

Przewodniczącego, zaś w przypadku jego nieobecności - głos Wiceprzewodniczącego. 

9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek 

członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.  
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10. Rada Nadzorcza moŜe odbywać posiedzenia i podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub internetu, w 

sposób umoŜliwiający wzajemne porozumienie się. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego 

przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. W takim przypadku przyjmuje 

się, Ŝe miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego 

albo, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeŜeli posiedzenie odbywało się pod jego 

przewodnictwem.  

11. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych waŜnym interesem Spółki lub 

sprawą nie cierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego 

głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeŜeli wszyscy członkowie 

Rady Nadzorczej wyraŜą pisemną zgodę na treść uchwał.  

12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i ust. 11 nie dotyczy powołania członka Zarządu 

oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. 

13. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 376 w związku z art. 391 § 

2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej, w tym uchwały 

podjęte w sposób, o którym mowa w ust. 10. 

14. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w tym z głosem doradczym, 

o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej. 

15. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w  § 20 ust. 1 wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego 

oświadczenia o wyznaczeniu Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 

 

§ 21. 

 

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady w wysokości 

określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno 

stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w powaŜny sposób na jej wynik 

finansowy. Powinno teŜ pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Spółki. 

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady 

Nadzorczej. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują 

osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza. 

 

Walne Zgromadzenie 

 

§ 22. 

 

1. Walne Zgromadzenie Spółki moŜe być zwyczajne albo nadzwyczajne. 

2. Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane jest w przypadkach i w sposób określony przez właściwe 

postanowienia Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu.  

3. Walne Zgromadzenie moŜe podjąć uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeŜeli cały kapitał 

zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego 

Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 
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4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, a takŜe inne podmioty uprawnione do zwołania Walnego 

Zgromadzenia na podstawie właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności; 

1) Rada Nadzorcza Spółki moŜe zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeŜeli Zarząd nie zwoła go 

w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a takŜe 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeŜeli zwołanie go uzna za wskazane, 

2) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co 

najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie; 

akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. 

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki 

mogą Ŝądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w 

porządku obrad tego Zgromadzenia. śądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym naleŜy złoŜyć 

Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Sąd rejestrowy moŜe upowaŜnić do zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z takim 

Ŝądaniem, jeŜeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Ŝądania Zarządowi, Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane. 

6. Szczegółowy tryb i zasady odbycia Walnych Zgromadzeń Spółki, w tym w szczególności dotyczące 

zwoływania Walnych Zgromadzeń, Ŝądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał, prowadzenia obrad, a takŜe inne sprawy związane z 

organizacją i odbyciem Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany 

przez Walne Zgromadzenie Spółki. 

7. W przypadku skorzystania przez Radę Nadzorczą Spółki lub przez akcjonariusza lub akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów 

w Spółce z prawa zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki - Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie 

przeprowadzić wszelkie niezbędne czynności zmierzające do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, 

w tym, w szczególności czynności określone przez właściwe postanowienia Regulaminu Walnego 

Zgromadzenia Spółki. Postanowienia zdania poprzedzającego mają odpowiednie zastosowanie do Ŝądania 

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

tego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 5. 

8. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie, Bielsku - Białej, Poznaniu, Wrześni, Przyborkach, 

Jarocinie, Gnieźnie. 

 

§ 23. 

 

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje akcjonariuszowi osobiście lub przez 

pełnomocnika, a takŜe członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz innym osobom wskazanym 

przez właściwe przepisy prawa oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 

2. KaŜda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

3. JeŜeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest waŜne bez 

względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy 

Kodeksu Spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. 

5. Z zastrzeŜeniem postanowień ust. 6 i 7, prawo głosu akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, 

Ŝe Ŝaden akcjonariusz nie moŜe wykonywać więcej niŜ 20 (dwadzieścia) procent ogólnej liczby głosów 
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na Walnym Zgromadzeniu, przy czym przyjmuje się, Ŝe ograniczenie to nie istnieje dla celów ustalania 

obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej. 

6. Dla potrzeb ust. 5: 

1) wykonywanie prawa głosu przez spółkę zaleŜną lub podmiot zaleŜny uwaŜa się za wykonywanie 

prawa głosu odpowiednio przez spółkę dominującą lub podmiot dominujący; 

2) podmioty powiązane w sposób określony w art. 87 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy o Ofercie Publicznej lub 

teŜ działające w innym porozumieniu mającym na celu obejście ograniczeń przewidzianych w ust. 5, 

traktuje się tak jakby były jednym akcjonariuszem.  

7. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 5 nie stosuje się do: 

1) Przedsiębiorstwa Handlowego „MAKS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

2) akcjonariusza, który nabędzie po dopuszczeniu akcji lub wprowadzeniu akcji do obrotu 

zorganizowanego (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym 

Zgromadzeniu akcje stanowiące co najmniej 85% (osiemdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby akcji w 

kapitale zakładowym Spółki.  

 

§ 24. 

 

1. Walne Zgromadzenie moŜe podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 

2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie moŜe powziąć uchwały, chyba 

Ŝe cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił 

sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 

3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, jednakŜe Rada Nadzorcza albo akcjonariusz lub akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej taką część kapitału zakładowego jaka wymagana jest przez właściwe 

postanowienia Kodeksu spółek handlowych mogą Ŝądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku 

obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia. 

4. śądanie, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać zgłoszone przy uwzględnieniu właściwych przepisów 

Kodeksu spółek handlowych oraz, o ile mają zastosowanie, właściwych postanowień niniejszego Statutu 

i Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 25. 

 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜą sprawy zastrzeŜone w Kodeksie spółek handlowych, 

przepisach innych ustaw i Statucie Spółki, z zastrzeŜeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki naleŜy w szczególności: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, 

2) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 

3) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 

4) podział zysku lub pokrycie straty, 

5) podwyŜszenie lub obniŜenie kapitału zakładowego Spółki, 

6) umarzanie akcji, 

7) określenie dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok 

obrotowy (dzień dywidendy) oraz określenie terminu (dnia) wypłaty dywidendy, 



Memorandum Informacyjne Pylon S.A. 

 

strona 192 z 199 
 

8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, 

9) uŜycie kapitału zapasowego Spółki, 

10) tworzenie funduszy celowych, 

11) zbycie i wydzierŜawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 

ograniczonego prawa rzeczowego, 

12) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki, 

13)  powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki przy uwzględnieniu paragrafu 

17 ustęp 1 oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, 

14) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, 

15) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, 

16) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu 

zarządu bądź nadzoru,  

17) zmiana przedmiotu działalności Spółki, 

18) dokonanie zmian w Statucie Spółki, chyba Ŝe postanowienia Kodeksu spółek handlowych lub 

wprowadzone na mocy właściwych postanowień Kodeksu spółek handlowych postanowienia Statutu 

uznają w tym zakresie kompetencje innego organu Spółki, 

19) rozwiązanie i likwidacja Spółki. 

3. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, 

uŜytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie uŜytkowania wieczystego. 

 

V. Postanowienia końcowe. 

 

§ 26. 

 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy zakończy się w dniu 31 

(trzydziestego pierwszego) grudnia przyszłego 2011 roku. 

2. Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz wnioski Zarządu, co do 

podziału zysku albo pokrycia straty, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie Walnemu 

Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia. Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu 

pisemne sprawozdanie z wyników dokonanej oceny. 

3. Zysk Spółki, przy uwzględnieniu właściwych przepisów prawa w tym zakresie, moŜe być przeznaczony 

w szczególności na: 1/ odpisy na kapitał zapasowy, 2/ odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych lub 

funduszy celowych tworzonych w Spółce, 3/ inwestycje, 4/ dywidendę dla akcjonariuszy.  

4. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy 

(dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy (dzień wypłaty dywidendy) określa uchwała Walnego 

Zgromadzenia Spółki. JeŜeli uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki nie określa dnia wypłaty dywidendy, 

dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą Spółki. 

5. Akcjonariusze Spółki mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym 

przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty 

akcjonariuszom. 

6. Zarząd Spółki jest upowaŜniony do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy na koniec roku obrotowego, jeŜeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej 

zaliczki. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 
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7. Ogłoszenia Spółki umieszczane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a sprawozdania finansowe 

w Monitorze Polskim B. 

 

§ 27. 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych 

ustaw szczególnych. 

 

§ 28. 

 

KaŜdorazowo po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy zmian w Statucie Spółki, jednolity tekst 

Statutu ustala Rada Nadzorcza. 

 

§ 29. 

 

Do czasu zarejestrowania Spółki działać ona moŜe jako PYLON Spółka Akcyjna w organizacji. 

 

6.2.2. Informacja o zmianie ujednoliconego aktualnego tekstu statutu Emitenta 

 

W dniu 7 maja 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 4 w sprawie 

zmiany Statutu. Stosowny zapis przedmiotowej uchwały brzmi jak następuje: 
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Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego powyŜsza zmiana Statutu nie została wpisana 

do KRS. 
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6.3. Formularz zapisu na Akcje Serii G 

 

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII G 

PYLON SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

 

Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela Serii G Spółki Pylon S.A. z siedzibą 

w Warszawie, o wartości nominalnej 10 gr (dalej: „Akcje Serii G”), przeznaczonymi do objęcia na warunkach 

określonych w Memorandum Informacyjnym i niniejszym formularzu zapisu. 

 

1. Imię i Nazwisko Subskrybenta (nazwa/firma osoby prawnej, w przypadku funduszy inwestycyjnych, 

informacja na rzecz którego z zarządzanych funduszy inwestycyjnych zapis jest składany). 

…………………………………………………………………………………………….…………….… 

2. Miejsce zamieszkania/siedziba 

Kod pocztowy …………………….  Miejscowość …………………………………………………... 

Ulica ………………………………. Numer domu ……………….. Nr mieszkania ……………...…. 

3. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy) 

…………………………………………………………………………………………….…………….… 

4. Adres e-mail  

…………………………………………………………………………………………….…………….… 

5. PESEL, REGON, nr KRS (lub inny właściwy numer identyfikacyjny) 

…………………………………………………………………………………………………………..… 

6. Osoby zagraniczne: numer paszportu albo numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: 

…………………………………………………………………………………………….………………. 

7. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej 

a) Imię …………………………….. Nazwisko ……………………….................……………………. 

Numer PESEL/numer paszportu…………………………………………………...………………… 

b) Imię …………………………….. Nazwisko ………………………….……………………..……. 

Numer PESEL/numer paszportu……………………………………………………...……………… 

8. Status dewizowy:  ���� rezydent   ���� nierezydent 

9. Cena emisyjna Akcji Serii G wynosi 20 gr (słownie: dwadzieścia groszy) za jedną Akcję Serii G. 

10. Typ zapisu (zaznaczyć właściwe) 

���� Zapis na podstawie posiadanych ……… (słownie: ………………..……………………..……..) 

Praw Poboru (z uwzględnieniem, Ŝe na kaŜde jedno Prawo Poboru przypada jedna Akcja Serii G) 

���� Zapis dodatkowy 

���� Zaproszenie Zarządu do objęcia Akcji Serii G 

11. Liczba subskrybowanych Akcji Serii G: …… (słownie: …………………………………………..) 

12. Kwota wpłaty na Akcje Serii G: ………….. zł (słownie: …………………………………………..) 

13. Forma wpłaty na Akcje Serii G: 

���� gotówka 

���� przelew 

���� kompensata wierzytelności 
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14. Numer rachunku, z którego wykonywane jest prawo poboru: 

………………………………………………………………………………………………….……….… 

 

15. Numer rachunku do ewentualnego zwrotu środków: 

…………………………………………………………………………………………….………………. 

16. Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii G 

(np. pieczęć adresowa Domu Maklerskiego): 

…………………………………………………………………………………………….……………… 

17. Akcje oraz Prawa do Akcji Serii G będące w obrocie publicznym zostaną zdeponowane 

na rachunku papierów wartościowych, z którego zostanie wykonane Prawo Poboru. 

 

Uwaga: Konsekwencją niepełnego lub nieprawidłowego określenia danych dotyczących inwestora moŜe być 

nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek. Wszelkie 

konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor. 

 

Oświadczenia osoby składającej zapis: 

Ja niŜe j podpisany(a), oświadczam Ŝe zapoznałem (am) się z treścią Memorandum Informacyjnego Pylon S.A. 

Akceptuję warunki publicznej subskrypcji Akcji Serii G, jest mi znana treść Statutu Pylon S. A. i wyraŜam zgodę 

na jego brzmienie oraz na przystąpienie do Spółki. Zgadzam się na przydzielenie lub nie przydzielenie mi Akcji   

Serii G zgodnie z warunkami zawartymi w Memorandum Informacyjnym oraz na zdeponowanie Akcji Serii G 

na rachunku, z którego jest wykonywane prawo poboru (w przypadku Zapisu Podstawowego i Dodatkowego), 

na rachunku wskazanym w dyspozycji deponowania Akcji Serii G (w przypadku objęcia Akcji Serii G w drodze 

zaproszenia Zarządu). Nieprzydzielenie Akcji Serii G lub przydzielenie mniejszej ich liczby moŜe nastąpić 

wyłącznie w następstwie zastosowania zasad przydziału akcji opisanych w Memorandum.   

 

WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie nie zbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji 

Serii G Spółki Pylon S. A. 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Data i podpis Subskrybenta Data przyjęcia zapisu, pieczęć adresowa podmiotu, 

w którym składany jest zapis oraz podpis i pieczęć 

przyjmującego zapis 
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DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI 

 

Ja, niŜej podpisany(a), proszę o zdeponowanie Akcji Serii G przydzielonych w wyniku złoŜenia 

powyŜszego zapisu na rachunku inwestycyjnym o numerze………………………………prowadzonym 

przez:……………………………………………………………………...…………………………. 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Data i podpis składającego dyspozycję Data przyjęcia dyspozycji oraz podpis i pieczęć 

przyjmującego 

 

6.4. Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Lp. Termin / skrót Definicja / objaśnienie 

1.  Akcje Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta 

2.  Akcje Serii A 1.000.000 akcji na okaziciela serii A Emitenta o wartości nominalnej 

10 gr (dziesięć groszy) kaŜda 

3.  Akcje Serii B 500.000 akcji na okaziciela serii B Emitenta o wartości nominalnej 10 gr 

(dziesięć groszy) kaŜda 

4.  Akcje Serii C 900.000 akcji na okaziciela serii C Emitenta o wartości nominalnej 10 gr 

(dziesięć groszy) kaŜda 

5.  Akcje Serii D 2.750.000 akcji na okaziciela serii D Emitenta o wartości nominalnej 

10 gr (dziesięć groszy) kaŜda 

6.  Akcje Serii E 1.825.640 akcji zwykłych na okaziciela Serii E Emitenta o wartości 

nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) kaŜda 

7.  Akcje Seri G nie więcej niŜ 6.975.640 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości 

nominalnej 10 gr kaŜda oferowanych w ramach oferty publicznej 

8.  Alternatywny system obrotu 

lub ASO 

rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

9.  Autoryzowany Doradca  EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie 

10.  Emitent lub Spółka PYLON S.A. z siedzibą w Warszawie 

11.  EUR Jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

12.  Giełda lub GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą 

w Warszawie 

13.  Krajowy Depozyt 

lub KDPW 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

14.  k.k. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 

z późn. zm.) 

15.  k.s.h. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. 

nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) 
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16.  Komisja lub KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

17.  Memorandum 

Informacyjne, 

Memorandum 

Niniejszy dokument przygotowany na potrzeby przeprowadzenia oferty 

publicznej Akcji Serii G, sporządzony na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Finansów dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie szczegółowych 

warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne 

sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się 

o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku 

regulowanym 

18.  NewConnect Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

19.  Obrót na GPW Obrót na rynku regulowanym, giełdowym, organizowanym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

20.  Obrót na NewConnect  Obrót na NewConnect to jest w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A.  

21.  Oferujący HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie 

22.  Organizator 

Alternatywnego Systemu 

Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą 

w Warszawie 

23.  PAP Polska Agencja Prasowa 

24.  Prawo do Akcji Serii G Papier wartościowy w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy o obrocie, 

z którego wynika prawo do otrzymania Akcji Serii G 

25.  Prawo poboru Akcji Serii G Prawo objęcia Akcji Serii G na zasadach wynikających z przepisów k.s.h. 

26.  Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 

27.  Regulamin Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony uchwałą nr 

147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

z dnia 1 marca 2007 roku z późn. zm.  

28.  Rozporządzenie w sprawie 

koncentracji 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku 

w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców 

29.  Statut Statut Emitenta 

30.  Ustawa o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 

(Dz. U. nr 183 poz. 1537 z późn. zm.) 

31.  Ustawa o obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz.U. 2010 nr 211 poz. 1384) 

32.  Ustawa o ochronie 

konkurencji i konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) 

33.  Ustawa o ofercie publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 185 

poz. 1439 z późn. zm.) 
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34.  Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2012 r. nr 64 poz. 361 z późn. zm.) 

35.  Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób 

prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2011 r. nr 74 poz. 397) 

36.  Ustawa o podatku od 

czynności cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności 

cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. nr 101 poz. 649 z późn. 

zm.) 

37.  Ustawa o podatku od 

spadków i darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn 

(tekst jednolity Dz. U. 2009 r. nr 93 poz. 768 z późn. zm.) 

38.  Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity 

Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) 

39.  Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.330) 

40.  WIBOR jednomiesięczny (Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki 

udzielają poŜyczek innym bankom, na okres 1 miesiąca 

41.  Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Emitenta 

42.  Zarząd Zarząd Emitenta 

 

 


