
Dokument Informacyjny 
 
 

 

 

 
Cenospheres Trade & Engineering  

Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

       
SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, A1, B i C 

DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY 
SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. 

 
Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się  
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Wstęp 
 
Nazwa (firma) i siedziba Emitenta 
 

Firma: Cenospheres Trade & Engineering S.A. 

Forma praw na: Spółka Akcyjna 

Adres siedziby: ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszaw a 

Kraj siedziby; Polska 

Numer telefonu: (+48) 22 209 98 31 

Numer faksu: (+48) 22 209 98 01 

Adres poczty elektronicznej: info@cenospheres.eu 

Adres strony internetowej: w w w .cenospheres.eu 

 

 

 

Nazwa (firma) oraz siedziba Autoryzowanego Doradcy 

 

Firma: Rubicon Partners Corporate Finance Spółka Akcyjna 

Forma praw na: Spółka akcyjna 

Nazw a skrócona Rubicon Partners Corporate Finance S.A. 

Adres siedziby: ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa 

Kraj siedziby; Polska 

Numer telefonu: (+48) 22 209 98 00 

Numer faksu: (+48) 22 209 98 01 

Adres poczty elektronicznej: biuro@rubiconpartners.pl 

Adres strony internetowej: www.rubiconpartners.pl 
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Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów 
finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

 

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w celu w prow adzenia do alternatyw nego 
systemu obrotu na rynku New Connect, prow adzonym przez Giełdę Papierów  Wartościow ych  
w  Warszaw ie S.A.: 

- 1.000.000 (słow nie: jeden milion) akcji na okaziciela serii A o w artości nominalnej  
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja  

- 500.000 (słow nie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o w artości nominalnej  

0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja 

- 1.000.000 (słow nie: jeden milion) akcji na okaziciela serii B o w artości nominalnej  
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja  

- 500.000 (słow nie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o w artości nominalnej  
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja  

 

Emitent ubiega się o w prow adzenie do alternatyw nego systemu obrotu akcji serii A, A1, B i C  
w  łącznej liczbie 3.000.000 sztuk, o w artości nominalnej 0,10 zł każda akcja. 

 

Kapitał zakładowy Emitenta: 

 Liczba akcj i (szt.) Udział w kapitale 

zakładowym (%) 

Liczba głosów  Udział w ogólnej  

liczbie głosów (%) 

Seria A 1.000.000 33,33% 1.000.000 33,33% 

Seria A1 500.000 16,67% 500.000 16,67% 

Seria B  1.000.000 33,33% 1.000.000 33,33% 

Seria C 500.000 16,67% 500.000 16,67% 

Suma 3.000.000 100% 3.000.000 100% 
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1. CZYNNIKI RYZYKA 

 

Niniejszy rozdział zawiera informacje o czynnikach niosących ryzyko dla nabyw cy instrumentów  
finansowych objętych Dokumentem Informacyjnym. Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą 
Grupy Emitenta, Inw estor powinien rozw ażyć ryzyka dotyczące działalności Grupy i rynku, na 
którym ona funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanow ią zamkniętej listy i nie 
pow inny być w ten sposób postrzegane. Są one najw ażniejszymi z punktu w idzenia Emitenta i 
jego spółki zależnej elementami, które pow inno się rozw ażyć przed podjęciem decyzji 
inw estycyjnej. Należy być św iadomym, że ze w zględu na złożoność i zmienność w arunków  
działalności gospodarczej rów nież inne, nie ujęte w  niniejszym Dokumencie Informacyjnym, 
czynniki mogą w pływ ać na działalność Grupy. Inw estor pow inien rozumieć, że zrealizow anie 
ryzyk związanych z działalnością Spółki może mieć negatywny wpływ na jej sytuację f inansow ą 
czy pozycję rynkow ą i może skutkow ać utratą części zainw estow anego kapitału. 
 

1.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością  Grupy Emitenta 

 
1.1.1 Ryzyko związane z celami strategicznymi  
 
Emitent jest producentem w ysokiej jakości mikrosfery suchej, produktu który ma bardzo szerokie 
zastosow anie w  w ielu sektorach gospodarki. Po w ybudow aniu innow acyjnych instalacji do 
połow u i do suszenia mikrosfery, Grupa Emitenta zamierza nieustannie zw iększać sprzedaż 
surow ca. Dynamiczny w zrost sprzedaży ma zostać osiągnięty poprzez takie działania, jak 
rozszerzenie podstaw ow ej bazy klientów , zw iększenie mocy produkcyjnych umożliw iających 
w ytw arzanie produktu na przemysłow ą skalę oraz rozw ój sieci dystrybucyjnej. 
Realizacja pow yższej strategii rozwoju Grupy Emitenta uzależniona jest od szeregu czynników , 
na które Spółka nie ma bezpośredniego wpływu. W sytuacji nieumiejętnego dostosow ania się do 
zmiennych w arunków otoczenia, mogą w ystąpić istotne zagrożenia mogące przyczynić się do 
nieosiągnięcia części lub w szystkich założonych celów  strategicznych. Przychody i zyski 
osiągane w  przyszłości przez Emitenta zależą od jego zdolności do skutecznej realizacji 

opracow anej długoterminow ej strategii. 
W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd na bieżąco monitoruje czynniki mogące mieć 
potencjalnie niekorzystny wpływ na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej Emitenta oraz opracowuje 
scenariusze działań w  przypadku ich w ystąpienia. 
 

1.1.2 Ryzyko utraty kluczowych członków kierownictwa i trudności związane  
z pozyskaniem nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej  

 
Grupa Emitenta prow adzi działalność w ymagającą specjalistycznej w iedzy. Emitent zdobył 
w iarygodnych partnerów  oraz naw iązał w spółpracę z instytucjami badaw czymi. Utrata 
najw ażniejszych osób w  Spółce w iązałaby się z możliw ością utraty części tych kontaktów   
oraz relacji handlow ych. 
Brak kluczowych osób i problemy ze znalezieniem odpowiednich następców, którzy zapew niliby 

kontynuację prow adzanej działalności, mogłyby w płynąć na długotrw ały przestój, 
niew yw iązyw anie się Spółki z podpisanych umów , a naw et doprow adzić do zaniechania 
prow adzonej działalności. 
Ze w zględu na zaangażow anie kapitałow e członków  Zarządu w  akcje Emitenta ryzyko ich 
odejścia jest niew ielkie, zważywszy że w rozw ój Emitenta w łożyli oprócz kapitału rów nież sw ój 
czas, w iedzę i dośw iadczenie. Ryzyko w  w iększym stopniu dotyczy pracow ników  
odpow iedzialnych za sprzedaż. 
W przypadku utraty osób odpowiedzialnych za sprzedaż może dojść do sytuacji, w  której będzie 
trudno szybko pozyskać pracow ników  o w ymaganych kw alif ikacjach. 
W przypadku przedłużającego się czasu poszukiw ania now ych pracow ników  Emitent zostałby 
narażony na pogorszenie relacji z odbiorcami. Oznaczałoby to brak now ych umów , niższe 
przychody i w  konsekw encji pogorszenie sytuacji f inansow ej. 
Zarząd Emitenta stara się ograniczać powyższe ryzyko m.in. poprzez odpow iednią organizację 
pracy i pow ielenie kluczow ych kompetencji u kilku pracow ników , tak, by relacje handlow e i 

kompetencje nie były przypisane do pojedynczej osoby. 
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1.1.3 Ryzyko związane z utratą kluczowych partnerów 
 
Zarząd Spółki od początku prow adzonej działalności naw iązał bardzo dobre relacje z rożnymi 
partnerami biznesowymi. Do kluczow ych partnerów należy zaliczyć placówki naukowo-badawcze 
oraz f irmy w e współpracy z którymi emitent rozwija wykorzystyw aną technologię pozyskiw ania, 
suszenia i frakcjonowania mikrosfer. Utrata współpracy z którymkolw iek z tych partnerów  może 
spow odow ać trudności w  rozw oju prow adzonej działalności. 
Kluczow ym partnerem Emitenta jest obecnie także Elektrociepłow nia w  Karagandzie, z którą 

spółka zależna Emitenta – Kazsphere TOO – posiada umow ę na w yłączną eksploatację laguny. 
Utrata tego partnera oznaczałaby dla Emitenta utrudniony dostęp do istotnego źródła surow ca 
w ysokiej jakości, co mogłoby się przełożyć na pogorszenie oferty rynkowej i utratę istotnej części 
przychodu, a tym samym istotne pogorszenie się w yników  finansow ych emitenta. W celu 
ograniczenia tego ryzyka Emitent prowadzi obecnie rozmowy w sprawie nawiązania analogicznej 
w spółpracy z innymi elektrociepłow niami w  Kazachstanie. 
Poza pow yższymi, w ażnymi partnerami Emitenta są także niezależni dostaw cy mikrosfer 
pozyskiw anych z innych lagun niż laguna elektrociepłow ni w  Karagandzie. Ze w zględu na 
niew ielki jednostkow y udział każdego z takich dostaw ców  w  ogólnej ilości pozyskiw anego 
surow ca, a także ze w zględu na toczące się rozmow y z potencjalnymi now ymi dostaw cami, 
utrata pojedynczego dostawcy nie w iąże się z istotnym ryzykiem. Niemniej jednak ziszczenie się 
takiego ryzyka może oznaczać przejściowe problemy ze stabilnością dostaw surowca i przełożyć 
się na pogorszenie sprzedaży i w yników  finansow ych emitenta. 

 
 

1.1.4 Ryzyko związane z ekspansją na rynki zagraniczne 
 
Jednym z celów  strategicznych Emitenta jest zdobywanie nowych, w tym zagranicznych rynków  
zbytu. Zarząd dąży do wprowadzenia swojej oferty produktow ej na rynkach Europy Środkow o-
Wschodniej, Bałkanów  i Europy Zachodniej m.in. w  Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.  
W ostatnim czasie Spółka zaczęła naw iązyw ać kontakty z potencjalnymi odbiorcami rów nież  
z Bliskiego Wschodu i Stanów  Zjednoczonych. Istnieje ryzyko niepow odzenia tego 
przedsięwzięcia, które może być spow odow ane np. brakiem lub niedostatecznym popytem na 
oferow any produkt w  krajach docelow ych, błędnym rozpoznaniem potrzeb potencjalnych 
klientów , niepełnym dostosowaniem produktów  Spółki do w ymagań rynków  zagranicznych lub 
niespodziew anym pojaw ieniem się silnej konkurencji. 
Wystąpienie zdarzeń opisanych pow yżej może spow odow ać ograniczenie dynamiki rozw oju 

Spółki, niższe w yniki lub utratę części zainw estow anych środków . 
Spółka stara się ograniczyć to ryzyko poprzez szczegółow e i w nikliw e badanie rynku i potrzeb 
klientów  oraz rzetelną ocenę szans rozw oju na rynkach zagranicznych. Bardzo w ażnym 
elementem w pływ ającym na możliw ość ekspansji jest poszukiw anie i w ybór odpow iednich 
kanałów  dystrybucji.  
 

1.1.5 Ryzyko uzależnienia od dostawców i zmian cen surowca  
 
Do produkcji mikrosfery suchej w ykorzystuje się mikrosferę mokrą – surow iec pozyskiw any  
z lagun przy elektrow niach i elektrociepłow niach. Grupa Emitenta posiada obecnie umow ę na 
w yłączność wydobycia mikrosfery z laguny przy elektrociepłowni w Karagandzie w Kazachstanie. 
Oprócz własnego źródła wydobycia Grupa Emitenta naw iązała w spółpracę z pięcioma lokalnymi 
dostawcami mikrosfery mokrej z regionów  Ekibastuz i Temirtau w  Kazachstanie. W przypadku 

zw iększenia zapotrzebow ania od odbiorców  Emitent ma możliw ość pozyskania surow ca od 
dostaw ców , z którymi w spółpracuje na zasadzie partnerstw a. 
Eksploatacja tylko jednej laguny niesie za sobą w iele ryzyk, czynniki w ew nętrzne  
i zew nętrzne mogą zahamow ać proces w ydobycia, co w pływ ałoby niekorzystnie na sytuację 
f inansow ą Spółki.  
Spółka zależna od Emitenta płaci za dostęp do laguny elektrociepłowni na warunkach zawartych 
w  umow ie, która jest corocznie odnawiana. Ze względu na krótki okres zaw ierania umów  istnieje 
zagrożenie zmiany w arunków  umów  m. in. dotyczących ceny w  przyszłości. Ryzyko to jest  
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w  małym stopniu minimalizow ane dzięki możliw ości zakupu mikrosfery po aktualnych cenach 
rynkow ych od lokalnych dostaw ców  mikrosfery mokrej. 
W przypadku podniesienia ceny w ydobycia mikrosfery Emitent może zostać zmuszony do 
podniesienia cen sprzedaży surowca odbiorcom, co może przełożyć się na pogorszenie wyników  
f inansow ych. 
Emitent w  celu zminimalizow ania ryzyka prowadzi aktywne działania w  Kazachstanie mające na 
celu podpisanie now ych umów  na w ydobycie mikrosfery z now ych lagun. 
 

1.1.6 Ryzyko związane z nowymi źródłami surowca  
 
W celu rozw oju prow adzonej działalności Emitent poszukuje kolejnych atrakcyjnych źródeł 
w ydobycia mikrosfery. Poszukiwania nowych, bogatych w mikrosferę lagun odbyw ają się w  kilku 
regionach Kazachstanu. Emitent skupia całą działalność poszukiw aw czą  
i w ydobyw czą na Kazachstanie z uw agi na to, że jest to kraj o najw iększym potencjale 
w ydobyw czym w ysokiej jakości mikrosfery. 
Istnieje ryzyko, że rezultaty badań przeprow adzonych w  now ych lagunach nie przyniosą 
zamierzonych efektów. Spółka będzie jednak musiała ponieść koszty związane z tymi badaniami. 
W przypadku pozytywnych wyników poszukiwań nowych źródeł Emitent może rów nież napotkać 
na szereg trudności takich jak w ysoki koszt pozyskania mikrosfery w  poszczególnych 
lokalizacjach, czy aspekty prawno-organizacyjne związane  z umow ami w ydobyw czymi. Wśród 
istotnych aspektów mogących w pływ ać na efektyw ność prow adzenia działalności w  now ych 
lokalizacjach jest odpow iednia organizacja działalności operacyjnej, przede w szystkim logistyki, 

która odpow iada za terminow ość dostaw . To tylko część niebezpieczeństw , na które Emitent 
narażony jest w przypadku poszukiw ania now ych źródeł w ydobycia mikrosfery, a które mogą 
w pływ ać na pogorszenie w yników  finansow ych. 
 

1.1.7 Ryzyko związane z sezonowością pozyskiwania surowca  
 
Mikrosfera poław iana przez Emitenta, pow staje w  w yniku spalania w ęgla kamiennego  
w  elektrow niach i elektrociepłow niach, następnie osadza się w  lagunach w odnych przy tych 
elektrow niach. Kazachstan, gdzie Grupa Emitenta posiada umow ę na w ydobycie surow ca, 
charakteryzuje się klimatem umiarkow anym, suchym, skrajnie kontynentalnym. Różnice 
temperatur lata (do +40 °C) i zimy (do -45 °C) oraz nocy i dnia są nadzw yczaj duże. Lato jest 
długie i gorące, zima rów nie długa i mroźna. Mroźna i długa zima uniemożliw ia w ydobycie 
surow ca ze w zględu na zamarzającą w odę w  lagunach. 
Sezonow ość w ydobycia surow ca może spow odow ać  przestoje w  poław ianiu i produkcji 

mikrosfery. Taka sytuacja może niekorzystnie wpływać na działalność Grupy Emitenta, która, by 
zapewnić wywiązywanie się z zaplanowanych dostaw  do klientów , będzie musiała angażow ać 
znaczne środki w  sfinansowanie zapasów surowca lub gotow ego w yrobu w  okresie zimow ym, 
kiedy niemożliw e jest eksploatow anie lagun. Dzięki temu zminimalizow ane zostanie ryzyko 
zakłóceń dostaw  do klientów . 
 

1.1.8 Ryzyko awarii maszyn i urządzeń 
 
Posiadane maszyny i urządzenia to istotne dla prow adzenia działalności operacyjnej aktyw a 
Grupy Emitenta. Zarząd Spółki planując realizację zamów ień do klientów  opiera się na 
możliw ościach w ydobyw czych posiadanej instalacji służącej do połow u mikrosfery oraz 
w ydajności urządzenia do suszenia wydobytej mokrej mikrosfery. Nawet krótkotrwała przerw a w  
pracy maszyn, może wiązać się z przestojem w  produkcji, co wpływałoby na brak lub opóźnienie 

dostaw. Maszyny narażone są na aw arie lub zniszczenia, które w iązałyby się z koniecznością 
napraw  i zakupu specjalistycznych części. Przestoje mogłyby w pływ ać na brak realizacji 
zamów ień, a co za tym idzie na zerw anie umów  przez odbiorców , co oznaczałoby spadek 
sprzedaży i pogorszenie wyników finansowych. Utrata przychodów to również ryzyko stałej utraty 
klientów , którzy w  celu szybkiej realizacji sw oich zamów ień mogliby skorzystać z surow ca 
dostępnego u konkurencji. 
Emitent dokonuje okresow ych przeglądów  posiadanego majątku, a każda stosunkow o zużyta 
część jest odpow iednio w cześnie zamaw iana, tak aby mogła zostać w ymieniona na now ą. 
Ponadto, Emitent utrzymuje zapas najczęściej zużywających się części maszyn, co w  pew nym 



                                            Dokument Informacyjny           Cenospheres Trade & Engineering  
Spółka Akcyjna 

 S t r o n a | 8 

stopniu pozw ala zapobiegać nieprzew idzianym przestojom w  produkcji. Docelow o Emitent 
planuje rozwój posiadanych mocy produkcyjnych (zarówno w obszarze wydobycia, jak i suszenia 
oraz frakcjonowania mikrosfer) w  ten sposób, że funkcjonow ać będzie kilka rów noległych linii 
produkcyjnych o mniejszej w ydajności, dzięki czemu ew entualne aw arie i przestoje nie będą 
w strzymyw ały całego procesu technologicznego. W chw ili obecnej w  ten sposób funkcjonuje 
instalacja do poław iania mikrosfer, składająca się z 5 niezależnych modułów  oraz – w  pew nym 
stopniu – zakład suszenia i frakcjonow ania, który, poza podstaw ow ą linią produkcyjną, może 
aw aryjnie wykorzystywać suszarnię „eksperymentalną” (o wydajności równiej ok. 20% w ydajności 
linii podstaw ow ej). 

 

1.1.9 Ryzyko związane z uzależnieniem od odbiorców 
 
Sprzedaż produktów  Emitenta opiera się na dw óch kanałach dystrybucji: sprzedaży 
bezpośredniej do odbiorców końcowych oraz sprzedaży do partnerów , będących pośrednikami  
w  dotarciu do klienta docelow ego. Sprzedaż z w ykorzystaniem pośredników  w ygenerow ała  
w  2014 roku 100% przychodów ze sprzedaży. Pow odem tak dużej koncentracji sprzedaży była 
możliw ość oferowania wyłącznie mikrosfery mokrej. Spółka sprzedaw ała posiadaną mikrosferę 
do jednego z w iększych i aktyw niejszych podmiotów  działających w  branży, który rów nież 
specjalizuje się w  sprzedaży mikrosfery. W związku z zakończoną na początku marca 2015 roku 
budow ą instalacji suszącej Emitent rozpoczął sprzedaż mikrosfery suchej do odbiorców  
końcow ych. Zarząd zakłada, że ryzyko uzależnienia się od jednego odbiorcy zostanie znacznie 
zminimalizow ane lub zostanie całkowicie wyeliminowane. Jeszcze przed zakończeniem budow y 

now ej suszarni Emitent zrealizow ał do dw óch odbiorców  dostaw y mikrosfery w ysuszonej w  
suszarni „eksperymentalnej”. 
W przypadku zainteresow ania ze strony pośredników  Emitent będzie koncentrow ał się na 
sprzedaży im mikrosfery suchej (surowca droższego i w yższej jakości), a tylko w  uzasadnionych 
przypadkach i na dogodnych w arunkach będzie oferow ał mikrosferę mokrą. 
Ze w zględu na krótki okres, w  jakim Spółka oferuje mikrosferę suchą i trudne do oszacow ania 
długoterminow e zainteresowanie ze strony odbiorców, nie można w ykluczyć pow stania ryzyka 
częściowego uzależnienia od jednego lub kilku odbiorców . Nie ma pew ności, że w  przyszłości 
spółka nie utraci znaczących odbiorców, co negatywnie mogłoby w płynąć na utratę zamów ień i 
zw iązanego z tym pogorszenia w yników  finansow ych. 
W celu uniknięcia pow yższego zagrożenia Emitent nieustannie rozwija swoją sieć dystrybucyjną 
poszukując klientów  na terenie całej Europy oraz w  krajach Bliskiego Wschodu i Stanach 
Zjednoczonych. 
 

1.1.10 Ryzyko utraty posiadanych zamówień 
 
Emitent konsekw entnie dąży do budow ania długotrw ałych relacji z odbiorcami oferow anego 
produktu. Realizuje usługi zgodnie z zapisami i w arunkami umów , które precyzują terminy 
realizacji, w ielkość dostaw oraz szczegółowe parametry przedmiotu zamów ienia. Na podstaw ie 
posiadanych zamówień Emitent planuje sw ój budżet organizując kompletny proces od w ydobycia 
surowca do dystrybucji produktu. Z przyczyn leżących po stronie Grupy Emitenta, jak rów nież 
pochodzących z zew nątrz, może okazać się że kontrahenci zrezygnują z całości lub części 
dotychczasow ych zamów ień. W takiej sytuacji Emitent utraciłby zaplanow ane przychody, 
ponosząc jednocześnie koszty operacyjne, co mogłoby w płynąć na pogorszenie sytuacji 
f inansow ej. 
Cenospheres Trade & Engineering stara się w ywiązywać ze w szystkich w arunków  zaw artych  
w  umow ach z kontrahentami, a w  przypadku niedającej się uniknąć utraty zamów ień, Spółka 

stara się, w  możliw ie najszybszym czasie, znaleźć now ych odbiorców  oferując, najw yższej 
jakości produkt. 
 

1.1.11 Ryzyko związane ze ściągalnością należności  
 
Głów nymi odbiorcami mikrosfery produkowanej przez Emitenta są podmioty z  branży chemicznej, 
budow nictw a i materiałów  ogniotrw ałych. Przedsiębiorstw a z tych branż charakteryzuje długi 
okres regulowania swoich płatności, co w ynika z długiego cyklu produkcyjnego. Ze w zględu na 
krótki czas prow adzenia działalności Zarząd Spółki nie jest w  stanie określić czy kontrahenci 
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będą terminow o wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Nie można w ykluczyć, że klienci którzy 
funkcjonują w  branżach dotkniętych św iatow ym kryzysem finansow ym, w  szczególności  
w  budownictwie, nie będą w  stanie terminowo dokonywać płatności za dostarczone im produkty. 
W przypadku nieterminowych regulacji płatności przez odbiorców może dojść do sytuacji, w której 
Emitent nie będzie mógł regulow ań sw oich zobow iązań np. w obec dostaw ców . 
Spółka stara się minimalizow ać to ryzyko poprzez dopasowywanie terminów w pływ u należności  
i spłaty zobow iązań. W przypadku braku możliw ości polubow nego dochodzenia należnych jej 
środków  będzie korzystać z usług f irm w indykacyjnych lub drogi sądow ej. 
 

1.1.12 Ryzyko związane ze wzrostem skali działania i z zadłużeniem Emitenta  
 
Obecnie prow adzona działalność operacyjna f inansow ana jest ze środków  pieniężnych 
pozyskanych z emisji akcji serii B i C. Zdobyte środki pozw oliły na sfinansow anie budow y 
urządzenia do połowu mikrosfery oraz instalacji do jej suszenia i frakcjonowania. Pozostała część 
środków wykorzystywana jest do prow adzenia bieżącej działalności operacyjnej. W przypadku 
zdobycia nowych klientów i tym samym znacznego zwiększenia zapotrzebow ania na mikrosferę 
Emitent może potrzebować dodatkowych środków niezbędnych do zakupu now ych instalacji do 
połow u i suszenia mikrosfery oraz kapitału obrotow ego.  
Wraz z rozw ojem działalności skali działania posiadane środki mogą okazać się 
niew ystarczające. Koniecznym może okazać się korzystanie z f inansow ania bankow ego.  
W przypadku nadmiernego zadłużenia lub braku odpow iednio wykorzystania środków na rozw ój 
działalności, Spółka może mieć problemy z terminow ym spłacaniem zaciągniętych kredytów .  

W przyszłości może w ystąpić konieczność zdobycia alternatyw nych źródeł f inansow ania lub 
przeznaczenia większej części wypracowanego zysku na spłatę zobow iązań finansow ych. Nie 
jest jednak w iadomym czy Emitent będzie posiadał w ystarczającą zdolność kredytow ą. Mogłoby 
to spow odow ać pogorszenie sytuacji f inansow ej Emitenta i spow olnić tempo jego rozw oju.  
Aby zminimalizow ać to ryzyko Emitent prow adzi długoterminow ą politykę planow ania 
f inansowego i struktury f inansowania, skupiając się w głównej mierze na f inansowaniu w łasnym. 
 

1.1.13 Ryzyko związane ze zobowiązaniami Emitenta  i  związanymi z nimi 
zabezpieczeniami 

 
W dniu 25 czerw ca 2014 roku Emitent zaciągnął pożyczki od dw óch dotychczasow ych 
akcjonariuszy w kwocie nie w yższej niż 1.500.000 zł, które mają zostać zw rócone do 23 grudnia 
2015 roku. Na dzień niniejszego Dokumentu Informacyjnego kw ota zaciągniętych pożyczek od 
dw óch akcjonariuszy w ynosi 1.000.000 zł.  

Pożyczki mogą zostać przeznaczone w yłącznie na sfinansow anie zakupów  mikrosfer od 
dostawców w Kazachstanie. Zabezpieczenie pożyczek stanowić będzie cesja należności z faktur 
w ystaw ianych odbiorcom, o w artości nie mniejszej niż bieżące saldo pożyczki. Do czasu 
ustanowienia tego zabezpieczenia, pożyczki zabezpieczone zostały przew łaszczeniem 93.750 
akcji Emitenta dokonanym na rzecz każdego pożyczkodawcy przez trzech innych akcjonariuszy, 
na podstawie odrębnych umów . Umow y z tytułu przew łaszczenia akcji zostały opisane w  pkt. 
3.1.2. niniejszego Dokumentu Informacyjnego. W zw iązku z zaw arciem niniejszych umów  
pożyczek, Emitent zobow iązał się m.in. do nie rozporządzania praw em do udziałów  w  spółce 
zależnej od Emitenta pod firmą TOO Kazsphere, z siedzibą w  Karagandzie, Kazachstan.  
Istnieje ryzyko, że w momencie pogorszenia koniunktury, zmniejszenia zamów ień lub w  w yniku 
innych nieprzew idzianych zdarzeń Emitent nie będzie w  stanie dokonać spłaty zobow iązań  
z tytułu zaciągniętych pożyczek. W takiej sytuacji dw aj pożyczkodaw cy zachow ają 
przew łaszczone akcje lub, w  przypadku ustanow ienia przez Emitenta cesji w ierzytelności 

w ynikających z należności z faktur w ystaw ianych odbiorcom, należne będą im środki z tegoż 
tytułu. 
 

1.1.14 Ryzyko utraty pozwoleń 
 
Podmiot zależny od Emitenta, spółka Kazsphere TOO, posiada w ymagane praw em zezw olenie 
na emisję zanieczyszczeń do środow iska, które było niezbędne do instalacji urządzenia do 
połow u mikrosfery z laguny przy elektrociepłow ni w  Karagandzie. Zezw olenie zostało w ydane 
przez Urząd Wojew ództw a Karagandinskiego, Departament Zasobów  Naturalnych i Kontroli 
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Środow iska Wojew ództw a Karagandinskiego, o numerze 0003527, seria M-08. Zezw olenie 
zostało w ydane w  dniu 06.06.2014 r. i obow iązuje do 31.12.2018 r. Zezw olenie to zaw iera limity 
zanieczyszczeń wprowadzanych do środow iska, w ytw arzanych w  zw iązku z użytkow aniem 
instalacji do połow u mikrosfery. Do otrzymania tego zezw olenia w ymagane było uzyskanie kilku 
decyzji w ydaw anych przez organy kazachskie, takich jak: 

1. Postanow ienie Sanitarno-Epidemiologiczne, określające grupę bezpieczeństw a dla 
Instalacji zgodnie z klasyfikacją sanitarną. Instalacja posiada 5-tą grupę bezpieczeństw a 
– minimalny w pływ  na środow isko. 

2. Opinia Państw ow ej Ekspertyzy Ekologicznej określająca w prow adzanie zw iązanych  

z użytkow aniem instalacji zanieczyszczeń do środow iska. 

3. Decyzja Komisji ds. Kontroli i Metrologii, określające w arunki przemieszczania się towaru.  
 
Istnieje ryzyko utraty lub braku przedłużenia w/w zezwolenia lub zmiany w ydanych decyzji. Taka 
sytuacja mogłaby w płynąć na konieczność dezinstalacji urządzenia do połow u mikrosfery  
w  lagunie przy elektrociepłowni w Karagandzie i utraty dostępu do w łasnego źródła w ydobycia 
przez Emitenta. Ze w zględu na nieustanne przestrzeganie wszelkich warunków  niezbędnych do 
otrzymaniu zezw olenia oraz partnerskie relacje Grupy Emitenta z w ładzami w  Karagandzie 
 i z w łaścicielem elektrociepłow ni Zarząd Emitenta ocenia ryzyko utraty zezw olenia i zmiany 
w ydanych decyzji na niew ielkie. 
 

1.1.15 Ryzyko utraty dofinansowania 
 

W dniu 25.02.2015 roku Emitent otrzymał informację że złożony przez Spółkę w niosek  
o dofinansow anie projektu  „Wdrożenie innow acyjnej technologii produkcji mikrosfer w  Spółce 
Kazsphere S.A.” w  ramach konkursu RPOWM/1.5/1/2014 z Działania 1.5 „Rozw ój 
przedsiębiorczości” Regionalny Program Operacyjny Województw a Mazow ieckiego 2007-2013, 
przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej i został przekazany do Wydziału Wdrażania 
Priorytetu I i II RPO WM oraz Wdrażania i Rozliczeń Działania 3.4 ZPORR.  
Całkow ita w artość projektu: 2.338.599,00 zł.  
Poziom dofinansow ania: 41,99 %.  
Kw ota dofinansow ania: 798.355,87 zł. 
Rozliczenie dotacji nastąpi do 30.06.2015 roku. 
Kw ota dotacji będzie stanowić zwrot wcześniej poniesionych nakładów  zw iązanych z budow ą 
instalacji do suszenia i frakcjonow ania mikrosfery. 
 
W dniu 31 marca 2015 roku Emitent podpisał umow ę z Wojew ództwem Mazow ieckim w  ramach 

przyznanego dofinansow ania. 
Umow a  ta  przewiduje,  że  w  przypadku  stwierdzenia  wykorzystania  przyznanych  środków   
niezgodnie z przeznaczeniem bądź obow iązującymi procedurami, Emitent zobow iązany będzie 
do zw rotu tych środków .  

Ponadto, umow a ta może być rozwiązana lub może zostać wstrzymana wypłata dofinansowania, 
w  szczególności w  przypadkach gdy Spóła: 
a) nie rozpoczęła realizacji Projektu w  terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia rzeczow ej 
realizacji Projektu, z przyczyn przez siebie zaw inionych,  
b) niezw łocznie po ustaniu siły w yższej nie przystąpiła do w ykonyw ania obow iązków  
w ynikających z umow y, 
c) przestała realizow ać Projekt lub realizuje go w  sposób niezgodny z: 
- umow ą, 
- przepisami praw a krajow ego i unijnego, 

- w ytycznymi i zasadami określonymi przez IZ lub MJWPU, w łaściw ymi dla RPO WM, 
- w ytycznymi horyzontalnymi ministra w łaściwego do spraw rozwoju regionalnego dla programów 
operacyjnych, 
d) utrudniała lub uniemożliw iła przeprow adzenie kontroli lub w izyt monitorujących oraz 
w eryfikujących w ydatki przez MJWPU, IZ bądź inne upraw nione podmioty, 
e) w ystąpiło uzasadnione podejrzenie w ystąpienia niepraw idłow ości w  realizacji Projektu, w  
szczególności skierowano wobec Spółki zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 
przestępstw a w  zakresie dotyczącym realizacji Projektu, 
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f) nie w yw iązuje się z obow iązku comiesięcznego sporządzania Harmonogramu w ydatków , 
g) stw ierdzono niepraw idłow ości w  realizacji Projektu, 
h) w ykorzystała przekazane środki f inansow e na cel inny niż określony w  Projekcie,  
i) nie zrealizow ała ze sw ojej w iny lub nie utrzymała celów  Projektu. 
 
 

1.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa Emitenta prowadzi 
działalność 

 

1.2.1 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski  
 
Sytuacja f inansowa i rozwój działalności Grupy Kapitałowej Emitenta jest uzależniony od sytuacji 
makroekonomicznej Polski oraz państw, do których eksportowane są jego produkty. Do głów nych 
czynników  o charakterze ogólnogospodarczym, w pływ ających na działalność Spółki, należą 
m.in.: dynamika w zrostu PKB, inflacja, polityka monetarna i podatkow a państw , popyt 
konsumpcyjny, poziom bezrobocia, charakterystyka demograficzna populacji, nastroje 
konsumenckie społeczeństwa, poziom dochodów  rozporządzalnych gospodarstw  domow ych  
w  Polsce i w  państw ach, do których eksportow ane są produkty  Emitenta. 
Zarów no w yżej w ymienione czynniki, jak i kierunek oraz poziom ich zmian, mają w pływ  na 
realizację założonych przez Emitenta celów . 
Dobra koniunktura gospodarcza, wpływająca na w zrost zasobności społeczeństw , ma szansę 
w płynąć pozytyw nie na zw iększenie popytu na produkty oferow ane przez Emitenta,  

a w  konsekw encji na sprzedaż produktów . 
Istnieje ryzyko niekorzystnych zmian sytuacji makroekonomicznej Polski lub innych państw , do 
których eksportow ane są produkty, m.in. na skutek zmian jednego lub kilku z pow yższych 
czynników . Może to negatyw nie w płynąć na działalność, pozycję rynkow ą, sprzedaż, w yniki 
f inansow e i perspektyw y rozw oju Grupy Emitenta. 
 

1.2.2 Ryzyko związane z sytuacją na rynkach finansowych  
 
Do czynników  mogących negatyw nie w płynąć na działalność Spółki należy zaliczyć politykę 
sektora bankow ego. W związku z planami zw iększenia skali działalności nie można w ykluczyć, 
że Emitent będzie korzystał z f inansow ania bankow ego. Zaostrzanie polityki kredytow ej może 
w płynąć negatyw nie na plany inw estycyjne oraz na płynność f inansow ą Spółki. Emitent nie 
w yklucza rów nież f inansow ania działalności za pomocą instrumentów  rynku kapitałow ego. 
Segment ten uzależniony jest od w ielu czynników, co pow oduje, że aktualna sytuacja może się 

zmieniać. Funkcjonow anie na rynku i dokonyw anie na nim transakcji zaw sze w iąże się z 
ryzykiem. Nie ma pew ności, że Emitent znajdzie inw estorów , którzy zainw estują kapitał na 
planow ane inw estycje, które w  przyszłości będą przynosiły określone korzyści, zarów no dla 
Emitenta, jak rów nież inw estorów . 
 

1.2.3 Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji  
 
Ryzyko niestabilnego otoczenia praw nego w ynika przede w szystkim z faktu w prow adzania 
częstych now elizacji, a zarazem z w ystępującego niejednokrotnie braku pełnej spójności  
w  zakresie interpretacji zapisów  praw a. Wskazać także należy, że nie są w yjątkami sytuacje,  
w  których obow iązujące przepisy praw a są ze sobą sprzeczne, co pow oduje brak jasności  
w  zakresie ich stosowania. Częste zmiany przepisów oraz rów noległe funkcjonow anie różnych 
interpretacji przepisów  praw a może mieć istotny w pływ  na prow adzenie działalności 

gospodarczej przez Emitenta i jego podmiot zależny. Pow yższe zagrożenie zw iązane jest 
zarów no z system praw nym Polski jak rów nież Kazachstanu, gdzie siedzibę sw oją posiada 
spółka zależna Kazsphere TOO. Ponadto należy podkreślić, iż w  związku z przystąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej, w  dalszym ciągu trwa proces dostosowyw ania praw a polskiego do praw a 
unijnego, z którym w iąże się konieczność gruntownej zmiany wielu polskich aktów prawnych oraz 
w prowadzenia nowych. Błędna interpretacja przepisów  praw a może skutkow ać nałożeniem na 
Emitenta lub podmiot zależny kar lub sankcji administracyjnych bądź finansow ych. 
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W celu minimalizacji przedmiotow ego ryzyka zarządzający na bieżąco przeprow adzają audyty 
w ewnętrzne, skierowane na badanie zgodności stosowanych aktualnie przepisów  przez Grupę 
Emitenta z bieżącymi regulacjami prawnymi. Ponadto w  przypadku wątpliwości co do interpretacji 
przepisów praw a kazachskiego podmiot zależny nie w yklucza korzystania z usług doradztw a 
praw nego międzynarodow ych kancelarii działających na terytorium Kazachstanu.  
 

1.2.4 Ryzyko związane z opodatkowaniem (regulacje podatkowe) i interpretacją 
przepisów podatkowych 

 

Polski system podatkow y charakteryzuje się niejednoznacznością przepisów  oraz w ysoką 
częstotliw ością zmian. Niejednokrotnie brak jest ich jednoznacznej w ykładni, co może 
pow odować sytuację odmiennej interpretacji przepisów prawa przez Spółkę i organy skarbow e.  
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, organ skarbow y może nałożyć na Emitenta karę 
f inansową, która może mieć istotny negatywny w pływ  na w yniki f inansow e. Ryzyko zw iązane  
z opodatkow aniem może w ynikać ze zmian w  w ysokościach staw ek podatkow ych, istotnych  
z punktu w idzenia Emitenta. Wpływ  tych zmian na przyszłą kondycję należy uznać  za niew ielki, 
jako że praw dopodobieństw o skokow ych zmian w  regulacjach podatkow ych jest znikome. 
Od dnia 1 stycznia 2009 roku w Kazachstanie w prow adzony został now y Kodeks Podatkow y, 
który przewiduje zmniejszenie obciążeń podatkowych. Rząd Republiki Kazachstanu w prow adza 
zmiany i reformy w  praw odaw stw ie dotyczącym przedsiębiorczości. Mają one na celu 
ograniczenie i skrócenie czasu trw ania licznych kontroli oraz zmiany ich charakteru -  
z nakładającego kary na w yjaśniający. Instytucje kontrolujące są zobow iązane do informow ania 

przedsiębiorców o planowanej kontroli minimum 30 dni przed jej terminem. Ze w zględu na ciągłe 
przemiany w  kazachskim systemie podatkow ym brak jest w  nim jednoznacznych w ykładni, co 
może pow odować sytuację odmiennej interpretacji przepisów  praw a przez podmiot zależny od 
Emitenta i organy skarbow e. 
W celu ograniczania ryzyka związanego z opodatkowaniem kierownictwo zakłada występow anie 
do organów podatkowych z wnioskami o interpretacje określonych przepisów  oraz korzystanie  
z doradców  podatkow ych. 
 

1.2.5 Ryzyko wahań stóp procentowych 
 
Obecnie Emitent nie posiada kredytów  oprocentow anych stopą zmienną, jednak nie można 
w ykluczyć, że w przyszłości będzie korzystał z takich kredytów . Wów czas byłby narażony na 
w ahania stóp procentow ych, które uzależnione są od w ielu czynników  pozostających poza 
kontrolą Spółki, w  tym m.in. rządow ej polityki monetarnej, w arunków  gospodarczych  

i politycznych panujących w  kraju i na św iecie. Zmiany stóp procentow ych mogą w płynąć na 
obsługę finansowania wynikającego z zaciągniętych kredytów  oraz na osiągane rentow ności. 
 

1.2.6 Ryzyko związane z działalnością konkurencyjną  
 
Emitent działa na rynku, na którym konkurencja jest niew ielka, głównie ze względu na trudności w 
dostępie do źródeł w ydobycia mikrosfery. Na rynku polskim istnieje kilka podmiotów , których 
potencjał w ydobyw czy jest w  znacznym stopniu ograniczony dostępem do elektrow ni 
działających na terytorium kraju. Wydobycie mikrosfery w Polsce zmalało w raz z wprowadzeniem 
obostrzeń wynikających z norm europejskich i konieczności zakładania f iltrów przez elektrow nie.  
Wśród konkurencji znajdują się głów nie f irmy małe i średnie oraz jeden podmiot dominujący  
w  branży pod firmą Eko Export S.A., który notow any jest na Giełdzie Papierów  Wartościow ych  
w  Warszawie. Podmiot zaliczany jest do najw iększych firm działających na rynku dystrybutorów  

mikrosfery. Posiada dostęp do surow ca z Rosji, Kazachstanu i Polski. Na rynku św iatow ym 
najw iększymi dystrybutorami mikrosfery są f irmy z USA, Niemiec i Szw ecji. 
Ze w zględu na właściwości mikrosfery, f irmy konkurują ze sobą jakością oferow anego produktu. 
Najbardziej poszukiw aną mikrosferą jest mikrosfera biała, charakteryzująca się w ysoką 
zaw artością Al2O3. 
Zw iększenie działań konkurencyjnych może spowodować, że f irmy, w tym też Emitent, musiałyby 
obniżać marże oraz stosow ać ponadprzeciętne upusty i rabaty. 
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Zarząd stara się zminimalizow ać to ryzyko poprzez rozwój prowadzonej działalności, prow adząc 
intensyw ne działania zmierzające do zdobyw ania now ych rynków  zbytu, rozw oju technologii 
uszlachetniania mikrosfery oraz poszukiwania now ych źródeł mikrosfery o najw yższej jakości. 
 

1.2.7 Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi  
 
W prow adzonej działalności gospodarczej Emitenta w ystępują istotne pow iązania z podmiotem 
zależnym Emitenta – spółką praw a kazachskiego Kazsphere TOO z siedzibą w  Karagandzie. 
Stosunki gospodarcze Emitenta i jego rozliczenia z podmiotem pow iązanym mogą być 

przedmiotem analizy organów  podatkow ych, co może prow adzić do różnej interpretacji 
podatkow ej zdarzeń gospodarczych, a tym samym może pow odow ać ryzyko pow stania 
dodatkow ych zobow iązań z tytułu podatków .  
Podobna sytuacja może nastąpić w  przypadku spółki Kazsphere TOO, której rozliczenia  
z Emitentem rów nież mogą podlegać analizie organów  podatkow ych funkcjonujących  
w  Kazachstanie. 
W przypadku rozbieżności w interpretacji przepisów praw a Emitent i jego podmiot zależny mogą 
być narażone na karę pieniężną, co w płynęłoby na pogorszenie w yników  finansow ych Grupy 
Kapitałow ej. 
Zgodnie z najlepszą w iedzą Emitenta, w szelkie transakcje Emitenta z podmiotem pow iązanym 
zaw ierane są na zasadach rynkow ych. 
 

1.2.8 Ryzyko walutowe 
 
Model biznesow y Grupy Emitenta opiera się na imporcie mikrosfery mokrej z Kazachstanu. 
Spółka zależna od Emitenta Kazsphere TOO, płaci w łaścicielowi elektrociepłowni w Karagandzie 
za w ydobytą mikrosferę w  lokalnej w alucie tenge, a następnie sprzedaje ją do Emitenta  
w  dolarach amerykańskich. W związku z tym każde umocnienie Tenge w zględem dolara oznacza 
dla Emitenta ponoszenie w iększych kosztów  zw iązanych z zakupem produktu. 
Emitent, po w ysuszeniu i frakcjonow aniu mikrosfery, sprzedaje produkt w  dolarach 
amerykańskich lub w  euro. Istnieje zatem ryzyko, iż w  przypadku umocnienia się złotego  
w  stosunku do euro i dolara amerykańskiego, Emitent będzie osiągał mniejsze w pływ y ze 
sprzedaży co może w płynąć na pogorszenie w yników  finansow ych i na realizację celów  
strategicznych Spółki. Ze w zględu na prow adzoną do tej pory skalę działalności nie było 
konieczne zabezpieczanie się przed ryzykiem kursow ym. W celu uniknięcia niekorzystnego 
w pływu kursów  w alutow ych na osiągane w yniki, Emitent prow adzi stały monitoring transakcji 
narażonych na ryzyko kursowe. Mając na w zględzie spodziewany w zrost obrotów  zarów no po 

stronie importu produktu jak i eksportu nie można w ykluczyć, że Spółka będzie w  przyszłości 
stosow ać zabezpieczenia przed w ahaniami  kursów  w alutow ych. 
 

1.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

 

1.3.1 Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect 
 
Podejmujący się inw estycji w alternatywnym systemie obrotu rynku New Connect musi liczyć się  
z faktem, iż w  zw iązku ze stosunkow o krótkim okresem funkcjonow ania, rynek ten jest  
w  porów naniu z innymi rynkami mało płynny. Wobec tego należy brać pod uw agę możliw ość 
w ystąpienia trudności ze zbyciem zakupionych przez inw estora papierów  w artościow ych. 
Poniew aż rynek ten charakteryzuje się znaczącymi w ahaniami cen instrumentów  finansow ych, 
decyzje dotyczące inwestycji powinny być rozważane w perspektywie średnio- i długoterminowej. 

W porów naniu z rynkiem podstaw ow ym oraz rów noległym Giełdy Papierów  Wartościow ych, 
ryzyko inw estycji na New Connect jest znacznie w iększe, co zarów no oznacza możliw ość 
osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków , ale rów nież dużych strat. 
 

1.3.2 Ryzyko niedostatecznej płynności rynku, dużej podaży akcji i wahań  cen akcji  
 
Nie ma pew ności, że papiery wartościowe Emitenta w prowadzane do alternatyw nego systemu, 
będą przedmiotem aktyw nego obrotu.  



                                            Dokument Informacyjny           Cenospheres Trade & Engineering  
Spółka Akcyjna 

 S t r o n a | 14 

Istnieje ryzyko, że na skutek szeregu czynników cena akcji będzie niższa niż ich cena emisyjna. 
Na taką sytuację mogą mieć w pływ  w  szczególności: 

 pogorszenie sytuacji na rynku, na którym działa Emitent, 

 zmiany w yników  operacyjnych Emitenta, 

 poziom inflacji,  
 zmiany czynników  ekonomicznych krajow ych i międzynarodow ych,  

 sytuacja na św iatow ych rynkach kapitałow ych. 

 
Alternatywny system obrotu jest platformą przeznaczoną przede w szystkim dla młodych spółek  
o w ysokim potencjale wzrostu, oferujących innowacyjne produkty, usługi lub procesy biznesow e. 
Ze w zględu na specyfikę rynku, a w  szczególności stosunkow o niskie kapitalizacje notow anych 
spółek  
i mniejszą niż w  przypadku rynku regulowanego liczbę aktywnych inwestorów, istnieje ryzyko, że 
akcje Emitenta będą charakteryzow ały się niższą płynnością niż by to miało miejsce na rynku 
podstaw ow ym.  

 
Inw estor przed podjęciem decyzji o nabyciu instrumentów  finansow ych Spółki, musi brać pod 
uw agę ryzyko związane z trudnościami w  sprzedaży dużej liczby akcji w  krótkim okresie czasu. 
 

1.3.3 Ryzyko związane z zawieszeniem notowań lub wykluczeniem instrumentów 
finansowych Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie obrotu  

 
Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatyw nego Systemu Obrotu, Organizator Alternatyw nego 
Systemu  może zaw iesić obrót instrumentami f inansow ymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,  
z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 5:  

- na w niosek emitenta,  
- jeżeli uzna, że w ymaga tego bezpieczeństw o obrotu lub interes jego uczestników . 

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatyw nego Systemu zaw iesza 

obrót instrumentami f inansow ymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 
  
Zgodnie z § 12 Regulaminu Alternatyw nego Systemu Obrotu, Organizator Alternatyw nego 
Systemu może w ykluczyć instrumenty f inansow e z obrotu:  

- na w niosek emitenta, z zastrzeżeniem możliw ości uzależnienia decyzji w tym zakresie od 
spełnienia przez emitenta dodatkow ych w arunków ,  

- jeżeli uzna, że w ymaga tego interes i bezpieczeństw o uczestników  obrotu,  
- w skutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w  przypadku oddalenia przez sąd w niosku  

o ogłoszenie upadłości z pow odu braku środków  w  majątku emitenta na zaspokojenie 
kosztów  postępow ania,  

- w skutek otw arcia likw idacji emitenta, 
- w skutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 

przekształceniu, przy czym w ykluczenie instrumentów  finansow ych z obrotu może 
nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (w ydzielenia) 

albo z dniem przekształcenia. 
 

Zgodnie z § 12 Regulaminu Alternatyw nego Systemu Obrotu, Organizator Alternatyw nego 
Systemu w yklucza instrumenty f inansow e z obrotu w  alternatyw nym systemie:  

- w  przypadkach określonych przepisami praw a,  
- jeżeli zbyw alność tych instrumentów  stała się ograniczona,  
- w  przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów ,  
- po upływ ie 6 miesięcy od dnia upraw omocnienia się postanow ienia o ogłoszeniu 

upadłości emitenta obejmującej likw idację jego majątku lub postanow ienia o oddaleniu 
przez sąd w niosku o ogłoszenie tej upadłości z pow odu braku środków  w  majątku 
emitenta na zaspokojenie kosztów  postępow ania.  

Przed podjęciem decyzji o w ykluczeniu instrumentów  finansow ych z obrotu Organizator 
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami f inansow ymi. W takiej sytuacji 

zaw ieszenie obrotu może trw ać dłużej niż 3 miesiące. 
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Zgodnie z § 17c, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów  obow iązujących  
w  alternatyw nym systemie obrotu lub nie w ykonuje lub nienależycie w ykonuje obow iązki 
określone w  rozdziale V Regulaminu ASO, w  szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, 
§ 17 - 17b, Organizator Alternatyw nego Systemu może, w  zależności od stopnia i zakresu 
pow stałego naruszenia lub uchybienia: 
1) upomnieć emitenta, 
2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w  w ysokości do 50.000 zł, 
 
Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary 

pieniężnej może w yznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasow ych naruszeń lub 
podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w  przyszłości,  
w  szczególności może zobow iązać emitenta do opublikow ania określonych dokumentów  lub 
informacji w  trybie i na w arunkach obow iązujących w  alternatyw nym systemie obrotu. 
W przypadku gdy emitent nie w ykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal 
nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w  alternatyw nym systemie obrotu lub nie 
w ykonuje lub nienależycie w ykonuje obow iązki określone w  niniejszym rozdziale, lub też nie 
zaniechał dotychczasowych działań, bądź też nie podjął działań mających na celu zapobieżenie 
naruszeniom zasad obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź też nie opublikow ał 
określonych dokumentów  lub informacji w  trybie i na w arunkach obow iązujących  
w  alternatywnym systemie obrotu Giełda, jako organizator alternatywnego systemu obrotu może: 
1) nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z w cześniej nałożoną karą 
pieniężną nałożoną za to samo naruszenie nie może przekraczać 50 000 zł, 

2) zaw iesić obrót instrumentami f inansow ymi emitenta w  alternatyw nym systemie, 
3) w ykluczyć instrumenty f inansow e emitenta z obrotu w  alternatyw nym systemie. 
Giełda, jako organizator alternatywnego systemu może postanow ić o nałożeniu kary pieniężnej 
łącznie z karą zaw ieszenia obrotu albo karą w ykluczenia z obrotu. 
W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, 
kary zawieszenia obrotu lub kary w ykluczenia z obrotu emitent może złożyć na piśmie w niosek  
o ponow ne rozpoznanie spraw y w  tym zakresie. 
Organizator Alternatyw nego Systemu zobow iązany jest niezw łocznie rozpatrzyć w niosek  
o ponow ne rozpoznanie sprawy nie później jednak niż w  terminie 30 dni roboczych od dnia jego 
złożenia, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy w  przedmiocie złożonego w niosku. 
Decyzja podjęta na tej podstaw ie nie może nakładać na emitenta kary pieniężnej w  w ysokości 
w yższej niż kw ota określona w decyzji, której dotyczył wniosek o ponowne rozpoznanie spraw y. 
Emitent zobowiązany jest wpłacić pieniądze z tytułu nałożonej kary pieniężnej na konto w ybranej 
przez siebie organizacji pożytku publicznego w  terminie 10 dni od dnia, od którego decyzja o jej 

nałożeniu podlega w ykonaniu. 
 
Art. 78 ust. 2 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi stanow i, że w  przypadku, gdy 
w ymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes 
inw estorów , Giełda jako organizator alternatyw nego systemu, na żądanie Komisji w strzymuje 
w prowadzenie instrumentów finansow ych do obrotu w  tym alternatyw nym systemie obrotu lub 
w strzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami f inansowymi na okres nie dłuższy niż 
10 dni.  
Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi w  przypadku, gdy obrót 
określonymi instrumentami f inansowymi jest dokonyw any w  okolicznościach w skazujących na 
możliw ość zagrożenia praw idłow ego funkcjonow ania alternatyw nego systemu obrotu lub 
bezpieczeństwa obrotu dokonyw anego w  tym alternatyw nym systemie obrotu, lub naruszenia 
interesów  inw estorów , na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatyw nego systemu 

zaw iesza obrót tymi instrumentami f inansow ymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.  
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi, na żądanie Komisji Giełda 
jako organizator alternatyw nego systemu, w yklucza z obrotu w skazane przez Komisję 
instrumenty f inansowe, w  przypadku gdy obrót nimi zagraża w  sposób istotny praw idłow emu 
funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym 
alternatyw nym systemie obrotu, albo pow oduje naruszenie interesów  inw estorów . 
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1.3.4 Ryzyko dotyczące możliwości nakładania na Emitenta kar administracyjnych przez   
Komisję Nadzoru Finansowego za niewykonanie obowiązków wynikających  
z   przepisów prawa  

 
Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustaw y z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i w arunkach 
w prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późń. zm.), Emitent ma obow iązek w  ciągu 14 
dni licząc od dnia zakończenia subskrypcji lub sprzedaży papierów  w artościow ych będących 
przedmiotem oferty publicznej lub od dnia w prow adzenia papierów  w artościow ych do 

alternatywnego systemu obrotu, przekazać do Komisji zaw iadomienie zw iązane ze spełnieniem 
się pow yższych faktów . 
Zgodnie z art. 96 ust. 1 tej ustaw y, jeśli emitent nie dopełni obow iązku wynikającego z art. 10 ust. 
5 tej ustawy, będzie podlegał karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do w ysokości 100.000 zł 
(sto tysięcy złotych), nakładanej przez KNF. 
Ponadto KNF może nałożyć na emitenta inne kary administracyjne za niewykonanie obowiązków  
w ynikających z powołanej powyżej Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 
r. obrocie instrumentami f inansow ymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). 
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2. OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE 
ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 

 

2.1. Emitent 

Firma: Cenospheres Trade & Engineering S.A. 

Forma praw na: Spółka Akcyjna 

Adres siedziby: ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszaw a 

Kraj siedziby; Polska 

Numer telefonu: (+48) 22 209 98 31 

Numer faksu: (+48) 22 209 98 01 

Adres poczty elektronicznej: info@cenospheres.eu 

Adres strony internetowej: w w w .cenospheres.eu 

REGON: 146587667 

Numer KRS: 0000454474 

 

 
 
Osoby fizyczne działające w  imieniu Emitenta: 

Jarosław  Bronow ski – Prezes Zarządu 

Marcin Łuniew ski  – Wiceprezes Zarządu 
 
 

Ośw iadczenie osób działających w  imieniu Emitenta: 
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2.2. Autoryzowany Doradca 

Firma: Rubicon Partners Corporate Finance Spółka Akcyjna 

Forma praw na: Spółka akcyjna 

Adres siedziby: ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa 

Kraj siedziby; Polska 

Numer telefonu: (+48) 22 209 98 00 

Numer faksu: (+48) 22 209 98 01 

Adres poczty elektronicznej: biuro@rubiconpartners.pl 

Adres strony internetowej: www.rubiconpartners.pl 

REGON: 141259852 

Numer KRS: 0000299880 

 
 
 
 
Osoby działające w  imieniu Autoryzow anego Doradcy:  

 
Grzegorz Golec – Prezes Zarządu 
Elżbieta Kujawa – Wiceprezes Zarządu 
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3. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH 
DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 

 

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

 

3.1.1 Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do alternatywnego 
systemu obrotu na rynku NewConnect 

- 1.000.000 (słow nie: jeden milion) akcji na okaziciela serii A o w artości nominalnej  
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja  

- 500.000 (słow nie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o w artości nominalnej  
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja  

- 1.000.000 (słow nie: jeden milion) akcji na okaziciela serii B o w artości nominalnej  

0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja  

- 500.000 (słow nie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o w artości nominalnej  
0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja  

 

Emitent ubiega się o w prow adzenie do alternatyw nego systemu obrotu akcji  serii A, A1, B i C  
w  łącznej liczbie 3.000.000 (słow nie: trzy miliony) o w artości nominalnej 0,10 zł każda akcja. 
 
 

3.1.2 Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane  
z instrumentami finansowymi Emitenta  

 
Akcje zwykłe na okaziciela serii A, A1, B i C w prowadzane do alternatywnego systemu obrotu nie 
są akcjami uprzyw ilejow anymi w  rozumieniu art. 351–353 Kodeksu spółek handlow ych. 

 
Akcje serii A1 w  ilości 125.000 sztuk i akcje serii B w  ilości 62.500 sztuk są przedmiotem 
zabezpieczenia pożyczek zaciągniętych przez Emitenta. 
W dniu 25 czerwca 2014 roku Emitent (pożyczkobiorca) zaw arł umow ę pożyczki w  kw ocie nie 
w yższej niż 750.000 zł ze spółką Helioblue Investments Limited z siedzibą na Cyprze 
(pożyczkodaw ca) oraz umow ę pożyczki w  kw ocie nie w yższej niż 750.000 zł ze spółką 
Superkonstelacja Limited z siedzibą na Cyprze (pożyczkodaw ca). Na dzień niniejszego 
Dokumentu Informacyjnego kwota zaciągniętych pożyczek od powyższych akcjonariuszy w ynosi 
500.000 zł od każdego z nich. Pożyczki mają zostać zw rócone do 23 grudnia 2015 roku. 

W dniu 25 czerw ca 2014 roku dotychczasow y akcjonariusz i Wiceprezes Zarządu Jarosław  
Bronow ski na podstaw ie umow y dokonał przew łaszczenia 62.500 sztuk akcji zw ykłych na 
okaziciela serii A1 na akcjonariusza Superkonstelacja Limited, celem zabezpieczenia spłaty 
zobow iązań w ynikających z umow y pożyczki zaciągniętej przez Emitenta. 

W dniu 25 czerw ca 2014 roku dotychczasow y akcjonariusz i Wiceprezes Zarządu Marcin 

Łuniew ski na podstaw ie umow y dokonał przew łaszczenia 62.500 sztuk akcji zw ykłych na 
okaziciela serii A1 na akcjonariusza Helioblue Investments Limited, celem zabezpieczenia spłaty 
zobow iązań w ynikających z umow y pożyczki zaciągniętej przez Emitenta. 
 
Dw aj w ierzyciele zobowiązali się do zw rotnego przeniesienia na rzecz przew łaszczających po 
62.500 sztuk akcji, z chw ilą: 
a) spłaty przez Emitenta na rzecz wierzyciela całej należności wynikającej z umowy pożyczki, na 

w arunkach w skazanych w  przedmiotow ej umow ie pożyczki, albo 
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b) ustanowienia zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności wynikających z należności z faktur 
w ystaw ianych odbiorcom przez Emitenta (lub spółkę od niego zależną - TOO Kazsphere  
z siedzibą w  Kazachstanie),  

 
w  zależności o tego, które z pow yższych zdarzeń nastąpi w cześniej. 
 
O ile Akcje nie zostaną przeniesione zw rotnie, w  zw iązku z zaistnieniem zdarzenia, o którym 
mow a w  podpunkcie b), w  przypadku niedotrzymania przez Spółkę terminu spłaty całej 
należności wynikającej z Umow y Pożyczki, na w arunkach wskazanych w Umow ie Pożyczki, dwaj 

w ierzyciele uprawnieni są do zatrzymania przew łaszczonego przedmiotu Umow y, tj. po 62.500 
sztuk Akcji. 
 
W dniu 25 czerwca 2014 roku dotychczasowy akcjonariusz Rubicon Partners Corporate Finance 
S.A. na podstaw ie dw óch umów  dokonał przew łaszczenia 31.250 sztuk akcji zw ykłych na 
okaziciela serii B na akcjonariusza Helioblue Investments Limited oraz 31.250 sztuk akcji 
zw ykłych na okaziciela serii B na akcjonariusza Superkonstelacja Limited, celem zabezpieczenia 
spłaty zobow iązań w ynikających z umow y pożyczki zaciągniętej przez Emitenta od dw óch 
now ych akcjonariuszy (w ierzycieli), opisanej pow yżej. 
 
Dw aj w ierzyciele zobowiązali się do zwrotnego przeniesienia na rzecz przew łaszczającego po 
31.250 sztuk akcji, z chw ilą: 
a) spłaty przez Emitenta na rzecz w ierzyciela całej należności wynikającej z umowy pożyczki, na 

w arunkach w skazanych w  przedmiotow ej umow ie pożyczki, albo 

b) ustanowienia zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności wynikających z należności z faktur 
w ystaw ianych odbiorcom przez Emitenta (lub spółkę od niego zależną - TOO Kazsphere  
z siedzibą w  Kazachstanie), 
 
w  zależności o tego, które z pow yższych zdarzeń nastąpi w cześniej. 
 
O ile Akcje nie zostaną przeniesione zw rotnie, w  zw iązku z zaistnieniem zdarzenia, o którym 
mow a w  podpunkcie b), w  przypadku niedotrzymania przez Spółkę terminu spłaty całej 
należności wynikającej z Umow y Pożyczki, na w arunkach wskazanych w Umow ie Pożyczki, dwaj 
w ierzyciele uprawnieni są do zatrzymania przew łaszczonego przedmiotu Umow y, tj. po 31.500 
sztuk Akcji. 
 

3.1.3 Ograniczenia wynikające z treści statutu Spółki oraz zawartych umów cywilnych  
 
Statut Spółki nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w zakresie zbywalności wprowadzanych do 
obrotu, istniejących akcji serii A, A1, B i C. 

W dniu 24.04.2015 r. zawarta została umowa cywilno-prawna przedwstępnej sprzedaży 140.000 
akcji Emitenta przez akcjonariusza spółkę Celeste Limited na rzecz osoby praw nej. Zgodnie z 
w arunkami umow y przedwstępnej do sprzedaży 140.000 akcji dojdzie w ciągu 7 dni roboczych od 
debiutu Emitenta na rynku New Connect, w transakcji dokonanej poza rynkiem albo w  transakcji 
pakietow ej, po cenie 7,00 zł za jedną akcję. 
 

3.1.4 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi 

 
Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej, podlega regulacjom przew idzianym dla 

takich spółek w  Ustaw ie o obrocie instrumentami f inansow ymi.  
 
Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansowymi w  przypadku gdy w ymaga 
tego bezpieczeństw o obrotu w  alternatyw nym systemie obrotu lub jest zagrożony interes 
inw estorów , Organizator ASO na żądanie Komisji, w strzymuje w prow adzenie instrumentów  
finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub w strzymuje rozpoczęcie obrotu 
w skazanymi instrumentami f inansow ymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. 
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Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi w  przypadku gdy obrót 
określonymi instrumentami f inansowymi jest dokonyw any w  okolicznościach w skazujących na 
możliw ość zagrożenia praw idłow ego funkcjonow ania alternatyw nego systemu obrotu lub 
bezpieczeństwa obrotu dokonyw anego w  tym alternatyw nym systemie obrotu, lub naruszenia 
interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Organizator ASO zaw iesza obrót tymi instrumentami 
f inansow ymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 
 
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi na żądanie Komisji, 
Organizator ASO w yklucza z obrotu w skazane przez Komisję instrumenty f inansow e,  

w  przypadku gdy obrót nimi zagraża w  sposób istotny praw idłow emu funkcjonow aniu 
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatyw nym 
systemie obrotu, lub pow oduje naruszenie interesów  inw estorów . 
 
Zgodnie z art. 154 ust. 1 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi informacją poufną  
w  rozumieniu ustawy jest – określona w sposób precyzyjny – informacja dotycząca, bezpośrednio 
lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów  instrumentów  finansow ych, jednego lub kilku 
instrumentów finansowych albo nabywania lub zbyw ania takich instrumentów , która nie została 
przekazana do publicznej w iadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w  istotny sposób 
w płynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę pow iązanych z nimi pochodnych 
instrumentów  finansow ych, przy czym dana informacja: 

1) jest określona w  sposób precyzyjny, wtedy gdy w skazuje na okoliczności lub zdarzenia, 
które w ystąpiły lub których w ystąpienia można zasadnie oczekiw ać, a jej charakter  

w  w ystarczającym stopniu umożliw ia dokonanie oceny potencjalnego w pływ u tych 
okoliczności lub zdarzeń na cenę lub w artość instrumentów  f inansow ych lub na cenę 
pow iązanych z nimi pochodnych instrumentów  finansow ych; 

2) mogłaby po przekazaniu do publicznej w iadomości, w istotny sposób wpłynąć na cenę lub 
w artość instrumentów  finansow ych lub na cenę pow iązanych z nimi pochodnych 
instrumentów  finansow ych, w tedy gdy mogłaby ona zostać w ykorzystana przy 
podejmow aniu decyzji inw estycyjnych przez racjonalnie działającego inw estora; 

3) w  odniesieniu do osób zajmujących się w ykonyw aniem dyspozycji dotyczących 
instrumentów finansow ych, ma charakter informacji poufnej, rów nież w tedy gdy została 
przekazana tej osobie przez inw estora lub inną osobę mającą w iedzę o takich 
dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inw estora dyspozycji nabycia lub zbycia 
instrumentów  finansow ych, przy spełnieniu przesłanek określonych w  pkt 1 i 2. 

 
Zgodnie z art. 156 ust. 1 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi każdy kto: 

1) posiada informację poufną w  zw iązku z pełnieniem funkcji w  organach spółki, 
posiadaniem w  spółce akcji lub udziałów  lub w  zw iązku z dostępem do inf ormacji poufnej  
z racji zatrudnienia, w ykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku 
praw nego o podobnym charakterze, a w  szczególności: 

a) członkow ie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub 
w ystaw cy, jego pracow nicy, biegli rew idenci albo inne osoby pozostające z tym 
emitentem lub w ystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze, lub 

b) akcjonariusze spółki publicznej, lub 
c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w  podmiocie zależnym 

lub dominującym w obec emitenta lub w ystaw cy instrumentów  finansow ych 
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 praw nym o podobnym charakterze, lub 
d) maklerzy lub doradcy, lub 

2) posiada informację poufną w  w yniku popełnienia przestępstw a, albo 
3) posiada informację poufną pozyskaną w  sposób inny niż określony w  pkt 1 i 2, jeżeli 

w iedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dow iedzieć, że jest to informacja 
poufna 

– nie może w ykorzystyw ać takiej informacji. 
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Zgodnie z art. 156 ust. 2 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi osoby, o których mow a  
w  ust. 1 art. 156 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi, nie mogą: 

1) ujaw niać informacji poufnej; 
2) udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstaw ie informacji poufnej do 

nabycia lub zbycia instrumentów  finansow ych, których dotyczy ta informacja. 
 
Zgodnie z art. 156 ust. 3 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi w  przypadku uzyskania 
informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobow ości 
praw nej, zakaz, o którym mow a w ust. 1 art. 156 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi, 

dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmow aniu decyzji inw estycyjnych w  
imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobow ości 
praw nej. 
 
Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi ujaw nieniem informacji 
poufnej jest przekazyw anie, umożliw ianie lub ułatw ianie w ejścia w  posiadanie przez osobę 
nieupraw nioną informacji poufnej dotyczącej: 

1) jednego lub kilku emitentów  lub w ystawców instrumentów finansow ych, o których mow a  
w  ust. 4 pkt 1 art. 156 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi; 

2) jednego lub kilku instrumentów  finansowych określonych w  ust. 4 pkt 1 art. 156 Ustaw y  
o obrocie instrumentami f inansow ymi; 

3) nabyw ania albo zbywania instrumentów finansowych określonych w  ust. 4 pkt 1 art. 156 
Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi. 

 
Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansowymi osoby w ymienione w  art. 
156 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w  czasie trw ania 
okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, 
praw  pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów  finansow ych z nimi 
pow iązanych albo dokonyw ać, na rachunek w łasny lub osoby trzeciej, innych czynności 
praw nych pow odujących lub mogących pow odow ać rozporządzenie takimi instrumentami 

f inansow ymi. 
 
Zgodnie z art. 159 ust. 1a Ustaw y o obrocie instrumentami f inansowymi osoby wymienione w art. 
156 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w  czasie trw ania 
okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem 
jest doprow adzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby 
trzeciej, akcji emitenta, praw  pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów  
finansow ych z nimi pow iązanych albo podejmow ać czynności pow odujących lub mogących 
pow odow ać rozporządzenie takimi instrumentami f inansow ymi przez tę osobę praw ną, na 
rachunek w łasny lub osoby trzeciej. 

 
Zgodnie z art. 159 ust. 1b Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi przepisów  art. 159 
Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi ust. 1 i 1a nie stosuje się do czynności 
dokonyw anych: 

1) przez podmiot prow adzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mow a w  art. 
156 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi ust. 1 pkt 1 lit. a, zleciła zarządzanie 
portfelem instrumentów  finansow ych w  sposób w yłączający ingerencję tej osoby  
w  podejmow ane na jej rachunek decyzje inw estycyjne albo 

2) w  w ykonaniu umow y zobow iązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw  
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów  finansow ych z nimi 
pow iązanych zawartej na piśmie z datą pew ną przed rozpoczęciem biegu danego okresu 
zamkniętego, albo 

3) w  wyniku złożenia przez osobę, o której mow a w art. 156 Ustawy o obrocie instrumentami 
f inansow ymi ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu w  odpow iedzi na ogłoszone w ezw anie do 

zapisyw ania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustaw y  o ofercie 
publicznej, albo 

4) w  zw iązku z obow iązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mow a w  art. 156 Ustaw y  
o obrocie instrumentami f inansow ymi ust. 1 pkt 1 lit. a, w ezw ania do zapisyw ania się na 
sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustaw y o ofercie publicznej, albo 
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5) w  związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta praw a poboru, 
albo 

6) w  zw iązku z ofertą skierow aną do pracow ników  lub osób w chodzących w  skład 
statutow ych organów  emitenta, pod w arunkiem że informacja na temat takiej oferty była 
publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. 

 
Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansowymi okresem zamkniętym jest: 

1) okres od w ejścia w  posiadanie przez osobę fizyczną w ymienioną w  art. 156 Ustaw y  
o obrocie instrumentami f inansow ymi ust. 1 pkt 1 lit. a informacji poufnej dotyczącej 

emitenta lub instrumentów  finansowych, o których mow a w  ust. 1, spełniających w arunki 
określone w  art. 156 Ustawy o obrocie instrumentami f inansow ymi ust. 4, do przekazania 
tej informacji do publicznej w iadomości; 

2) w  przypadku raportu rocznego – dw a miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej 
w iadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do 
publicznej w iadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba 
że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 Ustawy o obrocie instrumentami f inansowymi ust. 
1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansow ych, na podstaw ie których 
sporządzany jest dany raport; 

3) w  przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej 
w iadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego 
raportu do publicznej w iadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierw szego z e 
w skazanych – chyba że osoba fizyczna w ymieniona w  art. 156 Ustaw y o obrocie 

instrumentami f inansowymi ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, 
na podstaw ie których sporządzany jest dany raport; 

4) w  przypadku raportu kw artalnego – dw a tygodnie przed przekazaniem raportu do 
publicznej w iadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kw artału  
a przekazaniem tego raportu do publicznej w iadomości, gdyby okres ten był krótszy od 
pierw szego ze w skazanych – chyba że osoba fizyczna w ymieniona w  art. 156 Ustaw y  
o obrocie instrumentami f inansow ymi ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych 
finansow ych, na podstaw ie których sporządzany jest dany raport. 

 
Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi osoby: 

1) w chodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego 
prokurentami, 

2) inne, pełniące w  strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierow nicze, które posiadają 
stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta 

oraz kompetencje w  zakresie podejmowania decyzji w ywierających w pływ  na jego rozw ój  
i perspektyw y prow adzenia działalności gospodarczej 

– są obow iązane do przekazywania Komisji oraz temu emitentow i informacji o zawartych przez 
te osoby oraz osoby blisko z nimi zw iązane, na w łasny rachunek, transakcjach nabycia lub 
zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów  
finansow ych pow iązanych z tymi papierami w artościow ymi, dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulow anym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 
takim rynku. 

 
Zgodnie z art. 160 ust. 2 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi przez osoby blisko 
zw iązane z osobą, o której mow a w art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami f inansowymi ust. 1, 
rozumie się: 

1) jej małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie w e w spólnym pożyciu; 

2) dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby zw iązane z tą osobą z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli; 

3) innych krew nych i pow inow atych, którzy pozostają z nią w e w spólnym gospodarstw ie 
domow ym przez okres co najmniej roku; 

4) podmioty: 
a) w  których osoba, o której mow a w art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami f inansow y 

ust. 1, lub osoba blisko z nią zw iązana, o której mow a w  pkt 1–3, w chodzi w  skład ich 
organów zarządzających lub nadzorczych, lub w  których strukturze organizacyjnej pełni 
funkcje kierow nicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego 
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podmiotu oraz kompetencje w  zakresie podejmowania decyzji w ywierających wpływ  na 
jego rozw ój i perspektyw y prow adzenia działalności gospodarczej, lub 

b) które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mow a w  art. 
160 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansowy ust. 1, lub osobę blisko z nią zw iązaną, 
o której mow a w  pkt 1–3, lub 

c) z działalności których osoba, o której mow a w art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami 
f inansow y ust. 1, lub osoba blisko z nią zw iązana, o której mow a w  pkt 1–3, czerpią 
zyski, 

d) których interesy ekonomiczne są rów now ażne interesom ekonomicznym osoby,  

o której mow a w  art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami f inansow y ust. 1, lub osoby  
blisko z nią zw iązanej, o której mow a w  pkt 1–3. 

 
Zgodnie z art. 161a ust. 1 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi zakazy i w ymogi,  
o których mow a w art. 156–160 Ustawy o obrocie instrumentami f inansowymi, w  tym w ynikające 
z przepisów wydanych na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami f inansowymi ust. 5, 
mają zastosow anie w  przypadkach określonych w  art. 39 Ustaw y o obrocie instrumentami 
f inansow ymi ust. 4. 
 
Zgodnie z art. 174 ust. 1 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi na osobę w ymienioną  
w  art. 156 Ustawy o obrocie instrumentami f inansowymi ust. 1 pkt 1 lit. a, która w  czasie trw ania 
okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mow a w  art. 159 Ustaw y o obrocie 
instrumentami f inansow ymi ust. 1 lub 1a, Komisja może nałożyć, w  drodze decyzji, karę 

pieniężną do w ysokości 200 000 zł. 
 
 

3.1.5 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej  
 
Zgodnie z art. 69 Ustaw y o ofercie publicznej i w arunkach w prow adzania instrumentów  
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej też: Ustawa 
o ofercie publicznej) każdy: 

- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1/

3 %, 50%, 75% albo 
90% ogólnej liczby głosów  w  spółce publicznej, albo  

- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1/

3 %, 50%, 75% albo 90% 

ogólnej liczby głosów  w  tej spółce i w  w yniku zmniejszenia tego udziału osiągnął 
odpow iednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33

1/
3 %, 50%, 75% albo 90%, lub mniej 

ogólnej liczby głosów , albo 
- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów  

o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów , 
jest zobow iązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę, nie 
później niż w  terminie 4 dni roboczych od dnia, w  którym dow iedział się o zmianie udziału  
w  ogólnej liczbie głosów, lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dow iedzieć.  

Zaw iadomienie, o którym mow a pow yżej, pow inno zaw ierać informacje o: 
- dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zaw iadomienie, 
- liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentow ym udziale w  kapitale 

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

- liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentow ym udziale w  kapitale zakładow ym 
spółki oraz o liczbie głosów  z tych akcji i ich procentow ym udziale w  ogólnej liczbie 
głosów , 

- informacje dotyczące zamiarów dalszego zw iększania udziału w  ogólnej liczbie głosów   
w  okresie 12 miesięcy od złożenia zaw iadomienia oraz celu zw iększania tego udziału –  
w  przypadku, gdy zaw iadomienie jest składane w  zw iązku z osiągnięciem lub 
przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów , 

- podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zaw iadomienia, posiadających 

akcje spółki, 
- osobach, o których mow a w  art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustaw y o ofercie publicznej, tj. 

osobach trzecich, z którymi zaw arto umow ę, której przedmiotem jest przekazanie 
upraw nienia do w ykonyw ania praw a głosu. 
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Zgodnie z art. 69 ust. 4a. Ustaw y o ofercie publicznej w przypadku, gdy podmiot zobowiązany do 
dokonania zaw iadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie, o którym mow a w  art. 
69 ust. 1 Ustaw y o ofercie publicznej, pow inno zaw ierać także informacje o liczbie akcji 
posiadanych przed zmianą udziału i ich procentow ym udziale w  kapitale zakładow ym spółki;  
o liczbie głosów  z tych akcji i ich procentow ym udziale w  ogólnej liczbie głosów ; o liczbie 
aktualnie posiadanych akcji i ich procentow ym udziale w  kapitale zakładow ym spółki oraz  
o liczbie głosów  z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów odrębnie dla akcji 
każdego rodzaju. 
 

Zaw iadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów powinno 
dodatkow o zawierać informacje dotyczące zamiarów  dalszego zw iększania udziału w  ogólnej 
liczbie głosów  w  okresie 12 miesięcy od złożenia zaw iadomienia oraz celu zw iększania tego 
udziału. W przypadku każdorazow ej zmiany tych zamiarów  lub celu akcjonariusz jest 
zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w  terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, 
poinformow ać o tym Komisję Nadzoru Finansow ego oraz spółkę. 
 
Obow iązki określone w art. 69 Ustaw y o ofercie publicznej spoczyw ają rów nież na podmiocie, 
który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów  w  zw iązku z:  

- zajściem innego niż czynność praw na zdarzenia praw nego, 
- nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezw arunkowe 

praw o lub obow iązek nabycia już w yemitow anych akcji spółki publicznej, 
- pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  

W przypadku, nabyw ania lub zbyw ania instrumentów  finansow ych, z których w ynika 
bezw arunkow e praw o lub obow iązek nabycia już w yemitow anych akcji spółki publicznej, 
zaw iadomienie zaw iera rów nież informacje o:  

- liczbie głosów  oraz procentow ym udziale w  ogólnej liczbie głosów , jaką posiadacz 
instrumentu f inansow ego osiągnie w  w yniku nabycia akcji,  

- dacie lub terminie, w  którym nastąpi nabycie akcji,  
- dacie w ygaśnięcia instrumentu f inansow ego. 

 
Obow iązki określone w art. 69 pow stają rów nież w  przypadku, gdy praw a głosu są zw iązane  
z papierami w artościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy 
podmiot, na którego rzecz ustanow iono zabezpieczenie, ma praw o w ykonyw ać praw o głosu  
i deklaruje zamiar w ykonyw ania tego praw a – w  takim przypadku praw o głosu uw aża się za 
należące do podmiotu, na którego rzecz ustanow iono zabezpieczenie. Wyliczone w yżej 
obow iązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustaw y o ofercie publicznej, z zastrzeżeniem w yjątków  

przew idzianych w  przepisach, spoczyw ają rów nież:  
a) na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w  ustaw ie próg ogólnej liczby 

głosów  w związku z nabywaniem lub zbywaniem kw itów  depozytow ych w ystaw ionych  
w  zw iązku z akcjami spółki publicznej; 

b) na funduszu inwestycyjnym – rów nież w  przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie 
danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w zw iązku 
z posiadaniem akcji łącznie przez:  
- inne fundusze inw estycyjne zarządzane przez to samo tow arzystw o funduszy 

inw estycyjnych,  
- inne fundusze inw estycyjne utw orzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzane przez ten sam podmiot, 
c) na podmiocie, w  którego przypadku osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w  zw iązku z posiadaniem akcji: 

- przez osobę trzecią w imieniu w łasnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, 
z w yłączeniem akcji nabytych w  ramach w ykonyw ania czynności, o których mow a  
w  art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi,  

- w  ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w  skład 
których w chodzi jeden lub w iększa liczba instrumentów  finansow ych, zgodnie  
z przepisami Ustaw y o obrocie instrumentami f inansowymi oraz Ustawy o funduszach 
inw estycyjnych – w  zakresie akcji w chodzących w  skład zarządzanych portfeli 
papierów  wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w  imieniu 
zleceniodaw ców  w ykonyw ać praw o głosu na Walnym Zgromadzeniu,  
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- przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zaw arł umow ę, której przedmiotem jest 
przekazanie upraw nienia do w ykonyw ania praw a głosu; 

d) na pełnomocniku, który w  ramach reprezentow ania akcjonariusza na Walnym 
Zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, 
jeżeli akcjonariusz ten nie w ydał w iążących pisemnych dyspozycji co do sposobu 
głosow ania, 

e) łącznie na w szystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie 
dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosow ania 
na Walnym Zgromadzeniu lub prow adzenia trwałej polityki w obec spółki, chociażby tylko 

jeden z tych podmiotów  podjął lub zamierzał podjąć czynności pow odujące pow stanie 
tych obow iązków , 

f) na podmiotach, które zaw ierają porozumienie, o którym mow a pow yżej w  lit. e (art. 87 
ust. 1 pkt 5 Ustaw y o ofercie publicznej), posiadając akcje spółki publicznej w  liczbie 
zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów  
określonego w  tych przepisach.  

 
Obow iązki określone powyżej pow stają rów nież w  przypadku, gdy praw a głosu są zw iązane  
z papierami w artościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w  podmiocie, który może nimi 
rozporządzać według własnego uznania. W przypadkach wskazanych w lit. e i f  (art. 87 ust. 1 pkt 
5 i 6) obow iązki mogą być w ykonyw ane przez jedną ze stron porozumienia, w skazaną przez 
strony porozumienia (art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej). Istnienie porozumienia, o którym 
mow a w  lit. e (art. 87 ust. 1 pkt 5), domniemyw a się w  przypadku posiadania akcji spółki 

publicznej przez:  
 

a) małżonków , ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz pow inow atych w  tej samej linii 
lub stopniu, jak rów nież osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, 

b) osoby pozostające w e w spólnym gospodarstw ie domow ym, 
c) mocodaw cę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inw estycyjną, upoważnionego do 

dokonyw ania na rachunku papierów  w artościow ych czynności zbycia lub nabycia 
papierów  w artościow ych, 

d) jednostki pow iązane w rozumieniu Ustawy z dnia 29 w rześnia 1994 r. o rachunkow ości.  
 
Do liczby głosów , która pow oduje pow stanie w yliczonych w yżej obow iązków : 

- po stronie podmiotu dominującego – w licza się liczbę głosów  posiadanych przez jego 
podmioty zależne,  

- po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie 

z ust. 1 pkt 4 – w licza  się liczbę głosów  z akcji objętych pełnomocnictw em, 
- w licza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli w ykonywanie z nich praw a głosu 

jest ograniczone lub w yłączone z mocy statutu, umow y lub przepisu praw a. 
 
Podmiot obow iązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2  
i 5 Ustaw y o ofercie publicznej nie może do dnia ich w ykonania bezpośrednio lub pośrednio 
nabywać lub obejmow ać akcji spółki publicznej, w  której przekroczył określony w tych przepisach 
próg ogólnej liczby głosów  (art. 89a Ustaw y o ofercie publicznej).  
Zgodnie z art. 89 Ustaw y o ofercie publicznej akcjonariusz nie może w ykonyw ać praw a głosu  
z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności praw nej lub innego zdarzenia 
praw nego pow odującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów , 
jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem w yżej opisanych 
obow iązków .  

 
Zakaz w ykonywania prawa głosu dotyczy także w szystkich akcji spółki publicznej posiadanych 
przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem 
obow iązków  określonych w  art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1, albo nie w ykonał obow iązków  
określonych w  art. 73 ust. 2 lub 3, albo art. 74 ust. 2 lub 5.  
 
Praw o głosu z akcji spółki publicznej w ykonane w brew  w yżej określonemu zakazow i nie jest 
uw zględniane przy obliczaniu w yniku głosow ania nad uchw ałą Walnego Zgromadzenia,  
z zastrzeżeniem przepisów  innych ustaw .  
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Zgodnie z art. 90 Ustaw y o ofercie publicznej przepisów  rozdziału 4 tej ustaw y dotyczącego 
znacznych pakietów akcji spółek publicznych nie stosuje się w przypadku nabyw ania akcji przez 
f irmę inw estycyjną, w  celu realizacji zadań zw iązanych z organizacją rynku regulow anego, 
określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w  art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustaw y   
o obrocie instrumentami f inansow ymi. 
 
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustaw y o ofercie publicznej akcje obciążone zastaw em do chw ili jego 
w ygaśnięcia nie mogą być przedmiotem obrotu, z w yjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji 
następuje w  w ykonaniu umow y o ustanow ienie zabezpieczenia f inansow ego w  rozumieniu 

Ustaw y z dnia 2 kw ietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 
91, poz. 871; Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 341). Do akcji 
tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 
pkt 1 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi. 
 
Przepisu art. 69 Ustaw y o ofercie publicznej nie stosuje się w  przypadku nabywania lub zbywania 
akcji przez f irmę inw estycyjną w  celu realizacji zadań zw iązanych z organizacją rynku 
regulow anego, które łącznie z akcjami już posiadanymi w  tym celu upraw niają do w ykonyw ania 
mniej niż 10% ogólnej liczby głosów  w  spółce publicznej, o ile: 

a) praw a głosu przysługujące z tych akcji nie są w ykonyw ane, oraz  
b) f irma inw estycyjna, w  terminie 4 dni roboczych od dnia zaw arc ia umow y z emitentem  

o realizację zadań, o których mow a w  ust. 1, zaw iadomi w łaściw y dla emitenta organ 
państw a macierzystego, o którym mow a w  art. 55a, o zamiarze w ykonyw ania zadań 

zw iązanych z organizacją rynku regulow anego, oraz  
c) f irma inw estycyjna zapew ni identyfikację akcji posiadanych w  celu realizacji zadań 

zw iązanych z organizacją rynku regulow anego.  
 
Zgodnie z art. 90 ust. 1b i ust. 3 Ustaw y o ofercie publicznej przepisów  rozdziału 4 tej ustaw y 
dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek publicznych z w yjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 
89  
Ustaw y o ofercie publicznej w  zakresie dotyczącym art. 69 tejże ustaw y nie stosuje się w  
przypadku:  

- nabyw ania akcji w  drodze krótkiej sprzedaży, o której mow a w  art. 3 pkt 47 Ustaw y  
o obrocie instrumentami f inansow ymi,  

- udzielenia pełnomocnictw a, o którym mow a w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotyczącego wyłącznie 
jednego Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie składane w  zw iązku z udzieleniem lub 
otrzymaniem takiego pełnomocnictw a pow inno zaw ierać informację dotyczącą zmian  

w  zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliw ości w ykonyw ania praw a 
głosu.  

 
Normy w ynikające z treści art. 90 Ustaw y o ofercie publicznej, w  zakresie w  jakim odnoszą się 
w yłącznie do rynku regulow anego nie mają zastosow ania do akcji w prow adzanych do 
alternatyw nego systemu obrotu na rynku New Connect. 
 
Ponadto przepisów rozdziału 4 dotyczącego znacznych pakietów  akcji spółek publicznych nie 
stosuje się w  przypadku nabywania akcji w  ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania 
transakcji, na zasadach określonych przez:  

1) Krajow y Depozyt w  regulaminie, o którym mow a w  art. 50 Ustaw y o obrocie 
instrumentami f inansow ymi,  

2) spółkę, której Krajow y Depozyt przekazał w ykonyw anie czynności z zakresu zadań,  

o których mow a w  art. 48 ust. 2 Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi,  
w  regulaminie, o którym mow a w  art. 48 ust. 15 tej ustaw y,  

3) spółkę prow adzącą izbę rozliczeniow ą w  regulaminie, o którym mow a w  art. 68b ust. 2 
Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi.  

 
Wyżej opisanych regulacji rozdziału 4 Ustaw y o ofercie publicznej nie stosuje się do podmiotu 
dominującego tow arzystw a funduszy inw estycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy 
inw estycyjnej, w ykonujących czynności, o których mow a w  art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, pod 
w arunkiem, że:  
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a) spółka zarządzająca lub f irma inw estycyjna w ykonują przysługujące im w  zw iązku  
z zarządzanymi portfelami praw a głosu niezależnie od podmiotu dominującego,  

b) podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do 
sposobu głosow ania na Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, 

c) podmiot dominujący przekaże do Komisji ośw iadczenie o spełnianiu w arunków, o których 
mow a w  pkt 1 i 2, w raz z listą zależnych tow arzystw  funduszy inw estycyjnych, spółek 
zarządzających oraz f irm inw estycyjnych zarządzających portfelami ze w skazaniem 
w łaściw ych organów  nadzoru tych podmiotów .  

 

Ponadto przepisów  rozdziału 4 Ustaw y o ofercie publicznej i w arunkach w prow adzania 
instrumentów finansowych do zorganizow anego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,  
z w yjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustaw y o ofercie 
publicznej – w  zakresie dotyczącym art. 69 tejże, nie stosuje się rów nież w  przypadku 
porozumień dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosow ania na Walnym 
Zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy 
mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 
ustaw y oraz w  art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 429 § 1 K.s.h. (art. 90 ust. 2 
Ustaw y o ofercie publicznej). 
 
Obow iązki dotyczące nabyw ania znacznych pakietów  akcji w skazane w  art. 72–74 Ustaw y  
o ofercie publicznej, czyli:  

1. nabycie akcji spółki publicznej w  liczbie pow odującej zw iększenie udziału w  ogólnej 

liczbie głosów  o w ięcej niż:  
- 10% ogólnej liczby głosów  – w  okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, 

którego udział w  ogólnej liczbie głosów  w  tej spółce w ynosi mniej niż 33%, lub  
- 5% ogólnej liczby głosów  – w  okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez 

akcjonariusza, którego udział w  ogólnej liczbie głosów  w  tej spółce w ynosi co 
najmniej 33% w yłącznie w wyniku ogłoszenia w ezw ania do zapisyw ania się na 
sprzedaż lub zamianę tych akcji w  liczbie nie mniejszej niż odpow iednio 10% lub 
5% ogólnej liczby głosów , 

2. przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów  w  spółce publicznej w yłącznie w  w yniku 
ogłoszenia w ezw ania do zapisyw ania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w  
liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy 
przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów  nastąpiło w  w yniku ogłoszenia w ezw ania, o 
którym mow a w  kolejnym punkcie), 

3. przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów  w  spółce w yłącznie w  w yniku ogłoszenia 

w ezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę w szystkich pozostałych akcji tej 
spółki,  

nie pow stają w  przypadku nabycia akcji spółki, której akcje w prow adzone są w yłącznie do 
alternatyw nego systemu obrotu. 
 

3.1.6 Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
 
Ustaw a o ochronie konkurencji i konsumentów  nakłada na przedsiębiorców  obow iązek 
zgłoszenia Prezesow i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  (UOKiK) zamiaru 
koncentracji, o ile łączny obrót przedsiębiorców  uczestniczących w  koncentracji w  roku 
obrotow ym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza rów now artość 50 000 000 EUR 
(pięćdziesiąt milionów  euro). Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno 
przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców 

należących do grup przedsiębiorcy, nad którym ma być przejęta kontrola, a także jego 
przedsiębiorców  zależnych (art. 16 Ustaw y o ochronie konkurencji i konsumentów ).  
 
Obow iązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:  

- połączenia dw óch lub w ięcej samodzielnych przedsiębiorców ,  
- przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów  lub 

w  jakikolw iek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub w ięcej 
przedsiębiorcami przez jednego lub w ięcej przedsiębiorców ,  

- utw orzenia przez przeds iębiorców  w spólnego przedsiębiorcy,  
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- nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 
przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w  którymkolw iek z dw óch lat 
obrotow ych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej rów now artość 10 000 000 EUR (dziesięć milionów  euro). 

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

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy: 
- nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli,  
- którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte,  
- z którego akcji lub udziałów  ma nastąpić w ykonyw anie praw ,  
nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w  żadnym z dw óch lat obrotowych      
poprzedzających zgłoszenie rów now artości 10 000 000 EUR (dziesięć milionów  euro).  
Zw olnienia tego nie stosuje się w  przypadku koncentracji, w których wyniku powstanie lub 
umocni się pozycja dominująca na rynku, na którym następuje koncentracja (a contrario 
art. 18 Ustaw y o ochronie konkurencji i konsumentów ). 

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję f inansową akcji w  celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prow adzone 
na w łasny lub cudzy rachunek inw estow anie w  akcje innych przedsiębiorców , pod 
w arunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływ em roku od dnia nabycia, oraz że:  

- instytucja ta nie w ykonuje praw  z tych akcji, z w yjątkiem praw a do dyw idendy, lub  
- w ykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotow ania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstw a, jego majątku lub tych akcji.  
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  na w niosek instytucji f inansow ej 
może      przedłużyć w  drodze decyzji termin, jeżeli udow odni ona, że odsprzedaż akcji 
nie była w  praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upływ em roku od dnia 
ich nabycia.  

 
3) polegającej na czasow ym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w  celu zabezpieczenia 

w ierzytelności, pod w arunkiem że nie będzie on w ykonyw ał praw  z tych akcji,  
z w yłączeniem praw a do ich sprzedaży, 
 

4) następującej w  toku postępow ania upadłościow ego, z w yłączeniem przypadków , gdy 
zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałow ej, do 

której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmow anego, 
 

5) przedsiębiorców  należących do tej samej grupy kapitałow ej.  
 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują w spólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy 
przedsiębiorcy biorący udział w  utw orzeniu w spólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca 
przejmujący kontrolę lub przedsiębiorca nabyw ający część mienia innego przedsiębiorcy.  
Postępow anie antymonopolowe w sprawach koncentracji pow inno być zakończone nie później 
niż 2 miesiące od dnia jego w szczęcia.  
 
Sposób w yliczenia wysokości obrotu decydującego o konieczności zgłoszenia koncentracji do 
urzędu antymonopolow ego (Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji) określa Rozporządzenie 
Rady Ministrów  z 17 lipca 2007 r. w  spraw ie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców  

uczestniczących koncentracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 134, poz. 935). Rozporządzenie to w  § 3 
w skazuje, iż obrót przedsiębiorców  uczestniczących w  koncentracji oblicza się jako sumę 
przychodów  uzyskanych w  roku poprzedzającym ze sprzedaży produktów  oraz sprzedaży 
tow arów i materiałów , składających się na operacyjną działalność przedsiębiorców, po odliczeniu 
udzielonych rabatów , upustów  i innych zmniejszeń oraz podatku od tow arów  i usług, a także 
innych podatków związanych z obrotem, jeżeli nie zostały odliczone, w ykazanych w  rachunku 
zysków  i strat sporządzonym na podstaw ie przepisów  o rachunkow ości. Sumę przychodów  
pow iększa się o w artość uzyskanych dotacji przedmiotow ych.  
 



                                            Dokument Informacyjny           Cenospheres Trade & Engineering  
Spółka Akcyjna 

 S t r o n a | 30 

Do podjęcia decyzji przez Prezesa UOKiK lub do upływ u terminu, w  którym decyzja ta pow inna 
zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są zobow iązani 
do w strzymania się od dokonania koncentracji.  
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów , w  oparciu o art. 19 ust. 1 Ustaw y  
o ochronie konkurencji i konsumentów  w ydaje, w  drodze decyzji, zgodę na dokonanie 
koncentracji, w  w yniku której – po spełnieniu przez przedsiębiorców  zmierzających dokonać 
koncentracji w arunków określonych w art. 19 ust. 2 powyższej ustawy – konkurencja na rynku nie 
zostanie istotnie ograniczona, w  szczególności przez pow stanie lub umocnienie pozycji 
dominującej na rynku.  

Ponadto na podstaw ie art. 19 ust. 2 Ustaw y o ochronie konkurencji i konsumentów  Prezes 
UOKiK może, w  drodze decyzji, nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców  zamierzających 
dokonać koncentracji obow iązek lub przyjąć ich zobow iązanie, w  szczególności do:  

- zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców ,  
- w yzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami,  

w  szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów , lub odw ołania  
z funkcji członka organu zarządzającego bądź nadzorczego jednego albo kilku 
przedsiębiorców ,  

- udzielenia licencji praw  w yłącznych konkurentow i.  
 
Na mocy art. 20 ust. 1 Ustaw y o ochronie konkurencji i konsumentów  Prezes UOKiK zakazuje, w  
drodze decyzji, dokonania koncentracji, w  w yniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie 
ograniczona, w  szczególności przez pow stanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

Jednak w  przypadku, gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione,  
a w  szczególności przyczyni się ona do rozw oju ekonomicznego lub postępu technicznego albo 
będzie mogła w ywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, zezw ala na dokonanie takiej 
koncentracji.  
 
Na mocy art. 21 ust. 1 przywoływanej ustaw y Prezes UOKiK może uchylić pow yższe decyzje, 
jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpow iedzialni 
przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w 
decyzji w arunków .  
Jeśli jednak koncentracja została już dokonana, a przyw rócenie konkurencji na rynku nie jest 
możliw e w  inny sposób, Prezes UOKiK może na podstaw ie art. 21 ust. 2 ustaw y, w  drodze 
decyzji, określając termin jej w ykonania na w arunkach określonych w  decyzji, nakazać  
w  szczególności:  

- podział połączonego przedsiębiorcy na w arunkach określonych w  decyzji,  

- zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy,  
- zbycie udziałów  lub akcji zapew niających kontrolę nad przedsiębiorcą lub 

przedsiębiorcami lub rozw iązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy spraw ują w spólną 
kontrolę z zastrzeżeniem, że decyzja taka nie może być w ydana po upływ ie 5 lat od dnia 
dokonania koncentracji. 

 
Z pow odu niedopełnienia obow iązków  w ynikających z Ustaw y o ochronie konkurencji  
i konsumentów  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  może nałożyć na 
przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w w ysokości nie w iększej niż 10% przychodu 
osiągniętego w  roku rozliczeniow ym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca 
ten, choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody (art. 106 ust. 1 pkt 3 
Ustaw y o ochronie konkurencji i konsumentów ).  
W oparciu o art. 106 ust. 2 Ustaw y o ochronie konkurencji i konsumentów  Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, 
karę pieniężną w  wysokości stanowiącej równowartość od 1 000 EUR do 50 000 000 EUR, jeżeli, 
choćby nieumyślnie, w e w niosku, o którym mow a w  art. 22 Ustaw y o ochronie konkurencji  
i konsumentów  lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał on nieprawdziwe dane, a także jeśli 
nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  na 
podstaw ie art. 19 ust. 3 bądź udzielił informacji niepraw dziw ych lub w prow adzających w  błąd. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  może również w drodze decyzji nałożyć na 
przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanow iącej rów now artość od 500 EUR do 10 000 
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EUR za każdy dzień zw łoki w  w ykonaniu m.in. w yroków  sądow ych w  spraw ach z zakresu 
koncentracji (art. 107 Ustaw y o ochronie konkurencji i konsumentów ). 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę 
pełniącą funkcję kierow niczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub 
zw iązku przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego 
w ynagrodzenia, w  szczególności w  przypadku, gdy osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie 
zgłosiła zamiaru koncentracji (art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustaw y o ochronie konkurencji  
i konsumentów ).  

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub niew ykonania decyzji o zakazie 
koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  może, w  drodze decyzji, 
określając termin jej w ykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w  szczególności 
zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozw iązanie 
spółki, nad którą przedsiębiorcy spraw ują w spólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać 
w ydana po upływ ie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niew ykonania decyzji 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  może, w drodze decyzji, dokonać podziału 
przedsiębiorcy.  
W przypadku niew ykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w  drodze decyzji, dokonać podziału 
przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpow iednio przepisy art. 528–550 Kodeksu 
spółek handlow ych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących 
w  podziale. 
Prezes UOKiK może ponadto w ystąpić do sądu o uniew ażnienie umow y lub podjecie innych 

środków  praw nych zmierzających do przyw rócenia stanu poprzedniego. 
Przy ustalaniu w ysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uw zględnia w  szczególności okres, 
stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów  ustaw y. 
 

3.1.7 Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw 

 
Wymogi w  zakresie kontroli koncentracji mające w pływ  na obrót akcjami w ynikają także  
z regulacji zaw artych w  Rozporządzeniu Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r.  
w  spraw ie kontroli koncentracji przedsiębiorców  (Dz. UE. L 24/1), zw anego dalej 
Rozporządzeniem dotyczącym Koncentracji).  
Rozporządzenie dotyczące Koncentracji zaw iera uregulow ania odnoszące się do tzw . 
Koncentracji o w ymiarze w spólnotow ym, a w ięc obejmujących przedsiębiorstw a i pow iązane  
z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu tow arami i usługami.  

Rozporządzenie dotyczące Koncentracji obejmuje w yłącznie koncentracje prowadzące do trwałej 
zmiany struktury w łasnościow ej w  przedsiębiorstw ie. Koncentracje w spólnotow e podlegają 
zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:  

- zaw arciu umow y,  
- ogłoszeniu publicznej oferty, lub  
- przejęciu w iększościow ego udziału.  

 
Zaw iadomienie Komisji Europejskiej na podstaw ie Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji 
można Rów nież dokonać, jeśli przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania 
koncentracji o w ymiarze w spólnotow ym. Zaw iadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na 
dokonanie takiej koncentracji.  
Koncentracja przedsiębiorstw  ma w ymiar w spólnotow y w  przypadku, gdy:  

- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi 

w ięcej niż 5 000 000 000 EUR (pięć miliardów  euro), 
- łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dw u 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 000 000 (dw ieście 
pięćdziesiąt milionów  euro), chyba że każde z przedsiębiorstw  uczestniczących  
w  koncentracji uzyskuje w ięcej niż 2/3 sw oich łącznych obrotów , przypadających na 
Wspólnotę, w  jednym i tym samym państw ie członkow skim,  

- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi 
w ięcej niż 2 500 000 000 EUR (dw a miliardy pięćset milionów  euro),  
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- w  każdym z co najmniej trzech państw  członkow skich łączny obrót w szystkich 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi w ięcej niż 100 000 000 EUR (sto 
milionów  euro),  

- w  każdym z co najmniej trzech państw  członkow skich łączny obrót w szystkich 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi w ięcej niż 100 000 000 EUR (sto 
milionów  euro), z czego łączny obrót co najmniej dw óch przedsiębiorstw uczestniczących 
w  koncentracji w ynosi co najmniej 25 000 000 EUR (dw adzieścia pięć milionów  euro), 

- łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dw u 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 100 000 000 EUR (sto 

milionów  euro), chyba że każde z przedsiębiorstw  uczestniczących w  koncentracji 
uzyskuje więcej niż 2/3 swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w  jednym  
i tym samym państw ie członkow skim, 

Łączny obrót, w rozumieniu Rozporządzenia dotyczącego koncentracji, obejmuje kw oty uzyskane 
przez zainteresow ane przedsiębiorstw a w  poprzednim roku finansow ym ze sprzedaży. 
 

3.1.8 Ograniczenia wynikające z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu  
 
Zgodnie z paragrafem 3 Regulaminu ASO: 
1. Wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie, zwanym dalej także „obrotem”, mogą być  

instrumenty f inansow e, o ile:  
1) został sporządzony odpowiedni publiczny dokument informacyjny, chyba że sporządzenie 
tego dokumentu nie jest w ymagane, z zastrzeżeniem ust. 2;  

2) zbyw alność tych instrumentów  nie jest ograniczona;  
3) w  stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczy się postępow anie upadłościow e lub 
likw idacyjne;  
4) (uchylony);  
5) w artość nominalna akcji w ynosi co najmniej 0,10 zł; w  przypadku wprowadzania do obrotu 
praw  do akcji lub praw  poboru akcji, w ymóg ten stosuje się odpow iednio do akcji, które 
pow staną z przekształcenia tych praw  do akcji oraz do akcji obejmow anych w  w ykonaniu 
tych praw  poboru; pow yższego w ymogu 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 w ymogu; Organizator 
Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania powyższego wymogu, o ile uzna, że 
nie zagraża to bezpieczeństw u obrotu lub interesow i jego uczestników ;  
6) w  przypadku gdy emitent ubiega się po raz pierw szy o w prow adzenie akcji lub praw  do 
akcji do obrotu w  alternatyw nym systemie:  

a) co najmniej 15% akcji objętych w nioskiem o w prow adzenie znajduje się  
w  posiadaniu co najmniej 10 akcjonariuszy, z których każdy posiada nie w ięcej niż 
5% ogólnej liczy głosów  na w alnym zgromadzeniu i nie jest podmiotem 
pow iązanym z emitentem; w ymóg ten stosuje się odpow iednio do praw  do tych 
akcji; Organizator Alternatyw nego Systemu może odstąpić od stosow ania 
pow yższego w ymogu, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństw u obrotu lub 
interesow i jego uczestników ;  
b) kapitał w łasny emitenta w ynosi co najmniej 500.000 zł; Organizator 
Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosow ania pow yższego w ymogu,  
o ile poziom środków finansowych pozyskanych przez emitenta w  w yniku oferty 
akcji, które nie zostały jeszcze zarejestrowane, pozwala na upraw dopodobnienie 
spełnienia w ymogu po dokonaniu rejestracji tych akcji przez w łaściw y sąd;  
c) emitent przedstawi w dokumencie informacyjnym sprawozdanie f inansow e lub 

skonsolidowane sprawozdanie f inansowe za ostatni rok obrotow y, sporządzone  
i zbadane zgodnie z przepisami Załącznika Nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

1a. Z zastrzeżeniem ust. 1b i 1c, w  przypadku gdy:  
1) różnica pomiędzy cenami emisyjnymi akcji spółki ubiegającej się po raz pierw szy  
o w prowadzenie akcji lub praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu przekracza 50% 
niższej z tych cen, a pomiędzy dniami ustalenia tych cen nie minęło w ięcej niż 9 miesięcy, 
lub  
2) różnica pomiędzy średnim kursem akcji emitenta w  alternatyw nym systemie obrotu  
z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej akcji now ej emisji  
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a tą ceną przekracza 50% tego kursu, a w  przypadku notowania akcji emitenta, przed dniem 
ustalenia tej ceny, przez okres krótszy niż 3 miesiące – przekracza 50% średniego kursu 
tych akcji z całego tego okresu  
- akcje uprzywilejowane cenowo oraz prawa do tych akcji nie mogą zostać wprowadzone do 
alternatyw nego systemu obrotu w  ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia uchw ały/decyzji  
o ustaleniu ceny emisyjnej tych akcji. W przypadku późniejszej zmiany ceny emisyjnej tych 
akcji termin ten liczony jest od daty podjęcia uchw ały/decyzji zmieniającej tę cenę. 

1b. Ograniczenie, o którym mow a w  ust. 1a, nie dotyczy akcji oraz praw  do tych akcji,  
w  przypadku gdy w  stosunku do tych akcji nie zostało w yłączone lub ograniczone praw o 

poboru.  
1c. Organizator Alternatywnego Systemu może nie stosować ograniczenia, o którym mow a w ust. 

1a, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństw u obrotu lub interesow i jego uczestników . 
 

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

 
W okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia w niosku o w prow adzenie do obrotu na 
rynku New Connect oferow ane były następujące serie akcji: 

 w  ramach oferty objęcia – seria C 

 w  ramach transakcji sprzedaży – seria A 

 w  ramach transakcji sprzedaży – seria A1 

 w  ramach transakcji sprzedaży – seria B 
 w  ramach transakcji sprzedaży – seria C 

 
oraz dokonano innych transakcji na akcjach serii A1 i B. 

 

3.2.1 Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży 

 
Oferta objęcia akcji serii C trw ała od 15 stycznia 2015 roku do 06 lutego 2015 roku. 
Transakcja sprzedaży akcji serii A trwała 1 dzień tj. 28 sierpnia 2014 roku. 
Transakcja sprzedaży akcji serii A trwała 1 dzień tj. 10 w rześnia 2014 roku. 

Transakcja sprzedaży akcji serii A trwała 1 dzień tj. 02 grudnia 2014 roku. 
Transakcja sprzedaży akcji serii A trwała 1 dzień tj. 10 kw ietnia 2015 roku.  
Transakcja sprzedaży akcji serii A trwała 1 dzień tj. 13 kw ietnia 2015 roku. 
Transakcja sprzedaży akcji serii A1 trwała 1 dzień tj. 02 grudnia 2014 roku. 
Transakcja sprzedaży akcji serii B trw ała 1 dzień tj. 03 października 2014 roku. 
Transakcja sprzedaży akcji serii B trw ała 1 dzień tj. 08 grudnia 2014 roku. 
Transakcja sprzedaży akcji serii C trw ała 1 dzień tj. 25 marca 2015 roku. 

 

3.2.2 Daty przydziału instrumentów finansowych 
 
Umow y cywilnoprawne objęcia akcji serii C zaw arte zostały w  dniach od 02 lutego 2015 roku do 
05 lutego 2015 roku.  
Umow a cywilnopraw na sprzedaży akcji serii A zaw arta została w  dniu 28 sierpnia 2014 roku. 
Umow a cywilnoprawna sprzedaży akcji serii A zaw arta została w  dniu 10 w rześnia 2014 roku. 
Umow a cyw ilnopraw na sprzedaży akcji serii A zaw arta została w  dniu 02 grudnia 2014 roku. 
Umow a cywilnoprawna sprzedaży akcji serii A zaw arta została w  dniu 10 kw ietnia 2015 roku. 
Umow a cywilnoprawna sprzedaży akcji serii A zaw arta została w  dniu 13 kw ietnia 2015 roku. 

Umow a cywilnoprawna sprzedaży akcji serii A1 zaw arta została w  dniu 02 grudnia 2014 roku. 
Umow a cywilnoprawna sprzedaży akcji serii B zaw arta została w dniu 03 października 2014 roku. 
Umow a cyw ilnopraw na sprzedaży akcji serii B zaw arta została w  dniu 08 grudnia 2014 roku. 
Umow y cyw ilnopraw ne sprzedaży akcji serii C zaw arta została w  dniu 25 marca 2015 roku. 
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3.2.3 Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą  
 

Seria akcji: Liczba oferowanych akcji: Oferta / transakcja: 

C 500.000 Objęcia 
A 125.000 Sprzedaży 

A 125.000 Sprzedaży 

A 500.000 Sprzedaży 
A 3.000 Sprzedaży 

A 25.000 Sprzedaży 
A1 62.500 Sprzedaży 

B 50.000 Sprzedaży 
B 50.000 Sprzedaży 

C 208.333 Sprzedaży 

 
3.2.4 Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej 

transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby 

instrumentów finansowych, na które złożono zapisy 
 
W przypadku wymienionych ofert nie doszło do redukcji zapisów. 

 

3.2.5 Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach 
przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży. 

 

Seria akcji: Liczba przydzielonych akcji: Oferta / transakcja: 
C 500.000 Objęcia 

A 125.000 Sprzedaży 
A 125.000 Sprzedaży 

A 500.000 Sprzedaży 

A 3.000 Sprzedaży 
A 25.000 Sprzedaży 

A1 62.500 Sprzedaży 
B 50.000 Sprzedaży 

B 50.000 Sprzedaży 
C 208.333 Sprzedaży 

 
3.2.6 Ceny po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)  
 

Seria akcji: Liczba akcji: Oferta / transakcja: Cena: 

C 500.000 Objęcia 6,00 PLN 

A 125.000 Sprzedaży 0,10 PLN 
A 125.000 Sprzedaży 6,00 PLN 

A 500.000 Sprzedaży 0,10 PLN 
A 3.000 Sprzedaży 6,00 PLN 

A 25.000 Sprzedaży 6,00 PLN 

A1 62.500 Sprzedaży 0,10 PLN 
B 50.000 Sprzedaży 0,10 PLN 

B 50.000 Sprzedaży 0,20 PLN 
C 208.333 Sprzedaży 6,00 PLN 

 

3.2.7 Liczby osób które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub 
sprzedażą w poszczególnych transzach 

 
Seria akcji: Liczba akcji: Oferta / 

transakcja: 
Liczba podmiotów 
które złożyły zapis: 

C 500.000 Objęcia 4 
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A 125.000 Sprzedaży 1 

A 125.000 Sprzedaży 1 

A 500.000 Sprzedaży 1 
A 3.000 Sprzedaży 1 

A 25.000 Sprzedaży 1 
A1 62.500 Sprzedaży 1 

B 50.000 Sprzedaży 1 
B 50.000 Sprzedaży 1 

C 208.333 Sprzedaży 2 

 
3.2.8 Liczby osób którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach 

przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach  

 
Seria akcji: Liczba akcji: Oferta / 

transakcja: 
Liczba podmiotów którym 

przedzielono akcje: 
C 500.000 Objęcia 4 

A 125.000 Sprzedaży 1 

A 125.000 Sprzedaży 1 
A 500.000 Sprzedaży 1 

A 500.000 Sprzedaży 1 
A 3.000 Sprzedaży 1 

A1 62.500 Sprzedaży 1 
B 50.000 Sprzedaży 1 

B 50.000 Sprzedaży 1 

C 208.333 Sprzedaży 2 

 

3.2.9 Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach 
wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, 
które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena 
emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki 
instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez 
subemitenta) 

 
W żadnym z w ymienionych w yżej przypadków  oferty objęcia i transakcji kupna-sprzedaży nie 
była zaw ierana umow a o subemisję. 

 

3.2.10 Łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów 
emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów (w podziale 
przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; b) 
wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich; c) sporządzenia 
publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego,  

z uwzględnieniem kosztów doradztwa; d) promocji oferty) wraz z metodami 
rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia  
w sprawozdaniu finansowym emitenta  

 
Seria: C 

Liczba akcji: 500.000 

Łączne koszty emisji  1.487,99 PLN 

Koszty zaliczone do kosztów emisji: 
Przygotowanie i przeprowadzenie 

oferty 
 

1.487,99 PLN 
Wynagrodzenia subemitentów Nie dotyczy 

Sporządzenie dokumentu wraz z 
kosztami doradztwa 

0,00 PLN 

Promocja oferty 0,00 PLN 
Metoda rozliczenia kosztów w Zmniejszenie 
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księgach rachunkowych sposobem ich 
ujęcia w sprawozdaniu finansowym 

Emitenta 

kapitału 
zapasow ego o 

koszty emisji 
 

 
Pozostałe transakcje na akcjach serii A1 
 
W dniu 25 czerw ca 2014 roku dotychczasow y akcjonariusz i Wiceprezes Zarządu Jarosław  
Bronow ski na podstaw ie umow y dokonał przew łaszczenia 62.500 sztuk akcji zw ykłych na 
okaziciela serii A1 na akcjonariusza Superkonstelacja Limited, celem zabezpieczenia spłaty 
zobow iązań w ynikających z umow y pożyczki zaciągniętej przez Emitenta. 

W dniu 25 czerw ca 2014 roku dotychczasow y akcjonariusz i Wiceprezes Zarządu Marcin 

Łuniew ski na podstaw ie umow y dokonał przew łaszczenia 62.500 sztuk akcji zw ykłych na 
okaziciela serii A1 na akcjonariusza Helioblue Investments Limited, celem zabezpieczenia spłaty 
zobow iązań w ynikających z umow y pożyczki zaciągniętej przez Emitenta. 
 
Pozostałe  transakcje na akcjach serii B 
 
W dniu 25 czerwca 2014 roku dotychczasowy akcjonariusz Rubicon Partners Corporate Finance 
S.A. na podstaw ie dw óch umów  dokonał przew łaszczenia 31.250 sztuk akcji zw ykłych na 
okaziciela serii B na akcjonariusza Helioblue Investments Limited oraz 31.250 sztuk akcji 
zw ykłych na okaziciela serii B na akcjonariusza Superkonstelacja Limited, celem zabezpieczenia 
spłaty zobow iązań w ynikających z umow y pożyczki zaciągniętej przez Emitenta. 
 

3.2.11 Informacje na temat wykorzystania środków pozyskanych z emisji akcji serii C 
 

Środki pozyskane z emisji akcji serii C w  kw ocie 3 mln zł, zostały przeznaczone na: 
 budow ę instalacji do suszenia i frakcjonowania mikrosfery – 1.703.500,00 zł, 
 zasilenie kapitału obrotowego, w tym zakup mikrosfery – 1.296.500,00 zł. 

 

3.3. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych  

 

3.3.1 Organ lub osoba uprawniona do podjęcia decyzji o emisji instrumentów 
finansowych 

 
Organem upraw nionym do podjęcia decyzji o emisji instrumentów  finansow ych Emitenta jest 
Walne Zgromadzenie Emitenta, zgodnie z zapisami art. 431 K.s.h. 
 

3.3.2 Daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych z przytoczeniem 
jej treści  

 
Przedmiotem w prow adzenia do obrotu jest 1.000.000 akcji zw ykłych na okaziciela serii A,  
500.000 akcji zw ykłych na okaziciela serii A1, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz  
500.000 akcji zw ykłych na okaziciela serii C o w artości nominalnej 0,10 zł każda. 
 
 

Emisja akcji serii A 

 
Akcje serii A w yemitow ane zostały na podstaw ie Aktu Zaw iązania spółki akcyjnej pod firmą 
Kazsphere Spółka Akcyjna z 11 lutego 2013 roku (Repertorium A nr 4710/2013). Akcje zostały 
pokryte w  całości przed zarejestrow aniem w kładem pieniężnym. Akcje te zostały w pisane do 
rejestru przedsiębiorców  Krajow ego Rejestru Sądow ego w  dniu 13.03.2013 roku. 
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Fragment Aktu Zawiązania Spółki Akcyjnej (Repertorium A nr 4710/2013)  

 
 

 
(…) 
 
 

Emisja akcji serii A1 
 
Akcje serii A1 w yemitow ane zostały w  ramach podw yższenia kapitału zakładow ego Spółki na 
podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KAZSPHERE 
S.A. z dnia 15 października 2013 roku (Akt Notarialny Repertorium A nr 25718/2013). Akcje serii 

A1 zostały pokryte w  całości przed zarejestrow aniem w kładem pieniężnym. Akcje te zostały 
w pisane do rejestru przedsiębiorców  Krajow ego Rejestru Sądow ego 08.01.2014 roku. 
 
 

Akt Notarialny (Repertorium A nr 25718/2013) 
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(…) 
 
 

 
 
 
 

Emisja akcji serii B 
 
Akcje serii B w yemitow ane zostały w  ramach podw yższenia kapitału zakładow ego Spółki na 
podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KAZSPHERE 
S.A. z dnia 31 lipca 2013 roku (Akt Notarialny Repertorium A nr 18883/2013), zmienionej uchwałą 
nr 4 Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KAZSPHERE S.A. z dnia 15 
października 2013 roku (Akt Notarialny Repertorium A nr 25718/2013). Akcje serii B zostały 
pokryte w  całości przed zarejestrow aniem w kładem pieniężnym. Akcje te zostały w pisane do 
rejestru przedsiębiorców  Krajow ego Rejestru Sądow ego 08.01.2014 r. 
 
Akt Notarialny (Repertorium A nr 18883/2013) 
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(…) 
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Akt Notarialny (Repertorium A nr 25718/2013) 
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Na mocy uchw ały nr 1 Zarządu KAZSPHERE Spółka Akcyjna w  Warszaw ie z dnia 28.11.2013 
roku (Repetytorium A nr 29163/2013) zostało dokonane ośw iadczenie o w ysokości objętego 
kapitału zakładow ego i dookreślenie w ysokości kapitału zakładow ego w  Statucie Spółki. 

 
 

Akt Notarialny (Repertorium A nr 29163/2013) 
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Uchwała Zarządu z dnia 27 września 2013 roku 
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Emisja akcji serii C 
 
Akcje serii C w yemitow ane zostały w  ramach podw yższenia kapitału zakładow ego Spółki w  
granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru, w ramach subskrypcji prywatnej na 
podstaw ie Uchw ały nr 1 i 2 Zarządu spółki pod firmą CENOSPHERES TRADE&ENGENEERING 
S.A. z dnia 15 stycznia 2015 roku (Akt Notarialny Repertorium A nr 1570/2015 z późn. zm.). 
Zarząd Emitenta został upow ażniony do podw yższenia kapitału zakładow ego w  granicach 
kapitału docelow ego zgodnie z artykułem 8 ust. 4 Statutu Spółki, który został nadany przez 
założycieli Spółki w  akcie założycielskim z dnia 11.02.2013 r. Zarząd został upow ażniony do 

dokonania jednego lub kilku podw yższeń kapitału zakładow ego Spółki o kw otę nie w iększą niż 
75.000,00 zł (słow nie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). 
Uchw alą Nr 1 z dnia 11 lutego 2015 roku (Akt Notarialny Repertorium A nr 3690/2015) Zarząd 
Emitenta dokonał dookreślenia w ysokości objętego kapitału w  granicach kapitału docelow ego i 
w ysokości kapitału zakładow ego w  Statucie Spółki. 
Akcje serii C zostały pokryte w  całości przed zarejestrow aniem w kładem pieniężnym. Akcje te 
zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców  Krajow ego Rejestru Sądow ego 05.03.2015 roku. 

 
 
Akt Notarialny (Repertorium A nr 1570/2015) 
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Akt Notarialny (Repertorium A nr 6153/2015) 
 

 
 
 
Akt Notarialny (Repertorium A nr 3690/2015) 
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3.4. Określenie, czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, 
czy za wkłady niepieniężne 

 
Akcje serii A zostały w  całości opłacone gotów ką. 
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Akcje serii A1 zostały w całości opłacone w kładem pieniężnym w  formie umow nego potrącenia 
w zajemnych wierzytelności z akcjonariuszami, którzy zbyli na rzecz Emitenta 100% udziałów  w   
spółce Kazsphere TOO z siedzibą w  Karagandzie w  Kazachstanie. 
Akcje serii B w  ilości 625.000 sztuk zostały objęte za gotów kę, a pozostałe 375.000 sztuk 
opłacone w kładem pieniężnym w  formie umow nego potrącenia w zajemnych w ierzytelności z 
akcjonariuszem. 
Akcje serii C zostały w  całości opłacone gotów ką. 
 

3.5. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

 
Zgodnie z artykułem 26 Statutu Spółki, dzień dywidendy oraz termin w ypłaty dyw idendy określa 
Walne Zgromadzenie. 
 
Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie od momentu zaw iązania Spółki tj. za rok obrotowy 2013, 
kończący się 31 grudnia 2013 roku.  
 
Zgodnie z Uchw ałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KAZSPHERE 
S.A. z dnia 15 października 2013 roku (Akt Notarialny Repertorium A nr 25718/2013) , akcje serii 
A1 uczestniczą w dyw idendzie za rok obrotow y 2013 tj. począw szy od 1 stycznia 2013 roku. 
 
Zgodnie z Uchw ałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KAZSPHERE 
S.A. z dnia 31 lipca 2013 roku (Akt Notarialny Repertorium A nr 18883/2013), zmienionej uchwałą 

nr 4 Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą KAZSPHERE S.A. z dnia 15 
października 2013 roku (Akt Notarialny Repertorium A nr 25718/2013), akcje serii B uczestniczą 
w  dyw idendzie za rok obrotow y 2013 tj. począw szy od 1 stycznia 2013 roku. 
 
Zgodnie z Uchw ałą nr 1 Zarządu spółki pod firmą CENOSPHERES TRADE&ENGENEERING 
S.A. z dnia 15 stycznia 2015 roku (Akt Notarialny Repertorium A nr 1570/2015 z późn. zm.) akcje 
serii C uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2014 roku kończący się 31 grudnia 2014 roku. 
 
Zgodnie z Uchw ałą nr 4 Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerw ca 2014 roku 
strata netto za rok obrotow y 2013 w  w ysokości 280.717,63 PLN zostanie pokryta zyskami 
osiągniętymi w  latach następnych. 
 
Akcje serii A, A1, B i C są tożsame w  praw ie do dyw idendy. 
 

3.6. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji  

 
Opisane poniżej upraw nienia w ynikają z Kodeksu spółek handlow ych, Ustaw y o ofercie 
publicznej oraz Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi. 
 

3.6.1 Uprawnienia wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych 
 

3.6.1.1 Uprawnienia o charakterze korporacyjnym  
 
Akcjonariuszom spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w spółce: 
 
Prawo do głosu 

Na podstawie art. 411 § 1 K.s.h. akcjonariusz uprawniony jest do jednego głosu z akcji na 

Walnym Zgromadzeniu. Praw o głosu w ystępuje od dnia pełnego pokrycia akcji. 
Akcjonariusz może głosow ać odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 4113). 

 
Prawo do udziału w  Walnym Zgromadzeniu  

Na podstaw ie art. 4061 K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej jest upraw niony do 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Praw o to przysługuje tylko podmiotom będącym 
akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (data rejestracji 
uczestnika w  Walnym Zgromadzeniu). 
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Prawo do zwołania oraz prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia 

Na podstaw ie art. 399–401 K.s.h. akcjonariusz ma praw o do zw ołania oraz żądania 
zw ołania Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania spraw  i projektów  uchw ał  
w  porządku obrad. 
Praw o zw ołania Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia zostało przyznane 
akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połow ę kapitału zakładow ego lub co 
najmniej połow ę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze w yznaczają przew odniczącego 

tego zgromadzenia. (art. 399 § 3 K.s.h.).  
Praw o do złożenia w niosku o zw ołanie Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia 
przysługuje akcjonariuszom posiadającym co najmniej 1/20 (jedną dw udziestą) kapitału 
zakładow ego spółki (art. 400 § 1 K.s.h.). We w niosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia 
należy w skazać spraw y w noszone pod jego obrady.  
Akcjonariuszow i lub akcjonariuszom posiadającym co najmniej 1/20 (jedną dw udziestą) 
kapitału zakładow ego spółki przysługuje praw o do złożenia w niosku o umieszczenie 
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 1 
K.s.h.). We w niosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy zamieścić uzasadnienie 
lub projekt uchw ały dotyczącej proponow anego punktu porządku obrad. Żądanie może 
zostać złożone w  postaci elektronicznej (art. 401 § 1 K.s.h.).  

 
Prawo do zgłaszania projektów uchwał 

Zgodnie z art. 401 § 4 K.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej, 
reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dw udziestą) kapitału zakładow ego, mogą przed 
terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchw ał dotyczące spraw  
w prowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
w prow adzone do porządku obrad.  
Art. 401 § 5 4 K.s.h upow ażnia natomiast każdego akcjonariusza, bez w zględu na liczbę 
posiadanych akcji do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów  uchw ał 
dotyczących spraw  w prow adzonych do porządku obrad. 

 
Prawo do żądania wydania odpisu wniosków  

Na podstaw ie art. 407 § 2 K.s.h. akcjonariusz ma praw o do żądania w ydania odpisu 
w niosków  w  spraw ach objętych porządkiem obrad w  terminie 7 dni przed Walnym 
Zgromadzeniem. 

 

Prawo do zaskarżania uchwał 
W przypadku, gdy uchwała jest sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami, godzi  
w  interes spółki lub ma na celu pokrzyw dzenie akcjonariusza, zgodnie z art. 422 K.s.h. 
praw o do w ytoczenia pow ództw a o uchylenie uchw ały Walnego Zgromadzenia 
przysługuje: 

a) Zarządow i, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów ,  
b) akcjonariuszow i, który głosow ał przeciw ko uchw ale, a po jej pow zięciu zażądał 

zaprotokołow ania sprzeciw u; w ymóg głosow ania nie dotyczy akcjonariusza akcji 
niemych,  

c) akcjonariuszow i bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w  Walnym 
Zgromadzeniu,  

d) akcjonariuszow i, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jedynie  
w  przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały  

w  spraw ie nieobjętej porządkiem obrad. 
W przypadku spółki publicznej termin do w niesienia pow ództw a w ynosi miesiąc od dnia 
otrzymania w iadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia pow zięcia 
uchw ały (art. 424 § 2 K.s.h.). 
Podmiotom w skazanym pow yżej przysługuje praw o do w ytoczenia przeciw ko Spółce 
pow ództw a o stw ierdzenie niew ażności uchw ały Walnego Zgromadzenia sprzecznej  
z ustaw ą. Pow ództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia spółki 
publicznej pow inno być w niesione w  terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia, nie później 
jednak, niż w  terminie roku od dnia pow zięcia uchw ały (art. 425 K.s.h.) .  
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Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami 

Zgodnie z art. 385 § 3 K.s.h. na w niosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/5 

(jedną piątą) w ysokości kapitału zakładow ego, w ybór Rady Nadzorczej pow inien być 
dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w  drodze głosow ania oddzielnymi 
grupami. W tej sytuacji każdej akcji, z w yjątkiem akcji niemych, przysługuje 1 głos. 

 
Prawo do uzyskania informacji o spółce  

Zgodnie z art. 428–429 K.s.h. podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest 

obow iązany do udzielenia akcjonariuszow i, na jego żądanie, informacji dotyczących 
spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny spraw y objętej porządkiem obrad. 
Akcjonariusz, któremu odmów iono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego 
Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw  do protokołu, może złożyć w niosek do sądu 
rejestrow ego o zobow iązanie Zarządu do udzielenia informacji. 

 
 
Prawo do imiennego świadectwa depozytowego 

Zgodnie z art. 328 § 6 K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje 
zdematerializow ane, ma praw o do otrzymania imiennego św iadectw a depozytow ego  
w  oparciu o przepisy Ustaw y o obrocie instrumentami f inansow ymi. Zgodnie z art. 9 tej 
Ustaw y, na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych podmiot prow adzący 
ten rachunek w ystaw ia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów  

w artościowych, imienne św iadectwo depozytowe. Świadectwo potwierdza legitymację do 
realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych w skazanych w  jego treści, 
które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów  na rachunku 
papierów  w artościow ych. 

 
Św iadectw o takie zaw iera: 

 
1. f irmę (nazw ę), siedzibę i adres w ystaw iającego oraz numer św iadectw a, 
2. liczbę papierów  w artościow ych, 
3. rodzaj i kod papieru w artościow ego, 
4. f irmę (nazw ę), siedzibę i adres emitenta, 
5. w artość nominalną papieru w artościow ego, 
6. imię i nazw isko lub f irmę (nazw ę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku 

papierów  w artościow ych, 

7. informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościow ych lub  
o ustanow ionych na nich obciążeniach, 

8. datę i miejsce w ystaw ienia św iadectw a, 
9. cel w ystaw ienia św iadectw a, 
10. termin w ażności św iadectw a, 
11. w  przypadku, gdy poprzednio wystaw ione św iadectw o dotyczące tych samych 

papierów  wartościowych było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed 
upływ em terminu w ażności – w skazanie, że jest to now y dokument św iadectw a, 

12. podpis osoby upow ażnionej do w ystaw ienia w  imieniu w ystaw iającego 
św iadectw a, opatrzony pieczęcią w ystaw iającego. 

 
Prawo do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  

Na podstawie art. 328 § 6 K.s.h. oraz art. 4063 § 2–4 K.s.h. na żądanie upraw nionego ze 

zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej, zgłoszone nie w cześniej niż 
po ogłoszeniu o zw ołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w  pierw szym dniu 
pow szednim po dniu rejestracji uczestnictw a w  Walnym Zgromadzeniu, podmiot 
prow adzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie 
uczestnictw a w  Walnym Zgromadzeniu. 

 
 Zaśw iadczenie to zaw iera: 
 

1. f irmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,  
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2. liczbę akcji,  
3. rodzaj i kod akcji,  
4. f irmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,  
5. w artość nominalną akcji,  
6. imię i nazw isko albo f irmę (nazwę) uprawnionego z akcji,  
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,  
8. cel w ystawienia zaświadczenia,  
9. datę i miejsce w ystawienia zaświadczenia,  
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. 

 
Na żądanie upraw nionego ze zdematerializow anych akcji na okaziciela w  treści 
zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub w szystkie akcje zarejestrow ane na 
jego rachunku papierów  w artościow ych. 

 
 
 
Prawo do wydania odpisów sprawozdań 

Na podstaw ie art. 395 § 4 K.s.h. akcjonariusz ma praw o żądać w ydania odpisów  
sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania f inansowego w raz z odpisem 
sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rew identa najpóźniej na 15 dni przed 
Walnym Zgromadzeniem. 

 

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy 
Na podstawie art. 407 § 1 K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej ma prawo przeglądać listę 
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w  lokalu Zarządu 
oraz żądać odpisu listy za zw rotem jego sporządzenia bądź przesłania mu listy 
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną.  

 
 Lista pow inna zaw ierać: 

 
1. nazw iska i imiona albo nazwy firm uprawnionych, 
2. miejsce zamieszkania bądź siedzibę f irmy, 
3. liczbę, rodzaj i numery akcji, 
4. liczbę przysługujących im głosów . 

 
Lista pow inna być dostępna w  lokalu Zarządu na 3 dni pow szednie przed Walnym 

Zgromadzeniem. 
 
Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie lis ty obecności 

Zgodnie z art. 410 § 2 K.s.h. akcjonariusze posiadający 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału 
zakładow ego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu mają praw o złożyć w niosek  
o spraw dzenie listy obecności na tym Walnym Zgromadzeniu przez w ybraną komis ję 
złożoną co najmniej z trzech osób, gdzie w nioskodaw com przysługuje praw o w yboru 
jednego członka komisji. 

 
Prawo do przeglądania księgi protokołów  

Na podstawie art. 421 § 3 K.s.h. akcjonariusz spółki publicznej ma prawo do przeglądania 
księgi protokołów  oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów  uchw ał. 
Wypis z protokołu w raz z dow odami zw ołania Walnego Zgromadzenia oraz  

z pełnomocnictw ami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi 
protokołów ..  
W protokole należy:  
 stw ierdzić praw idłow ość zw ołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do 

pow zięcia uchw ał,  
 w ymienić pow zięte uchw ały,  
 w skazać liczbę głosów  oddanych na każdą uchw ałę, 

 zamieścić zgłoszone sprzeciw y.  
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Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników  Walnego 
Zgromadzenia. Dow ody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd pow inien dołączyć do 
księgi protokołów . 

 
Prawo do wniesienia pozwu 

Na podstaw ie art. 486 i 487 K.s.h. akcjonariusz lub inna osoba, której służy inny tytuł 

uczestnictwa w zyskach lub podz iale majątku, ma praw o w nieść pozew  o napraw ienie 
szkody w yrządzonej spółce, jeżeli spółka nie w ytoczy pow ództw a o napraw ienie 
w yrządzonej jej szkody w  terminie roku od dnia ujaw nienia czynu w yrządzającego 
szkodę. W przypadku w ytoczenia pow ództw a oraz w  razie upadłości spółki, osoby 
obow iązane do napraw ienia szkody nie mogą pow oływ ać się na uchw ałę Walnego 
Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się 
roszczeń o odszkodow anie. 

 

Prawo do przeglądania dokumentów oraz udostępnienia odpisów dokumentów  
Akcjonariusz lub inne osoby, którym przysługują jakiekolw iek tytuły uczestnictw a  
w  zyskach lub majątku spółki, mają praw o do przeglądania dokumentów  oraz żądania 
udostępnienia bezpłatnie w  lokalu spółki odpisów  dokumentów , o których mow a w  art. 
505 § 1 K.s.h. (w  przypadku połączenia spółek), w  art. 540 § 1 K.s.h. (w  przypadku 
podziału spółki) oraz w  art. 561 § 1 K.s.h. (w  przypadku przekształcenia spółki). 

 
Prawo do przeglądania księgi akcyjnej 

Zgodnie z art. 341 § 1, 7–8 K.s.h. każdy akcjonariusz ma praw o przeglądać księgę 
akcyjną i żądać odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Księga akcyjna może być 
prow adzona w  formie zapisu elektronicznego.  
Zarząd obowiązany jest prow adzić księgę akcji imiennych i św iadectw  tymczasow ych 
(księga akcyjna), do której należy w pisyw ać nazw isko i imię albo f irmę (nazw ę) oraz 
siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, w ysokość dokonanych w płat,  

a także, na w niosek osoby upraw nionej, w pis o przeniesieniu akcji na inną osobę w raz  
z datą w pisu. 

  
Prawo do informacji o dominacji lub zależności 

Zgodnie z art. 6 § 4 i 6 K.s.h. akcjonariusz może żądać, aby spółka handlow a, której jest 
akcjonariuszem, udzieliła informacji, czy pozostaje w  stosunku dominacji lub zależności 
w obec określonej spółki handlow ej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta, 
albo czy taki sam stosunek dominacji lub zależności ustał. Podmiot ten ma rów nież prawo 
do żądania ujaw nienia liczby akcji lub głosów , albo liczby udziałów  lub głosów , jakie ta 
spółka handlow a posiada, w  tym także jako zastaw nik, użytkow nik lub na podstaw ie 
porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpow iedzi pow inny 
być złożone na piśmie. 

 

Prawo do umorzenia akcji 
Zgodnie z art. 359 § 1 K.s.h. akcje Spółki mogą być umarzane. Akcje Spółki mogą być 
umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę przy zachow aniu 
przepisów  o obniżeniu kapitału akcyjnego, z zastrzeżeniem przypadków  określonych  
w  art. 360 § 2 Kodeksu spółek handlow ych lub z czystego zysku. W razie umorzenia 
w ymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chw ilą obniżenia 
kapitału. Umorzenie z czystego zysku nie w ymaga obniżenia kapitału zakładow ego. 
Szczegółow e w arunki umorzenia w  szczególności podstaw ę praw ną umorzenia, 
w ysokość w ynagrodzenia przysługującego akcjonariuszow i akcji umorzonych bądź 
uzasadnienie umorzenia akcji bez w ynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału 
zakładow ego określi uchw ała Walnego Zgromadzenia. 
 

3.6.1.2 Uprawnienia o charakterze majątkowym  
 

Prawo do udział w  zyskach spółki 
Zgodnie z art. 347–348 K.s.h. każdy akcjonariusz ma praw o do udziału w  zysku  
w  stosunku do liczby posiadanych przez niego akcji bądź – w  przypadku, gdy akcje nie są 
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opłacone w  całości – w  stosunku do dokonanych w płat na akcje. Dzień w ypłaty 
dyw idendy ustala Walne Zgromadzenie na podstaw ie stosow nej uchw ały, a jeżeli 
uchw ała takiego dnia nie określa – w  dniu w yznaczonym przez Radę Nadzorczą. 
Akcjonariusze mają praw o do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu f inansow ym, 
zbadanym przez biegłego rew identa, który został przeznaczony przez Walne 
Zgromadzenie do w ypłaty akcjonariuszom. 

 
Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w  stosunku do liczby posiadanych akcji 
(prawo poboru) 

Zgodnie z art. 433 K.s.h. akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia now ych akcji 
w  stosunku do liczby posiadanych akcji. Walne Zgromadzenie może pozbaw ić 
akcjonariuszy praw a poboru akcji w  całości lub w  części. Uchw ała Walnego 
Zgromadzenia w ymaga większości co najmniej 4/5 (czterech piątych głosów). Pozbawienie 
akcjonariuszy praw a poboru akcji może nastąpić w  przypadku, gdy zostało to 
zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu 
Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pow ody pozbaw ienia praw a poboru oraz 
proponow aną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 

 
Większość 4/5 (czterech piątych) głosów  nie jest w ymagana w  przypadku, gdy:  

- uchw ała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w  całości 
przez instytucję f inansową (subemitenta) z obow iązkiem oferow ania ich następnie 
akcjonariuszom celem umożliw ienia im w ykonania praw a poboru na w arunkach 

określonych w  uchw ale,  

- uchw ała stanowi, że now e akcje mają być objęte przez subemitenta w  przypadku, 
gdy akcjonariusze, którym służy praw o poboru, nie obejmą części lub w szystkich 
oferow anych im akcji. 

 
Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu 
wierzycieli w  przypadku likwidacji Emitenta 

Na podstawie art. 474 K.s.h. po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu w ierzycieli spółki może 
nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim 
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu, ale nie w cześniej niż po upływ ie roku od dnia 
ostatniego ogłoszenia o otw arciu likw idacji i w ezw aniu w ierzycieli. Majątek pozostały po 
zaspokojeniu lub zabezpieczeniu w ierzycieli spółki dzieli się pomiędzy akcjonariuszy 
spółki w  stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy w płat na kapitał 
zakładow y spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładow y spółki przez danego akc jonariusza 

ustala się w  oparciu o liczbę i w artość posiadanych przez niego akcji. 
 
Prawo do zbywania akcji Emitenta 

Zgodnie z art. 337 § 1 K.s.h. akcje Emitenta są zbyw alne. 
 
Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach  

Według art. 340 § 3 K.s.h. w  okresie gdy akcje spółki publicznej, na których ustanow iono 
zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym 
przez podmiot upraw niony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami f inansow ymi, 
praw o głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszow i. 

 
 

3.6.2 Uprawnienia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi i Statutu Spółki  
 
Prawo do zbadania zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub 
prowadzeniem jej spraw  

Na podstaw ie art. 84 ust. 1 Ustaw y o ofercie publicznej akcjonariusz ma praw o złożyć 
projekt uchw ały dotyczącej zbadania przez biegłego zagadnienia zw iązanego  
z utw orzeniem spółki publicznej lub prow adzeniem jej spraw. Uchwałę w tym przedmiocie 
podejmuje Walne Zgromadzenie na w niosek akcjonariusza lub akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów  na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli 
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Walne Zgromadzenie oddali w niosek o w yznaczenie rewidenta do spraw  szczególnych, 
w nioskodawcy mogą wystąpić o w yznaczenie takiego rew identa do sądu rejestrow ego  
w  terminie 14 dni od pow zięcia uchw ały.  

 
Prawo żądania przymusowego wykupu akcji 

Zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustaw y o ofercie publicznej akcjonariuszow i spółki publicznej, 
który samodzielnie lub w spólnie z podmiotami od niego zależnymi lub w obec niego 
dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zaw artego z nim porozumienia,  
o którym mow a w  art. 87 ust. 1 pkt 5, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów  

w  tej spółce, przysługuje praw o żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży 
w szystkich posiadanych przez nich akcji. 

 
Prawo żądania wykupu posiadanych akcji 

Zgodnie z art. 83 Ustaw y o ofercie publicznej akcjonariuszow i spółki publicznej 
przysługuje praw o żądania w ykupu posiadanych przez niego akcji przez innego 
akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów  w  tej spółce. 
Takiemu żądaniu są zobowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął 
lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów  na Walnym Zgromadzenia, jak rów nież 
podmioty w obec niego zależne i dominujące, w  terminie 30 dni od jego zgłoszenia. 
Obow iązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczyw a rów nież solidarnie na każdej ze 
stron porozumienia, o którym mow a w  art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustaw y o ofercie publicznej,  
o ile członkow ie tego porozumienia posiadają w spólnie, w raz z podmiotami zależnymi  

i dominującymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów . 
 

3.7. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy  
w przyszłości  

 
Polityka w  zakresie dywidendy w  pierw szej kolejności będzie mieć na w zględzie zapew nienie 
Spółce płynności f inansow ej oraz kapitału niezbędnego do rozw oju jej działalności.  
 
Zgodnie z art. 347 K.s.h., akcjonariusze mają praw o do udziału w  zysku w ykazanym  
w  sprawozdaniu f inansow ym zbadanym przez biegłego rew identa, który został przeznaczony 
przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w  stosunku do liczby 
akcji. Jeżeli akcje nie są całkow icie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych w płat 
na akcje. Zgodnie z art. 348 § 1 K.s.h., kw ota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy 
nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat 

ubiegłych oraz o kw oty przeniesione z utw orzonych z zysku kapitałów  zapasow ego  
i rezerw ow ych, które mogą być przeznaczone na w ypłatę dyw idendy. Kw otę tę należy 
pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustaw ą lub statutem 
pow inny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. 
 
Na podstaw ie § 106 ust. 1 Szczegółow ych Zasad Działania Krajow ego Depozytu Papierów  
Wartościow ych, Emitent jest zobow iązany w  terminie nie późniejszym niż 10 dni przed dniem 
ustalenia praw a do dyw idendy, poinformow ać KDPW o w ysokości dyw idendy, dniu ustalenia 
praw a do dyw idendy oraz terminie jej w ypłaty, a także przesłać do KDPW odpisy uchw ał 
w łaściwego organu w tych spraw ach. Zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółow ych Zasad Działania 
KDPW okres między dniem ustalenia praw a do dyw idendy a dniem w ypłaty dyw idendy musi 
w ynosić co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie następować za pośrednictw em systemu 
depozytow ego KDPW. Zgodnie z § 112 Szczegółow ych Zasad Działania KDPW w ypłata 

dyw idendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializow ane akcje spółki 
publicznej następuje poprzez pozostaw ienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków  na 
realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku 
bankow ym. Krajowy Depozyt rozdziela środki otrzymane od emitenta na poszczególne rachunki 
pieniężne lub rachunki bankow e uczestników bezpośrednich KDPW, którzy następnie przekażą 
je na w łaściw e rachunki akcjonariuszy.  
Procedury zw iązane z ustaleniem terminów  w ypłaty dyw idendy, a także jej w ypłaty będą 
przeprow adzane zgodnie z regulacjami KDPW (§ 106–114 Szczegółow e zasady działania 
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Krajow ego Depozytu Papierów  Wartościow ych Załącznik do uchw ały  Zarządu KDPW S.A. Nr 
179/09 z dnia 15 maja 2009 r. z późn. zm.).  
 
Zgodnie z § 15 Regulaminu Alternatyw nego Systemu Obrotu (Uchw ała Nr 147/2007 Zarządu 
Giełdy Papierów  Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm.) emitenci 
instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie zobowiązani są 
informow ać niezw łocznie Organizatora Alternatyw nego Systemu o planach zw iązanych  
z emitow aniem instrumentów finansow ych, o których w prow adzenie do obrotu zamierzają się 
ubiegać, lub o planach zw iązanych z wykonywaniem praw  z instrumentów  już notow anych, jak 

rów nież o podjętych w tym zakresie decyzjach, oraz uzgadniać z Organizatorem Alternatyw nego 
Systemu te decyzje w  zakresie, w  których mogą mieć w pływ  na organizację i sposób 
dokonyw ania obrotu w  alternatyw nym systemie. 
 
 
 
 

3.8. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem  
i  obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym 
wskazanie płatnika podatku 

 
 

3.8.1 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych  
 
Zgodnie z art. 30b ust. 1 i 2 Ustaw y o podatku dochodow ym od osób fizycznych od dochodów  
uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i z realizacji w ynikających z nich praw , 
a także z odpłatnego zbycia udziałów  w  spółkach mających osobow ość praw ną oraz z tytułu 
objęcia udziałów  (akcji) w spółkach mających osobowość praw ną, podatek dochodow y w ynosi 
19% uzyskanego dochodu.  
 
Dochodem, o którym mow a pow yżej, jest:  

- różnica między sumą przychodów  uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów  
w artościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstaw ie art. 22 ust. 
1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zas trzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,  

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów  
w artościow ych, o których mow a w  art. 3 pkt 1 lit. b Ustaw y z dnia 29 lipca 2005 r.  
o obrocie instrumentami f inansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na 

podstaw ie art. 23 ust. 1 pkt 38a,  

- różnica między sumą przychodów  uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych 
instrumentów  finansow ych oraz z realizacji praw  z nich w ynikających a kosztami 
uzyskania przychodów , określonymi na podstaw ie art. 23 ust. 1 pkt 38a,  

- różnica między sumą przychodów  uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów   
w  spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 
na podstaw ie art. 22 ust. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38,  

- różnica pomiędzy w artością nominalną objętych udziałów  (akcji) w  spółkach mających 
osobow ość praw ną albo w kładów  w  spółdzielniach w  zamian za w kład niepieniężny  
w  innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania 
przychodów, określonymi na podstaw ie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w  roku podatkow ym.  

 
Pow yższych przepisów  nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów  w artościow ych oraz 

realizacja w ynikających z nich praw następuje w  w ykonyw aniu działalności gospodarczej (art. 
30b ust. 4 Ustaw y o podatku dochodow ym od osób fizycznych).  
 
Opisane pow yżej zasady opodatkow ania stosuje się z uw zględnieniem umów  o unikaniu 
podw ójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosow anie 
staw ki podatku w ynikającej z w łaściw ej umow y o unikaniu podw ójnego opodatkow ania albo 
niezapłacenie podatku zgodnie z taką umow ą jest możliw e pod warunkiem udokumentowania dla 
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celów  podatkow ych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem 
rezydencji.  
 
Zgodnie z art. 30b ust. 6 po zakończeniu roku podatkow ego podatnik jest obow iązany  
w  zeznaniu podatkow ym, o którym mow a w  art. 45 ust. 1a pkt 1, w ykazać dochody uzyskane  
w  roku podatkow ym z odpłatnego zbycia papierów  w artościow ych, w  tym rów nież dochody,  
o których mow a w  art. 24 ust. 14 oraz dochody z realizacji praw  z nich w ynikających oraz  
z odpłatnego zbycia udziałów  w  spółkach mających osobow ość praw ną, oraz z tytułu objęcia 
udziałów  (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, i obliczyć należny podatek dochodowy.  

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1. Ustaw y o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do 
30 kw ietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom 
skarbowym odrębne zeznania, w edług ustalonych w zorów , o w ysokości osiągniętego w  roku 
podatkow ym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych 
w  art. 30b Ustaw y o podatku dochodow ym od osób fizycznych. 
 
 
 

3.8.2 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z tytułu dywidendy 
 
Opodatkow anie podatkiem dochodow ym od osób fizycznych przychodów  z tytułu dyw idendy 
odbyw a się w edług następujących zasad, określonych przez przepisy Ustaw y o podatku 
dochodow ym od osób fizycznych (tekst jedn. 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zmianami): 

  
- Podstaw ą opodatkow ania jest cały przychód otrzymany z tytułu dyw idendy.  
- Przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkow anymi na zasadach 

określonych w art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 
Ustaw y o podatku dochodow ym od osób fizycznych).  

- Podatek z tytułu dyw idendy w ynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustaw y  
o podatku dochodow ym od osób fizycznych).  

- Płatnikiem podatku jest podmiot w ypłacający dywidendę, który potrąca kw otę podatku z  
przypadającej do w ypłaty sumy oraz w płaca ją na rachunek w łaściw ego dla płatnika 
urzędu skarbow ego.  

 
Zgodnie ze stanow iskiem Ministerstw a Finansów  w yrażonym w  piśmie z dnia 4 lipca 2007 r. 
(znak DD3-066-60/RM/07/MB7-1274) skierow anym do KDPW, potw ierdzającym stanow isko 
w yrażone w piśmie z dnia 5 lutego 2002 r. (znak PB5/RB-033-34-189/02) oraz w piśmie z dnia 22 

stycznia 2004 r. (znak PB5/RM-068-16-57/04) płatnikiem tym jest biuro maklerskie prow adzące 
rachunek papierów  w artościow ych osoby fizycznej, której w ypłacana jest dyw idenda.  
 

3.8.3 Opodatkowanie dochodów osób prawnych 
 
Dochodem ze sprzedaży akcji podlegającym opodatkow aniu jest nadw yżka sumy przychodów  
nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, przy czym przychodem jest kw ota 
otrzymana ze sprzedaży akcji, natomiast kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na 
nabycie tych akcji. Dochód ze sprzedaży akcji jest opodatkowany na zasadach ogólnych i łączy 
się z dochodami z innych źródeł. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustaw y o podatku dochodowym od osób 
praw nych podatek w ynosi 19% podstaw y opodatkow ania.  
 
Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustaw y o podatku dochodow ym od osób praw nych podatnicy są 

obow iązani bez wezwania składać deklarację, według ustalonego w zoru, o w ysokości dochodu 
(straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i w płacać na rachunek urzędu skarbow ego 
zaliczki miesięczne w  wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego 
od początku roku podatkow ego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.  
 
Podatnicy mogą rów nież deklarow ać dochód lub stratę w  sposób uproszczony, na zasadach 
określonych w  art. 25 ust. 5–6 Ustaw y o podatku dochodow ym od osób praw nych.  
Zastosow anie staw ki podatku w ynikającej z w łaściw ej umow y o unikaniu podw ójnego 
opodatkow ania albo niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umow ą jest możliw e 
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pod w arunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym 
od podatnika certyfikatem rezydencji. 
 

3.8.4 Opodatkowanie dochodów osób prawnych z tytułu dywidendy 
 
Zgodnie z art. 22 Ustaw y o podatku dochodow ym od osób praw nych podatek dochodow y od 
dochodów  z dyw idend oraz innych przychodów  z tytułu udziału w  zyskach, w  tym także:  

- dochodu z umorzenia akcji,  
- dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w  celu umorzenia tych 

akcji,  
- w artości majątku otrzymanego w  zw iązku z likw idacją osoby praw nej,  
- dochodu przeznaczonego na podw yższenie kapitału zakładow ego,  
- dochodu stanow iącego rów now artość kw ot przekazanych na ten kapitał z innych 

kapitałów  osoby praw nej  
 
podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19% uzyskanego przychodu.  
Zw alnia się od podatku dochodow ego dochody (przychody) z dyw idend oraz inne przychody  
z tytułu udziału w  zyskach osób praw nych, jeżeli spełnione są łącznie następujące w arunki:  

- Wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodow ego, mająca siedzibę lub zarząd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

- Uzyskującym dochody (przychody) jest spółka podlegająca w  Rzeczypospolitej Polskiej, 

w  innym niż Rzeczpospolita Polska państw ie członkow skim Unii Europejskiej, lub  
w  innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu 
podatkiem dochodow ym od całości sw oich dochodów , bez w zględu na miejsce ich 
osiągania. 

- Spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji  
w  kapitale emitenta.  

- Odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w  
zyskach osób prawnych jest spółka, o której mow a w  pkt 2, albo położony poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki, o której mow a w  pkt 2.  

 
Zw olnienie to ma zastosow anie w  przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody)  
z tytułu udziału w  zysku osoby prawnej posiada akcje w  spółce w ypłacającej te należności (nie 
mniej niż 10%) nieprzerwanie przez okres dw óch lat. Zw olnienie to ma rów nież zastosow anie, 
jeśli okres dw óch lat nieprzerwanego posiadania akcji upływa po dniu uzyskania tych dochodów , 

a także w  przypadku, gdy okres dw óch lat nieprzerw anego posiadania udziałów  (akcji),  
w  w ysokości określonej w  ust. pkt 3 przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu 
udziału w  zysku osoby praw nej, mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, upływ a po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów ). W przypadku niedotrzymania 
w arunku posiadania akcji (w wysokości 10% akcji w kapitale zakładow ym) nieprzerw anie przez 
okres dw óch lat spółka uzyskująca dochody (przychody) będzie zobow iązana do zapłaty 
podatku, w raz z odsetkami za zw łokę, w  w ysokości 19% przychodów  w  terminie do 20 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w  którym osoba praw na utraciła praw o do zw olnienia. 
Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w  którym osoba praw na po raz pierw szy 
skorzystała ze zw olnienia. 
Pow yższe zasady stosuje się z uw zględnieniem umów  w  spraw ie unikania podw ójnego 
opodatkow ania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 
 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustaw y o podatku dochodowym od osób prawnych spółki, które dokonują 
w ypłat należności z tytułu przychodów z dyw idend oraz innych przychodów  z tytułu udziału w  
zyskach osób praw nych, są obow iązane, jako płatnicy, pobierać w  dniu dokonania w ypłaty 
zryczałtow any podatek dochodow y od tych w ypłat. Jednakże zastosow anie staw ki podatku 
w ynikającej z właściwej umowy o unikaniu podw ójnego opodatkowania albo niepobranie podatku 
zgodnie z taką umow ą jest możliw e pod w arunkiem udokumentow ania miejsca siedziby 
podatnika dla celów  podatkow ych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. W razie 
przeznaczenia dochodu na podw yższenie kapitału zakładow ego spółka pobiera podatek  
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w  terminie 14 dni od dnia upraw omocnienia się postanow ienia sądu rejestrow ego o dokonaniu 
w pisu o podw yższeniu kapitału zakładow ego. 
 
Spółka przekazuje kw otę podatku, w  terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  
w  którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbow ego, którym kieruje Naczelnik Urzędu 
Skarbow ego w łaściw y w edług siedziby podatnika, a w  przypadku podatników  niemających 
siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – na rachunek Urzędu Skarbow ego, 
którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbow ego w łaściw y w  spraw ach opodatkow ania osób 
zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać Urzędow i Skarbow emu deklarację o pobranym 

podatku, sporządzoną w edług ustalonego w zoru. 
 

3.8.5 Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych  
 
Obow iązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczyw a 
na podmiocie prow adzącym rachunek papierów  w artościow ych podmiotu zagranicznego  
w  przypadku, gdy kwoty związane z udziałem w  zyskach osób prawnych są wypłacane na rzecz 
inw estorów  zagranicznych, którzy podlegają w  Polsce ograniczonemu obow iązkow i 
podatkow emu, czyli:  

- osób praw nych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub 
zarządu (art. 3 ust. 2 Ustaw y o podatku dochodow ym od osób praw nych), 

- osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca 
zamieszkania (art. 3 ust. 2a Ustaw y o podatku dochodow ym od osób fizycznych).  

 
Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów  z tytułu dyw idend  
i innych udziałów w zyskach emitenta osiąganych przez inw estorów  zagranicznych mogą być 
zmienione postanowieniami umów  o unikaniu podw ójnego opodatkow ania zaw artymi pomiędzy 
Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby praw nej lub miejsca 
zamieszkania osoby fizycznej.  
 
W przypadku, gdy umow a o unikaniu podw ójnego opodatkow ania modyfikuje zasady 
opodatkow ania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
w iążące są postanow ienia tej umow y i w yłączają one stosow anie przyw ołanych pow yżej 
przepisów  polskich ustaw  podatkow ych.  
 
Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustaw y o podatku dochodow ym od osób praw nych, 
zastosow anie staw ki podatku w ynikającej z w łaściw ej umow y w  spraw ie zapobieżenia 

podw ójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umow ą jest możliw e pod 
w arunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od 
niego zaśw iadczeniem (certyfikat rezydencji), w ydanym przez w łaściw y organ administracji 
podatkow ej.  
 
W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, zastosowanie stawki podatku w ynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia 
podw ójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliw e, pod w arunkiem uzyskania 
od podatnika certyfikatu rezydencji.  
 
Artykuł 22 ust. 4 Ustaw y o podatku dochodow ym od osób praw nych zw alnia od podatku 
dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w  zyskach 
osób praw nych, jeżeli spełnione są łącznie następujące w arunki:  

1. Wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 
spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Uzyskującym dochody (przychody) z dyw idend oraz inne przychody z tytułu udziału  
w  zyskach osób praw nych, o których mow a w  pkt 1, jest spółka podlegająca  
w  Rzeczpospolitej Polskiej, w  innym niż Rzeczpospolita Polska państw ie członkow skim Unii 
Europejskiej lub w  innym państw ie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
opodatkow aniu podatkiem dochodow ym od całości sw oich dochodów , bez w zględu na 
miejsce ich osiągania.  
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3. Spółka, o której mow a w  pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów  (akcji)  
w  kapitale spółki, o której mow a w  pkt 1.  

4. Odbiorcą dochodów  (przychodów ) z dyw idend oraz innych przychodów  z tytułu udziału  
w  zyskach osób praw nych jest:  

- spółka, o której mow a w  pkt 2, albo  

- zagraniczny zakład spółki, o której mow a w  pkt 2.  
 
Zw olnienie to ma zastosow anie w  przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody)  
z dyw idend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub 
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w  spółce w ypłacającej te 
należności w  w ysokości, o której mow a w  pkt 3, nieprzerw anie przez okres dw óch lat.  
Zw olnienie to ma rów nież zastosow anie, gdy okres dw óch lat nieprzerw anego posiadania 
udziałów  (akcji), w wysokości określonej w pkt 3 przez spółkę uzyskującą dochody (przychody)  

z tytułu udziału w  zysku osoby praw nej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, upływ a po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku 
niedotrzymania w arunku posiadania udziałów  (akcji), w  w ysokości określonej w  pkt 3, 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka, o której mow a w  pkt 2, jest obow iązana do zapłaty 
podatku, w raz z odsetkami za zw łokę, od dochodów  (przychodów ) określonych pow yżej  
w  w ysokości 19% dochodów  (przychodów ) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  
w  którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w  którym 
spółka po raz pierw szy skorzystała ze zw olnienia.  
Emitent bierze odpow iedzialność za potrącenie podatków  u źródła, jeśli zgodnie  
z obow iązującymi przepisami, w  tym umow ami o unikaniu podw ójnego opodatkow ania, 
w ypłacane przez niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów 
z tytułu udziału w  zyskach osób praw nych podlegają opodatkow aniu w  Polsce. 
 

3.8.6 Podatek od spadków i darowizn 
 
Praw a i obow iązki majątkow e akcjonariuszy spółki akcyjnej podlegają dziedziczeniu na zasadach 
ogólnych.  
 
Zgodnie z Ustaw ą z dnia 28 lipca 1983 r. (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r . nr 93, poz. 768 ze 
zmianami)  o podatku od spadków i darowizn nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 
darow izny praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów 
w artościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:  

- w  chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarow any  
był obyw atelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, lub  

- praw a majątkowe dotyczące papierów  w artościow ych są w ykonyw ane na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

 
Wysokość staw ki podatku od spadków  i darow izn jest zróżnicow ana; zależy od rodzaju 
pokrew ieństw a lub pow inow actw a, albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą  
i spadkodaw cą, albo pomiędzy darczyńcą i obdarow anym. Stopień pokrew ieństw a zostaje 
ustalony w  oparciu o art. 14 Ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ponadto, zgodnie z art. 4a 
tej samej ustaw y, małżonek, zstępni, w stępni, pasierb, rodzeństw o, ojczym i macocha są 
zw olnieni od przedmiotow ego podatku. Zw olnienie to jest jednak obw arow ane określonymi 
przepisami obow iązkami informacyjnymi.  
 
Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustaw y o podatku dochodow ym od osób 
fizycznych, w olny od podatku dochodow ego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów ) 
otrzymanych w drodze spadku albo darowizny – w części odpow iadającej kw ocie zapłaconego 
podatku od spadków  i darow izn. 

 

3.8.7 Podatek od czynności cywilnoprawnych 
 
Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustaw y o podatku od czynności cywilnoprawnych zw alania się od podatku 
sprzedaż praw  majątkow ych będących instrumentami f inansow ymi:  
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a) f irmom inw estycyjnym oraz zagranicznym firmom inw estycyjnym,  

b) dokonywaną za pośrednictwem firm inw estycyjnych lub zagranicznych firm inw estycyjnych,  

c) dokonyw aną w  ramach obrotu zorganizow anego,  

d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez f irmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 
inw estycyjne, jeżeli praw a te zostały nabyte przez te f irmy w  ramach obrotu 
zorganizow anego.  

 
Zgodnie z definicją obrotu zorganizow anego zaw artą w  art. 3 pkt 9 Ustaw y o obrocie 
instrumentami f inansow ymi przez obrót zorganizow any rozumie się obrót papierami 
w artościow ymi lub innymi instrumentami f inansow ymi dokonyw any na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulow anym albo w  alternatyw nym systemie obrotu.  
W św ietle tej definicji obrót instrumentami f inansow ymi emitenta jest zw olniony z podatku od 
czynności cyw ilnopraw nych.  
 
W innych przypadkach zbycie praw  z papierów  w artościow ych podlega opodatkow aniu 
podatkiem od czynności cyw ilnopraw nych w  w ysokości 1% w artości rynkow ej zbyw anych 
papierów  w artościow ych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustaw y o podatku od czynności 
cyw ilnopraw nych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustaw y o podatku od czynności 
cyw ilnopraw nych, kupujący zobow iązany jest do uiszczenia podatku od czynności 

cyw ilnopraw nych. 
 
 

3.8.8 Odpowiedzialność płatnika podatku 
 
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustaw y z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkow a (tekst 
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie w ykonał c iążącego na nim 
obow iązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i w płacenia go w e w łaściw ym terminie 
organowi podatkowemu, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niew płacony. 
Płatnik odpow iada za te należności całym swoim majątkiem. Odpow iedzialność ta jest niezależna 
od w oli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się w yłącznie w  przypadku, 
gdy odrębne przepisy stanow ią inaczej albo podatek nie został pobrany z w iny podatnika.  
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4. DANE O EMITENCIE 

4.1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz  

z numerami telekomunikacyjnymi, identyfikator według właściwej klasyfikacji 
statystycznej oraz numer według właściwej identyfikacji podatkowej  

 
 

Firma: Cenospheres Trade & Engineering S.A. 

Forma praw na: Spółka Akcyjna 

Adres siedziby: ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszaw a 

Kraj siedziby; Polska 

Numer telefonu: (+48) 22 209 98 31 

Numer faksu: (+48) 22 209 98 01 

Adres poczty elektronicznej: info@cenospheres.eu 

Adres strony internetowej: w w w .cenospheres.eu 

NIP: 5252553273 

REGON: 146587667 

Numer KRS: 0000454474 

Sąd Rejonow y: Dla m.st. Warszaw y, XII w ydział KRS 

Data rejestracji 13.03.2013 

 
 

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta  

 
Zgodnie z artykułem 6 Statutu Spółki, czas trw ania Spółki jest nieoznaczony.  
 

4.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent  

 
Emitent został utworzony na podstaw ie przepisów  Kodeksu spółek handlow ych, postanow ień 
Statutu Spółki i innych w łaściw ych przepisów . 
 

4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz  
z podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, 
którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, 
ze wskazaniem organu, który je wydał  

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonow ego w Warszawie, Emitent został zarejestrow any pod 
nazw ą Kazsphere Spółka Akcyjna w  dniu 13.03.2013 roku w  rejestrze przedsiębiorców  
Krajow ego Rejestru Sądow ego, prow adzonego przez Sąd Rejonow y Dla m.st. Warszaw y, XII 
Wydział Gospodarczy Krajow ego Rejestru Sądow ego pod numerem 0000454474. 

Na podstawie uchwały nr 3 Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany  
nazw y firmy na Cenospheres Trade & Engineering Spółka Akcyjna. Zmiana została 
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajow ego 
Rejestru Sądow ego w  dniu 22.12.2014 roku. 
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4.4.1 Informacje czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania 
zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – 
dodatkowo przedmiot i  numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem 
organu, który je wydał  

 
Działalność prowadzona przez Emitenta nie w ymaga posiadania zezw olenia, licencji lub zgody. 
Podmiot zależny od Emitenta spółka Kazsphere TOO z siedzibą w  Karagandzie posiada 
w ymagane prawem zezwolenie na emisję zanieczyszczeń do środow iska, które było niezbędne 
do instalacji urządzenia do połow u mikrosfery przy lagunie elektrociepłow ni w  Karagandzie.  

Zezw olenie zostało w ydane przez  Urząd Wojew ództw a Karagandinskiego, Departament 
Zasobów  Naturalnych i Kontroli Środow iska Wojew ództw a Karagandinskiego, o numerze 
0003527, seria M-08. Zezw olenie zostało w ydane w  dniu 06.06.2014 r. i obow iązuje do 
31.12.2018 r. 
 

4.5. Krótki opis historii  Emitenta 

 

Data Wydarzenie 

02.2013 Założenie spółki Kazsphere S.A. 
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04-05.2013 Badania laboratoryjne jakości mikrosfery dostępnej w  lagunie  
w  Karagandzie 

07.2013 Podpisanie umow y z elektrociepłownią na dostęp do laguny w Karagandzie 

10.2013 Pozyskanie f inansow ania na budow ę instalacji do połow u mikrosfery 

04.2014 Budow a w łasnej instalacji poław iającej w  Karagandzie 

05-08.2014 Naw iązanie w spółpracy z regionalnymi dostaw cami w  Kazachstanie 

05.2014 
Pierw szy transport mokrej mikrosfery do Polski 

Pierw sza sprzedaż mokrej mikrosfery 

10.2014 Uruchomienie testow ej instalacji do osuszania mikrosfery w  Piasecznie 

10-11.2014 Dostarczenie próbek mikrosfery suchej do ok. 50 potencjalnych odbiorców  

11.2014 Rozpoczęcie budow y docelow ej instalacji do suszenia mikrosfery  

11.2014 Zmiana nazwy spółki na Cenospheres Trade & Engineering S.A. 

01-02.2015 Pozyskanie f inansow ania na dokończenie budow y instalacji suszącej 

03.2015 Ukończenie budow y nowej suszarni i rozpoczęcie procesu suszenia mikrosfery 
mokrej na w iększą skale 

 
 

4.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad 

ich tworzenia 

 
Na dzień 31.12.2014 r. na kapitał w łasny Emitenta w  w ysokości 1.230.133,75 zł składały się: 

- kapitał podstaw ow y 
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- kapitał zapasow y 
- zysk lub strata z lat ubiegłych 

 
Kapitał zakładow y w ynosił 250.000,00 zł. 
 
Kapitał zapasow y w ynosił 2.900.000,00 zł tw orzony był i w ykorzystyw any w  oparc iu  
o postanowienia Statutu Spółki. Pochodzi z nadw yżki ponad nominalną w artość wyemitow anych  
i objętych akcji serii B. 
 

Strata z lat ubiegłych w ynosiła 280.717,63 zł. 
 
Strata netto w  roku obrotow ych 2014 w ynosiła 1.639.148,62 zł. 
 
Spółka może tw orzyć kapitał rezerw ow y oraz inne kapitały i fundusze. Organem decyzyjnym  
w  spraw ie przeznaczania środków  na fundusze i kapitały  oraz ich w ykorzystania jest Walne 
Zgromadzenie. Niniejszy zapis nie dotyczy kapitału zapasow ego, do którego stosuje się reguły 
przew idziane w  art. 396 Kodeksu spółek handlow ych. 
 
Kapitał w łasny Emitenta (stan na dzień 31.12.2014 r.) 
 

lp. Wyszczególnienie  Wartość w zł 

 Kapitał (Fundusz) w łasny ogółem  1.230.133,75 

1 Kapitał podstaw ow y 250.000,00 
2 Kapitał zapasow y 2.900.000,00 

3 Zysk (strata) z lat ubiegłych - 280.717,63 
4 Zysk (strata) netto - 1.639.148,62 

 

Źródło: Emitent 

 

4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału za kładowego  

 
Kapitał zakładow y Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w  kw ocie 
300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) 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 lub w wyniku realizacji 
uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości 
przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu 

wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji  

 
Spółka nie emitow ała: 
            - obligacji  

- obligacji zamiennych,  
            - obligacji dających pierw szeństw o do objęcia w  przyszłości now ych emisji, 
            - w arrantów  subskrypcyjnych. 

 

4.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie 
statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału 
zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być podwyższony kapitał 
zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może 
być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

 

Zgodnie z artykułem 8 ust. 4 Statutu Spółki Zarząd został upow ażniony do dokonania 
podw yższenia kapitału zakładow ego, w  granicach kapitału docelow ego. 
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Artykuł 8 

4. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego 
Spółki o kwotę nie większą niż 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) 
poprzez emisję nie więcej niż 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji na 
okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy"), na  
następujących zasadach: 
a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia 11 
lutego 2013 roku; 

b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady 
pieniężne lub niepieniężne; 
c) cenę emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali zarząd w uchwale o 
podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia; 
d) uchwala Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym 
artykule zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego; 
e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 
Uchwala Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; 
f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na 
okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału 
Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);  
g) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego 

w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:  
(i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów 
zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z 
zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; 
(ii)podejmowania uchwal oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania 
umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem 
postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; 
(iii)podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji 
prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku 
regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect na GPW w 
Warszawie, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 
 
 

Na podstaw ie Uchw ały nr 1 i 2 Zarządu spółki pod firmą CENOSPHERES 
TRADE&ENGENEERING S.A. z dnia 15 stycznia 2015 roku w  w yniku emisji 500.000 (pięćset 
tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C dokonano podw yższenia kapitału zakładow ego 
w  ramach kapitału docelow ego Spółki z kw oty 250.000,00 zł (słow nie: dw ieście pięćdziesiąt 
tysięcy złotych) do kw oty 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) tj. o kw otę 50.000,00 zł 
(słow nie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
W zw iązku z powyższym Zarząd Emitenta upow ażniony jest jeszcze do dokonania podwyższenia 
kapitału zakładow ego w  ramach kapitału docelow ego o kw otę nie w yższą niż 25.000,00 zł 
(słow nie: dw adzieścia pięć tysięcy złotych) w  drodze emisji do 250.000 (słow nie: dw ieście 
pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji. 
 

4.10. Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane 
instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nim kwity depozytowe 

 
Instrumenty f inansowe Emitenta, jak również wystawiane w związku z nimi kw ity depozytowe, nie 
są ani nie były dotychczas notowane na żadnych rynkach instrumentów finansowych. 
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4.11. Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych, 
organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego 
działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem 
w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, 
przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie 
głosów 

 
  

 
 
 
 

Firma: Kazsphere TOO 

Forma praw na: Spółka z o.o. 

Adres siedziby: Zarejestrowana pod numerem 2992-1930-01-
TOO, BIN 120740005555, w  Departamencie 
Praw nym obw odu karagandyjskiego, miasta 
Karaganda, pod adresem Kazachstan, obwód 
Karagandyjski, miasto Karaganda, rejon im. 
Kazybiek G, Prospekt Stroitieliej 34, 100026 

Kraj siedziby; Kazachstan 

Przedmiot działalności Wydobycie i przetw arzanie mikrosfery 

Udział Emitenta w  kapitale zakładow ym: 100% 

Udział Emitenta w  ogólnej liczbie głosów : 100% 
 
Emitent konsoliduje spraw ozdanie f inansow e ze spółką Kazsphere TOO. 
 

4.12. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyj nych 

 

4.12.1 Powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów 
zarządzających i nadzorczych Emitenta  

 
Pan Jarosław  Bronow ski jest rów nocześnie Wiceprezesem Zarządu Emitenta oraz 
akcjonariuszem posiadającym 10,42% w szystkich w yemitow anych akcji i 10,42% głosów  na 
Walnym Zgromadzeniu. 
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Pan Sultan Akhanov jest rów nocześnie Przew odniczącym Rady Nadzorczej Emitenta oraz 
akcjonariuszem posiadającym 11,57% w szystkich w yemitow anych akcji i 11,57% głosów  na 
Walnym Zgromadzeniu. 
 

4.12.2 Powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów 
zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta  

 
Pan Jarosław Bronowski jest rów nocześnie Wiceprezesem Zarządu Emitenta oraz znaczącym 
akcjonariuszem posiadającym 10,42% w szystkich w yemitow anych akcji i 10,42% głosów  na 

Walnym Zgromadzeniu. 
 
Pan Sultan Akhanov jest rów nocześnie Przew odniczącym Rady Nadzorczej Emitenta oraz 
znaczącym akcjonariuszem posiadającym 11,57% w szystkich w yemitow anych akcji i 11,57% 
głosów  na Walnym Zgromadzeniu. 
 
Pan Grzegorz Golec jest równocześnie Wiceprzew odniczącym Rady Nadzorczej Emitenta oraz 
Prezesem Zarządu znaczącego akcjonariusza spółki Rubicon Partners Corporate Finance S.A. 
posiadającego 10,42% w szystkich w yemitow anych akcji i 10,42% głosów  na Walnym 
Zgromadzeniu oraz Członkiem Zarządu Rubicon Partners S.A., spółki dominującej w zględem 
Rubicon Partners Corporate Finance S.A. 
 
Pan Piotr Karmelita jest rów nocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta i Członkiem Rady 

Nadzorczej znaczącego akcjonariusza spółki Rubicon Partners Corporate Finance S.A. 
posiadającego 10,42% w szystkich w yemitow anych akcji i 10,42% głosów  na Walnym 
Zgromadzeniu oraz Członkiem Zarządu i akcjonariuszem Rubicon Partners S.A., spółki 
dominującej w zględem Rubicon Partners Corporate Finance S.A. 
 
Emitent w  2014 roku otrzymał pożyczki od znaczących akcjonariuszy tj. od Superkonstelacja 
Limited w  kwocie 500.000,00 zł, od Helioblue Investments Limited w  kw ocie 500.000,00 zł oraz 
od Celeste Ltd w  kwocie 764.000,00 zł. W marcu 2015 roku Emitent spłacił pożyczkę w  kw ocie 
764.000,00 zł w raz z odsetkami w obec akcjonariusza spółki Celeste Ltd. 
 
 

4.12.3 Powiązania pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów 
zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta 
a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów 

zarządzających i nadzorczych) 
 
Rubicon Partners Corporate Finance S.A., będącym Autoryzowanym Doradcą Emitenta, posiada 
312.500 akcji Emitenta co stanowi 10,42% wszystkich wyemitowanych akcji i 10,42% głosów  na 
Walnym Zgromadzeniu. 

Pan Grzegorz Golec jest równocześnie Wiceprzew odniczącym Rady Nadzorczej Emitenta oraz 
Prezesem Zarządu Autoryzow anego Doradcy  oraz Członkiem Zarządu Rubicon Partners S.A., 
spółki dominującej w zględem Autoryzow anego Doradcy. 

Pan Piotr Karmelita jest rów nocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta i Członkiem Rady 
Nadzorczej Autoryzow anego Doradcy oraz Członkiem Zarządu i akcjonariuszem Rubicon 
Partners S.A., spółki dominującej w zględem Autoryzow anego Doradcy. 

 

4.13. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z 

ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup 
produktów, towarów i usług, albo jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, 
towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i 
Emitenta, w podziale na segmenty działalności  
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4.13.1 Zarys działalności oraz informacje o podstawowych produktach, towarach lub 
usługach Emitenta  oraz spółek Grupy Kapitałowej  

 
4.13.1.1 Przedmiot działalności 
 
Cenospheres Trade & Engineering S.A. zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, suszeniem, 
uszlachetnianiem i dystrybucją cenosfery (mikrosfery). 
Cenosfery to kulki o cienkich ściankach z krzemionki aluminiow ej, w ypełnione azotem  
i dw utlenkiem w ęgla. Są one jednym z rodzajów  mikrosfer, stąd częste stosow anie określenia 

„mikrosfery”.  Średnica mikrosfer to ok.0.1-0.5 mm – f inalny produkt ma postać sypkiego pudru. 
Mikrosfera powstaje jako produkt uboczny z pyłów po spaleniu w ęgla kamiennego w  określonych 
w arunkach. Wraz z popiołem, i innymi ubocznymi produktami spalania w ęgla, zazw yczaj 
transportowana jest hydraulicznie do zbiorników osadow ych elektrow ni tzw . lagun osadczych. 
Mikrosfera unosi się na pow ierzchni w ody i pozyskiw ana jest ręcznie lub mechanicznie (przy 
pomocy pomp) z pow ierzchni laguny. 

Przed rozpoczęciem działalności Grupy Emitenta, obecni akcjonariusze i zarządzający Spółką 
naw iązali współpracę z właścicielem dużej elektrociepłowni w Karagandzie, spalającej rocznie ok. 
6 mln ton w ęgla kamiennego. 
Jeszcze przed rozpoczęciem wydobycia pobrano kilka próbek mikrosfery z różnych miejsc laguny 
znajdującej się w  przy elektrociepłow ni. Pozyskany materiał został przekazany do badań 
laboratoryjnych dr inż. Waldemarow i Pichórow i z Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisław a 
Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałow ej i Ceramiki, Katedry Technologii Materiałów  

Budow lanych.  

Wyniki próbek potw ierdziły, że mikrosfera znajdująca się w  lagunie charakteryzuje się dużą 
zaw artością tlenku aluminium i małą ilością tlenku żelaza. Jej w łaściwości odznaczają się wyższą 
temperaturą topnienia aniżeli ta pow szechnie dostępna na rynku (pow yżej 1 600 st. C), a jej 
kolorystyczna neutralność jest szczególnie poszukiw ana przez producentów  materiałów  
budow lanych. 

Emitent, w raz z posiadającymi doskonałą znajomość lokalnego rynku i jego specyfiki partnerami 
z Kazachstanu, założył kazachską spółkę celow ą Kazsphere TOO z siedzibą w  Karagandzie. 
Spółka ta podpisała umow ę z elektrociepłow nią na samodzielny połów  surow ca z laguny .  
Z w stępnych analiz przeprowadzonych przez Zarząd Emitenta w ynika, że możliw y roczny uzysk  
z laguny szacow any jest na poziomie ok. 8-12 tys. ton mikrosfery mokrej.  

Oprócz w łasnego źródła w ydobycia, Grupa Emitenta naw iązała w spółpracę partnerską  
z pięcioma lokalnymi dostaw cami mikrosfery mokrej z regionów  Ekibastuz i Temirtau  
w  Kazachstanie. W przypadku zw iększenia popytu, Emitent będzie miał możliw ość pozyskania 

surow ca od partnerów  w  Kazachstanie. 

Ze w zględu na kluczowy aspekt suszenia w procesie produkcji mikros fery, Emitent w  2014 roku 
zbudow ał prototyp docelow ego urządzenia suszącego. Przeprow adzone z sukcesem testy 
umożliw iły zdobycie dośw iadczenia i w iedzy o procesie produkcji, optymalizację parametrów  
instalacji docelow ej i w yprodukow anie pierw szych próbek produktów  rozesłanych klientom do 
testów  przydatności. Pod koniec 2014 roku rozpoczął budow ę docelow ej instalacji suszącej  
o w ydajności 1.000 – 1.500 kg/h (6.000 – 9.000 t/rok) mikrosfery suchej (w obec 100–120 kg/h 
w ydajności prototypu). Przed ukończeniem budow y Emitent sprzedaw ał jedynie mikrosferę 
mokrą. Odbiorcą był polski pośrednik działający w  tej samej branży. Wraz z zakończeniem 
budow y instalacji przemysłow ej na początku marca 2015 roku, Spółka rozpoczęła sprzedaż 
w ysokiej jakości mikrosfery suchej. 
 
4.13.1.2 Model biznesu 

 
Model biznesowy Emitenta polega na pozyskiw aniu mikrosfery mokrej poprzez spółkę zależną 
Kazsphere TOO, transporcie do Polski, suszeniu i uszlachetnianiu w  zakładzie produkcyjnym  
w  Piasecznie, a następnie pośredniej i bezpośredniej sprzedaży mikrosfery suchej do Klientów . 
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POZYSKANIE SUROWCA W KAZACHSTANIE 

Emitent podjął decyzję o skoncentrow aniu w ydobycia mikrosfery na terytorium Kazachstanu. 
Dostępna tam mikrosfera odznacza się lepszą jakością aniżeli ta dostępna w  innych w  innych 
krajach bogatych w  mikrosferę. 

Proces połow u z w łasnej laguny: 

Cząsteczki mikrosfery w ilgotnej, w raz z niew ielką ilością zanieczyszczeń popiołow ych, 
popękanych mikrosfer i części organicznych np. nasion znajdujące się w basenach wodnych przy 
elektrociepłow niach w ęglow ych, odław iane są za pomocą specjalistycznego zestaw u pomp. 
Pompy te stanow ią element kompleksow ej instalacji do połow u mikrosfery, która została 
opracow ana i w yprodukow ana dla Grupy Emitenta w  Polsce i przew ieziona do Kazachs tanu. 
Pozyskany surowiec przepompowyw any jest do zbiorników  osadczych gdzie poddaw any jest 
bardzo w stępnemu osuszaniu i usuw aniu zanieczyszczeń. Proces ten zazw yczaj odbyw a się 
poprzez płukanie lub mieszanie czerpakami. Pozw ala to uzyskać mikrosfery o stosunkow o dużej 
czystości. 
 
Pozyskanie surow ca od partnerów : 

Oprócz własnego źródła wydobycia, Grupa Emitenta naw iązała współpracę z pięcioma lokalnymi 
dostaw cami mikrosfery mokrej z regionów  Ekibastuz i Temirtau w  Kazachstanie. Posiadają oni  

WYDOBYCIE SUROWCA 
W KAZACHSTANIE 

NABYCIE SUROWCA OD 
POŚREDNIKÓW 

TRANSPORT SUROWCA DO POLSKI 

SUSZENIE W POLSCE 

SPRZEDAŻ POŚREDNIA  
SPRZEDAŻ 

BEZPOŚREDNIA  

TRANSPORT SUROWCA DO POLSKI 

SUSZENIE W POLSCE 

SPRZEDAŻ POŚREDNIA  
SPRZEDAŻ 

BEZPOŚREDNIA  

POZYSKANIE SUROWCA 
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w łasne złoża, których łączny roczny potencjał szacuje się na około 50 tys. ton w ydobycia 
mikrosfery mokrej. 

Pakow anie 

Mikrosfera w ilgotna po usunięciu nieczystości i nadmiaru w ody w  oddzielnym zbiorniku 
osadow ym pakow ana jest do pojemników  typu „big-bag” o pojemności do 500 kg. 
 
TRANSPORT SUROWCA DO POLSKI 

Po zapakow aniu mikrosfera zostaje przew ożona do Polski, do magazynu znajdującego się  
w  Piasecznie. Tam surow iec poddaw any jest w łaściw emu procesow i suszenia  

i obróbki. Emitent korzysta z usług f irm transportow ych, w  drodze w yboru najkorzystniejszej 
oferty. Wszelkie dokumenty i kw estie formalne zw iązane z przew ozem mikrosfery uzyskiw ane  
i przeprow adzane są przez podmiot zależny Kazsphere TOO. 
 
SUSZENIE I PRZESIEWANIE 
Etap suszenia w  procesie technologicznym produkcji mikrosfery jest bardzo istotny poniew aż 
odpow iada za jakość oferowanego produktu. W związku z powyższym,  Spółka zdecydow ała się 
w ybudować w pierwszej kolejności prototyp docelowego urządzenia. Po przeprow adzeniu w ielu 
testów  i analiz uzyskane efekty pozw oliły Zarządow i Spółki zdobyć szczegółow ą w iedzę  
o procesie produkcji. Pozyskane dośw iadczenie zostało w ykorzystane w  szczególności do  
w yeliminow ania potencjalnych błędów  i optymalizacji parametrów  docelow ej instalacji. 
Istotnym elementem w pływającym na czas trwania suszenia jest w ilgotność cenosfery (im mniej 
w ilgotna tym proces krótszy). 

Po w ysuszeniu mikrosfera jest poddawana przesiewaniu i frakcjonow aniu, a następnie dzielona 
ze w zględu na w ielkość uziarnienia na trzy głów ne frakcje: 

 frakcja do 65 mikronów , 
 frakcja od 65 do 130 mikronów , 

 frakcja pow yżej 130 mikronów . 

 
Część klientów  nie w ymaga frakcjonow ania mikrosfery, natomiast w  przypadku specjalnych 
zamów ień Emitent jest w  stanie dostosow ać jakość produktu do indyw idualnych potrzeb 
odbiorców . 
Wraz z zakończeniem w  marcu 2015 roku budow y pełno w ydajnej instalacji do suszenia  
i frakcjonow ania mikrosfery, Spółka rozpoczęła sprzedaż w ysokiej jakości mikrosfery  suchej. 
Wydajność suszarki w ynosi 1.000 – 1.500 kg/h (6.000 – 9.000 t/rok) mikrosfery suchej. 

 
SPRZEDAŻ 

Po zakończeniu procesu osuszania i frakcjonowania mikrosfera, przy udziale zew nętrznych firm 
transportow ych, dostarczana jest do końcow ych odbiorców  w  „big-bagach” lub w orkach  
o pojemności 25 kg. 
 
Proces dystrybucji w  w ypracow anym modelu biznesow ym opiera się przede w szystkim na 
sprzedaży bezpośredniej. 
 

1. Sprzedaż bezpośrednia 

Począw szy od listopada 2014 roku do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu Spółka 
rozesłała potencjalnym klientom ponad 80 próbek mikrosfery suchej. Należy zaznaczyć, 
że dla  odbiorców  końcow ych mikrosfera nie stanow i produktu f inalnego a jedynie jest 
częścią składową własnych produktów . Wśród przedsiębiorstw , które otrzymały próbki, 

około 50 próbek zostało w drożonych do faz testow ania w  procesie produkcji.  

Próbki zostały w drożone do testow ania w  procesie produkcji, przede w szystkim przez 
krajow e i zagraniczne podmioty w ytw arzające kompozyty, krajow e podmioty z branży 
chemii i materiałów  budow lanych oraz do producenta farb i lakierów  za granicą. 
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Emitent rozpoczął sprzedaż bezpośrednią B2B na dużą skalę w raz z zakończeniem 
budow y instalacji docelow ej, pozw alającej na uzyskanie w ymaganych przez klientów , 
przemysłow ych ilości mikrosfery suchej. 

 
2. Sprzedaż pośrednia 

W 2014 roku, w  okresie testow ania urządzenia suszącego, Emitent sprzedał w yłącznie 
mikrosferę mokrą. 380 ton surowca sprzedane zostało polskiemu pośrednikow i. Kanał ten 
będzie w  dalszym ciągu w ykorzystyw any przez Emitenta w  zależności od 

zapotrzebow ania zgłaszanego przez pośredników  na mikrosferę. W głów nej mierze 
oferow ana będzie jednak, w yżej marżow a, mikrosfera sucha. 

 
 
Począw szy od 01 stycznia 2015 roku do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu 
Informacyjnego Emitent dokonał sprzedaży kilkudziesięciu ton mikrosfery suchej. Około 70% to 
sprzedaż bezpośrednia do odbiorców , którzy w ykorzystali mikrosferę do produkcji w łasnych 
produktów  a pozostała część to sprzedaż zrealizow ana do pośrednika. 

 
 
4.13.1.3 Informacje o produktach 
 
Głów nym produktem oferow anym przez Emitenta jest w ysuszona i uszlachetniona mikrosfera 

szara i biała. Mikrosfera to sfery (kulki) krzemianow o-glinianow e o cienkich ściankach, 
w ypełnione głównie dw utlenkiem w ęgla i azotem. Są one produktem ubocznym spalania w ęgla 
kamiennego w  określonych w arunkach w  elektrow niach i elektrociepłow niach. Występują  
w  popiołach lotnych i żużlach paleniskow ych. 
Ze w zględu na bardzo krótki czas przebyw ania cząstek paliw a spalanego w  strefie w ysokich 
temperatur (> 1000° C), pow stałe produkty spalania mogą być na różnych etapach przemian 
fazow ych. Materiał ścianek mikrosfer może składać się zarów no z faz amorficznych, jak  
i krystalicznych. Wielkość cząstek sferycznych z reguły w aha się od 20 do 300 µm (mikronów ),  
a ich rozmiar zależy od lepkości i napięcia pow ierzchniowego stopionego szkła krzemianow ego 
oraz od szybkości zmian temperatury i dyfuzji gazów  w  szkielecie ziaren glinokrzemianow ych. 
Średnica mikrosfer to ok. 0.1-0.5 mm. 
 
Mikrosfera ze w zględu na proces pow staw ania, dostępna jest przede w szystkim w  krajach   
o dużych zasobach taniego w ęgla kamiennego i energetyce opartej na jego spalaniu (np.: 

Kazachstan, Rosja, Mołdaw ia, Ukraina, Indie, Chiny). 
Gromadzona jest ona w  zbiornikach osadow ych (lagunach) przy elektrow niach  
i elektrociepłow niach w ęglow ych starego typu, które cechuje: 
- brak zastosow ania f iltrów  spalin, 
- brak konieczności spełniania norm środow iskow ych. 
 
Poław iana mikrosfera jest suszona i uszlachetniana. Finalny produkt ma postać sypkiego pudru  
o barw ie od szarej (mikrosfera szara) do białej (mikrosfera biała). Jakość mikrosfery uzależniona 
jest od zaw artości Al2O3, im w iększy procent zaw artości tego tlenku, tym w iększa jasność  
i jakość. Przeprowadzone badania pokazują, że mikrosfera pozyskiw ana przez Spółkę posiada 
bardzo w ysoką zaw artość Al2O3 i jest jedną z lepszych dostępnych na rynku. Emitent ciągle 
poszukuje now ych źródeł o jeszcze w yższej jakości mikrosfery. 
 

Mikrosfera ze w zględu na swój skład chemiczny posiada szereg właściwości, które spraw iają że 
jest ona poszukiwana przez wiele przedsiębiorstw wykorzystujących mikrosferę jako półprodukt 
do w yrobu w łasnych produktów .  
 
Właściwości mikrosfery 
 
Do najw ażniejszych w łaściw ości mikrosfery należą: 
 



                                            Dokument Informacyjny           Cenospheres Trade & Engineering  
Spółka Akcyjna 

 S t r o n a | 76 

 w ysoka odporność termiczna, 

 mrozoodporność, 
 niska nasiąkliw ość, 

 niski ciężar w łaściw y, 

 łatw ość barw ienia, 

 produkt o neutralnym w pływ ie na środow isko. 

 
Pow yższe cechy spraw iają, że produkty w ytw orzone z użyciem mikrosfery cechuje w yższa 
jakość, m. in.: 
 

 popraw a oporu cieplnego, 

 redukcja masy końcow ej w yrobów , 
 zw iększenie lejności i pompow alności mas, 

 obniżenie lepkości i popraw a przepływ ów , 

 redukcja kosztów  na jednostkę objętości. 

 
Ze w zględu na szeroki wachlarz w łaściw ości mikrosfera jest doskonałym lekkim w ypełniaczem 
mineralnym znajdującym zastosow anie w  różnych branżach. 
 
Zastosowanie mikrosfery 
 

Energia i technika 

płuczki w iertnicze, pow łoki przemysłow e, materiały szlif ierskie, pow łoki i kompozyty statków  
kosmicznych, materiały w ybuchow e, ramiona śmigieł  

Budownictwo 

zaprawy cementowe i żywiczne, betony izolacyjne i izolacyjno-konstrukcyjne, geopolimery, kleje, 
szpachle, masy do ochrony przeciw pożarow ej, elementy galanterii użytkow ej (np. blaty), 
w ypełniacz tynków , mas, pow łok, farb, asfaltów  i innych mas bitumicznych 

Rekreacja 

łodzie, sprzęt pływający, kule do kręgli, deski surfingowe, kajaki, sprzęt do gry w  golfa, obuw ie, 
traw niki i dekoracje ogrodów  

Motoryzacja 

kompozyty, podkłady, opony, części silnika, klocki cierne hamulcow e, listw y ozdobne, 
w ypełniacze nadw ozia, tw orzyw a, materiały w ygłuszające 

Tworzywa sztuczne  

tłoczyw a BMC i SMC, odlew anie w tryskow e, modelow anie, w ytłaczanie, podłogi PCV, cienkie 
pow łoki, nylon, polietylen dużej i małej gęstości, polipropylen  

Ceramika i materiały ogniotrwałe  

płyty, cegły żaroodporne,  pow łoki,  materiały izolacyjne, zapraw y ogniotrw ałe, masy i kity do 
pracy w podwyższonej temperaturze, w arstw a izolacyjna w  czasie transportu ciekłego metalu  
w  kadzi 

 
 
Odbiorcy 
 
Emitent w  pierw szej kolejności zamierza dotrzeć do odbiorców  z branż : 
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 Produkcji kompozytów , w  tym paneli, laminatów , farb i lakierów ; 

 Ceramiki/materiałów  ogniotrw ałych; 
 Chemii budow lanej i materiałów  budow lanych; 

 Oil&Gas. 

 
 
4.13.1.4 Struktura przychodów i sytuacja ekonomiczno-finansowa 
 
Spółka została zaw iązana 11 lutego 2013 roku i została w pisana do rejestru przedsiębiorców  
Krajow ego Rejestru Sądow ego w  dniu 13 marca 2013 roku. W pierw szym niepełnym roku 
obrotow ym działalność polegała na zorganizow aniu kompleksow ego procesu biznesow ego 

począw szy od pozyskania mikrosfery mokrej aż do przetw orzenia w  mikrosferę suchą. 
Początkow a działalność wiązała się z poczynieniem kapitałochłonnych inw estycji w  niezbędne 
instalacje poław iającą i suszącą. W roku 2014 Emitent uzyskał przychody ze sprzedaży 380 ton 
mikrosfery mokrej w  w ysokości 1,06 mln zł. 
Przychody w 100% wygenerowane zostały poprzez sprzedaż mikrosfer do pośrednika, który jest 
jednym z w iększych i aktyw niejszych podmiotów  działających w  branży, który rów nież 
specjalizuje się w  sprzedaży mikrosfery. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*13.03.2013 – 31.12.2013 

 
Emitent zanotował w  2014 roku stratą netto w  w ysokości 1.639.148,62 zł, z czego najw iększą 
część stanowi strata na działalności operacyjnej. Na w ynik Spółki ma w pływ wielkość odsetek od 
otrzymanych pożyczek, tj. 239 tys. zł. Na koszty operacyjne największy wpływ miały usługi obce,  
które stanow iły 50% kosztów i związane były m.in. z nakładami na aktyw a trw ałe, tj. na budow ę 
początkowego etapu suszarni mikrosfery. Wartość poniesionych nakładów w 2014 roku w yniosła 
794 tys. zł. Ponadto poniesione zostały koszty zw iązane z nabyciem sprzedanej mikrosfery w  
kw ocie 501 tys. zł. 
W 2014 roku Spółka znacząco zw iększyła zadłużenie na co istotny w pływ  miały pożyczki 
zaciągnięte od akcjonariuszy tj. od Superkonstelacja Limited w  kw ocie 500.000,00 zł, od 
Helioblue Investments Limited w  kw ocie 500.000,00 zł oraz od Celeste Ltd w  kw ocie  

764.000,00 zł. 
 
 

4.13.2 Strategia rozwoju 

Strategia rozw oju Emitenta i jego Grupy Kapitałow ej koncentruje się na:  

1) rozszerzeniu podstaw ow ej bazy klientów , 

  2014 

skonsolidowane 

 2014 

jednostkowe 

2013 

jednostkowe* 

Przychody netto ze sprzedaży 1.059.145,55  1.059.145,55 0,00 

Koszty działalności 

operacyjnej 
3.144.733,89 

 
2.634.774,97 282.680,94 

Zysk (strata) ze sprzedaży -2.085.588,34  -1.575.629,42 -282.680,94 

Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej 
-2.192.768,15 

 
-1.681.416,31 -282.680,60 

Zysk (strata) brutto -2.200.170,09  -1.680.181,78 -280.717,63 

Zysk (strata) netto -2.159.136,93  -1.639.148,62 -280.717,63 

Aktywa trwałe 1.428.200,35  2.410.056,63 183.438,67 

Aktywa obrotowe 1.535.888,19  1.168.349,24 2.764.141,14 

Suma bilansowa 2.964.088,44  3.578.405,87 2.947.579,81 

Kapitał własny 665.644,00  1.230.133,75 2.819.282,37 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

2.298.444,44 
 

2.348.272,09 128.297,44 
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2) zw iększanie dostępności surow ca, 

3) zw iększeniu mocy produkcyjnych, 

 

oraz w  długim terminie na: 

1) rozw oju sieci sprzedaży i znaczącym zw iększeniu liczby posiadanych klientów . 

 

Rozszerzenie podstawowej bazy klientów  

W początkowej fazie rozwoju sieci dystrybucyjnej, Emitent skupia sw oje działania na dotarciu do 
odbiorców przede wszystkim działających w sektorze ceramiki i materiałów  ogniotrwałych, chemii 

i materiałów  budowlanych oraz Oil&Gas. Bardzo dobra jakość posiadanej mikrosfery pozw ala na 
oferowanie mikrosfery również podmiotom produkującym panele i laminaty. Wśród potencjalnych 
odbiorców znajdują się również f irmy produkujące farby i lakiery. Przedsiębiorstw a te są bardzo 
w ymagającymi odbiorcami mikrosfery, ponieważ poszukują możliwie najwyższej jakości surowca. 
Cenospheres Trade & Engineering podejmuje w szystkie możliw e działania zmierzające do 
naw iązania długoterminow ej w spółpracy z klientami.  

W dniach 10-12 marca 2015 roku Emitent w ziął udział w  targach JEC EUROPE, które odbyły się 
w  Paryżu. Na targach w ystaw iły się najw iększe św iatow e podmioty działające na rynku 
kompozytów. Emitent przedstawił swój produkt, co pozwoliło na naw iązanie współpracy z kilkoma 
podmiotami produkującymi innow acyjne materiały kompozytow e. 

 

Zwiększanie wydobycia surowca 

Rozw ój technologii w ydobyw czej  

Grupa Cenospheres Trade & Engineering posiada w yłączność na w ydobycie mikrosfery mokrej 
przy lagunie elektrociepłow ni w  Karagandzie. Zarząd zdecydow ał o rozw oju technologii 
w ydobyw czej, w  celu zw iększanie uzysku surow ca z tej laguny. 

Rozw ój technologiczny możliwy jest dzięki zw iększeniu w ydajności posiadanych pomp. Emitent 
jest rów nież w trakcie opracowywania rozw iązań zmierzających do minimalizacji negatyw nego 
w pływu warunków atmosferycznych na wydobycie. Moce wydobywcze zainstalow anej w  lagunie 
instalacji pomp to ok. 3 tys. ton mikrosfery mokrej rocznie. Prowadzone działania technologiczne 
oraz organizacyjne mają docelow o zw iększyć roczny uzysk do ok. 8 tys. ton. 

Poszukiw anie now ych źródeł w ydobycia 

Kolejnym etapem jest poszukiwanie nowych lagun mających zwiększyć  potencjał w ydobyw czy  
Grupy Emitenta. 

W przypadku znalezienia now ych złóż, które mogłyby odpow iadać w ymaganiom jakościow ym 
jakie stawia sobie Zarząd, w celu oszacowania możliw ości w ydobyw czych będą dokonyw ane  
badania potencjału lagun i jakości znajdującej się tam mikrosfery. Rozpoczęcie w ydobycia  

z now ych źródeł będzie zależeć od takich czynników  jak: w yniki laboratoryjne pobranych próbek 
mikrosfery, negocjacji z lokalnymi partnerami, oszacow ania opłacalności w ydobycia  
w  poszczególnych lokalizacjach oraz  polityki lokalnych w ładz. 

Emitent w raz z partnerami kazachskimi poszukuje rów nież kolejnych dostaw ców , od których 
będzie mógł pozyskiwać wysokiej jakości surow iec w  atrakcyjnych cenach na lokalnym rynku. 

 

Zwiększenie mocy produkcyjnych 

W zw iązku z zakończeniem budowy docelowej instalacji do suszenia w Piasecznie w marcu 2015 
roku, Spółka realizuje proces suszenia wydobywanej mikrosf ery na skalę przemysłow ą. Emitent 
rozważa budowę drugiej instalacji do suszenia, która zostałaby umieszczona w  Kazachstanie. 
Rozpoczęcie budow y planow ane jest na 1Q 2016 roku. Now a instalacja pozw oliłaby podw oić  
moce produkcyjne. Przy w ykorzystaniu dotychczasow ego dostępu do mikrosfery z w łasnego 
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źródła i dotarciu do now ych źródeł oraz przy wykorzystaniu surowca pozyskiwanego od lokalnych 
dostawców w Kazachstanie Spółka będzie w  stanie znacząco zw iększyć produkcję mikrosfery 
suchej. Posiadając odpow iednie moce produkcyjne możliw e będzie szybkie zw iększenie skali 
produkcji przy stosunkow o niew ielkich nakładach finansow ych. 

 

Rozwój sieci sprzedaży 

Wraz ze zw iększeniem w ydobycia mikrosfery Emitent będzie rozw ijał kanały handlow e  
i dystrybucyjne. Produkt oferow any przez Spółkę jest tow arem bardzo pożądanym na całym 
św iecie. Bezpośrednie dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców  będzie zadaniem 

strategicznym dla kierow nictw a.  

Zarząd Spółki poszukuje potencjalnych klientów zainteresowanych zakupem mikrosfery zarówno 
w  sektorze budow nictw a, motoryzacji, tw orzyw  sztucznych, jak i w  przemyśle ceramicznym. 
Przeprow adzone rozpoznanie rynku w ykazało, iż istnieje bardzo duże zapotrzebow anie na 
oferowany przez Emitenta produkt w śród podmiotów  działających w  w ymienionych sektorach. 
Emitent zamierza również oferować swoje produkty w sektorach przemysłu odznaczających się 
w ysokim potencjałem w zrostu, takich jak Oil&Gas, energii i techniki.  

Proces dystrybucji będzie wspierany również przez w spółpracę z pośrednikami zajmującymi się 
sprzedażą mikrosfery. Kanał ten będzie wykorzystyw any w  celu dotarcia do klientów , z którymi 
pośrednik ma osobiste relacje. 

Uzyskanie pozycji czołow ego dostaw cy  mikrosfery na rynku europejskim jest celem 
strategicznym Grupy. Istotnym zadaniem, mającym w pływ  na zw iększenie sprzedaży , jest 
utrzymanie  rozpoznawalności spółki Cenospheres Trade & Engineering jako partnera godnego 

zaufania oferującego produkty najw yższej jakości o św iatow ych standardach. W dalszej 
perspektywie Spółka zakłada w ejście na najszybciej rozwijający się rynek azjatycki. Działania te 
jednak będą możliw e po uprzednim rozw inięciu i ustabilizow aniu sprzedaży w  Europie. 
 
Analiza SWOT 

 
Mocne strony 

- posiadanie niezbędnych innowacyjnych 
instalacji do produkcji mikrosfery tj. instalacji 
do połowu i suszenia mikrosfery, 

- posiadanie umowy na bezpośredni połów 
surowca z laguny przy elektrociepłowni w 
Karagandzie, 

- współpraca ze stroną kazachską – znajomość 
lokalnego rynku 

- wysoka jakość dostępnej mikrosfery,  

- nabyte doświadczenie w procesie produkcji 
mikrosfery, 

- prosta struktura organizacyjna, 
- wysokie bariery wejścia dla konkurencji,  

 

Słabe strony 

- mała baza klientów, 

- wysokie zapotrzebowanie na kapitał 
obrotowy, 

- niska rozpoznawalność firmy, 

Szanse 

- możliwość pozyskania nowych źródeł 
wydobycia mikrosfery na wyłączność, 

- dynamiczny wzrost wartości rynku, 

- dalsze zwiększanie się popytu na mikrosferę 
w cechujących się dużą innowacyjnością 
branżach, np. Gas&Oil, 

 

Zagrożenia 

- możliwość zaprzestania współpracy  
z elektrownią w Karagandzie, 

- możliwość zawirowań politycznych  
w Kazachstanie, 
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4.13.3 Charakterystyka rynku, na którym funkcjonuje Emitent  
 
Występowanie mikrosfery 
Mikrosfera jest produktem ubocznym spalania w ęgla kamiennego w  energetyce. Warunkiem 
pow stania znacznej ilości mikrosfery (ok 1-2% ilości popiołu) jest wysoka temperatura w procesie 
spalania. Now oczesne filtry ograniczające emisję szkodliw ych gazów  (przede w szystkim CO2) 
w ymagają niższej temperatury spalania w ęgla, co znacząco ogranicza ilość pow stającej 
mikrosfery.  

Najw iększe złoża mikrosfery znajdują się w  krajach o  dużych  zasobach  taniego  w ęgla  
kamiennego i  energetyce  opartej  na  jego  spalaniu  (np.:  Kazachstan, Rosja, Mołdaw ia,  
Ukraina, Indie, Chiny). Mikrosfera zbiera się razem z popiołem w  zbiornikach  osadow ych  
(lagunach)  przy  elektrowniach i  elektrociepłowniach  węglowych  starego  typu,  które cechuje: 
 
― brak zastosow ania f iltrów  spalin, 
― brak konieczności spełniania norm środow iskow ych, 
― niski poziom innow acyjności. 
 
Kraje o największych  złożach mikrosfery 

 
Źródło: Emitent 

 
Rynek mikrosfery w  Polsce  
Pomimo oparcia polskiej energetyki na w ęglu, przeprow adzone modernizacje elektrow ni  
i elektrociepłow ni oraz wysokie normy środowiskowe wpływają na znaczne zmniejszenie podaży  
i jakości mikrosfer na terenie Polski. 
 
Producenci mikrosfery w  Polsce dzielą się na dw ie podstaw ow e grupy: 
 

1. podmioty posiadające dostęp do surowca z lagun przy polskich elektrowniach węglowych, 

2. podmioty nabyw ające surow iec poza granicami kraju. 
 
Do najw iększych podmiotów  krajow ych w  branży należą: 
 

1. Eko Export – na rynku od 2003 roku, specjalizuje się w  pozyskiw aniu i sprzedaży 
mikrosfery. Spółka pozyskuje surow iec głów nie z Rosji i Kazachstanu oraz Polski.  
Po przetw orzeniu w  zakładzie produkcyjnym w  Bielsku-Białej kieruje blisko 100% 
produkcji na eksport, głów nie do Europy i USA. Według danych spółki, jej zdolność 
przerobowa wynosi około 70 tys. ton/rok. Produkcja w  2013 roku wyniosła około 13,4 tys. 
ton. Spółka posiada rów nież dostęp do w łasnego złoża mikrosfery przy elektrow ni  
w  Astanie w  Kazachstanie, gdzie zainstalow ała instalacje do połow u i suszenia 
mikrosfery. 
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2. Zakład Usług Melioracyjnych i Rekultyw acyjnych – na rynku od 1995 roku. Posiada 
w yłączność na odzysk z Elektrowni Kozienice. Szacowana wielkość produkcji mikrosfery 
w ynosi 2-2,5 tys. ton rocznie.  

3. Mikromex – na rynku od 1995 roku. Zajmuje się przetwarzaniem oraz konfekcjonowaniem 
mikrosfery. Szacunkow a w ielkość produkcji mikrosfery to 1-1,5 tys. ton rocznie.  
Współpracuje z Elektrow nią Dolna Odra, zlokalizow aną w  Now ym Czarnow ie koło 
Gryfina. 

4. Biuro Pow iernictw a i Zarządzania Wagner-Kalotka K.T. – na rynku od 1996 roku. 
Szacunkow a w ielkość produkcji mikrosfery to 1 tys. ton rocznie. Produkow ana jest 

głów nie dla ceramiki budow lanej. Współpracuje z przedsiębiorstw ami, zajmującymi się 
pozyskiwaniem i procesem recyklingu produktów ubocznych spalania w ęgla kamiennego 
oraz z elektrow nią Ostrołęka. 

 
Głów nym problemem branży jest brak stałego dostępu do w ysokiej jakości pow tarzalnego pod 
w zględem składu fizyko – chemicznego surowca. Poławiana w Polsce mikrosfera, ze względu na 
niską jakość, w ykorzystyw ana jest przede w szystkim do w yrobu materiałów  budow lanych.  
 
Ze w zględu na bardzo ograniczone zasoby mikrosfery w  Polsce, Emitent pozyskuje surow iec 
poza granicami kraju.  
 
Rynek mikrosfery na świecie  
Według danych przedstaw ionych przez analityków  Markets and Markets w artość rynku 

mikrosfery na świecie wynosiła 2,0 miliardy dolarów  w  2010 roku i 2,5 miliarda dolarów  w  2012 
roku. Analitycy szacują, że tempo w zrostu przyśpieszy i w artość rynku osiągnie 3,5 i 5,2 
miliardów  dolarów w 2015 i 2018 roku (średnioroczna stopa wzrostu w  latach 2010-18 w yniesie 
13%). W latach 2010-2012 średnioroczny w zrost w ynosił ok. 12%, w  okresie 2012-2018 ma 
w ynieść ok.17%. 
 
Wartość światowego rynku mikrosfery [mld USD] 

 
Źródło: Markets and Markets 

 
Czynniki w pływ ające na w zrost św iatow ego rynku mikrosfery: 

1. Duży popyt w ynikający z obecnych i pow stających zastosowań, 

2. Bardzo dobre w łaściwości f izyczne i chemiczne surowca – zastosowanie w coraz 

w iększej liczbie produktów, 

3. Rozw ój i modernizacja infrastruktury, 
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4. Zw iększone zapotrzebowanie na wydajność. 

Wysuszona i przetworzona mikrosfera ma bardzo szerokie zastosowanie. Wykorzystyw ana jest 
przez podmioty operujące w  takich sektorach jak m.in. Energia i technika, Budow nictw o, 
Rekreacja, Motoryzacja, Tw orzyw a sztuczne oraz Ceramika i materiały ogniotrw ałe. 
Analitycy Markets and Markets do najw iększych odbiorców  mikrosfery zaliczyli takie sektory 
gospodarki jak kompozyty budow lane, medycyna, nauka i biotechnologia, farby i lakiery, 
kosmetyki i środki higieny osobistej, Oil & Gas, przemysł motoryzacyjny i lotnictw o. W 2012 roku 
najw iększy udział w  zastosow aniu mikrosfery miała produkcja kompozytów  budow lanych.  
Poniższy w ykres przedstawia udział poszczególnych sektorów  w  2012 roku oraz prognozę na 
2018 rok. 
 

Zastosowanie mikrosfery na świecie w  2012 i 2018 roku (%)  

 
Źródło: Markets and Markets 

 
 
Najw iększym rynkiem mikrosfery są obecnie Stany Zjednoczone (38%), zaś najw yższy w zrost 

w artości rynku w ostatnich latach odnotowano na rynkach azjatyckich, szczególnie w  Chinach. 
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Udział krajów w rynku mikrosfery  
w  2012 roku 

 

 
Źródło: Markets and Markets 

 

Prognozowany udział krajów w rynku 
mikrosfery w  2018 roku 

 

 

                    Źródło: Markets and Markets 
 

 
Według szacunków, do 2018 roku, USA nadal będą miały najw iększy udział w św iatow ym rynku 
mikrosfery, ze wzrostem w artości o ok. 104% latach 2012-18. Najw iększy wzrost w artości rynku 
mają odnotować Chiny, które w  tym samym czasie zw iększą sw oje zapotrzebow anie aż o ok. 
184%. 
 

4.14. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji 

kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym 

 

L.p. Inwestycja 
Okres przeprowadzenia 

inwestycji 
Opis inwestycji 

1. Zagraniczna 12.2013 
Nabycie 100% udziałów  w  Kazsphere TOO  

z siedzibą w  Karagandzie. W zamian 

sprzedający objęli akcje Emitenta 

2.  Zagraniczna 04.2014 
Zakończenie budow y w łasnej instalacji 

poław iającej w Karagandzie i jej sprzedaż do 
podmiotu zależnego 

3. Krajow a 11.2014 – 03.2015 
Budow a w łasnej instalacji suszącej i 

frakcjonującej mikrosferę w  Piasecznie 
 

4.15. Ogólny opis planowanych działań i inwestycji Emitenta oraz planowany 
harmonogram ich realizacji po wprowadzeniu jego instrumentów do alternatywnego 
systemu obrotu – w przypadku Emitenta, który nie osiąga regularnych przychodów  
z działalności operacyjnej  

 
Emitent osiąga regularne przychody z działalności operacyjnej. 
 

4.16. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 
układowym lub likwidacyjnym 

 
Wobec Emitenta nie zostało w szczęte żadne postępow anie upadłościow e, układow e lub 
likw idacyjne.  
Według najlepszej w iedzy Zarządu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie istnieją 

okoliczności mogące spowodow ać w szczęcie w obec Emitenta postępow ań upadłościow ych, 
układow ych lub likw idacyjnych. 

USA 
38% 

Niemcy 
8% Chiny 

7% 

Kanada 
4% 

Pozostali 
43% 

USA 
38% 

Niemcy 
7% Chiny 

9% 

Kanada 
5% 

Pozostali 
41% 
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4.17. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, 
arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć 
istotne znaczenie dla działalności Emitenta  

 
Wobec Emitenta nie zostało w szczęte żadne postępow anie ugodow e, arbitrażow e lub 
egzekucyjne. 
Według najlepszej w iedzy Zarządu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, nie 
istnieją okoliczności mogące spowodować wszczęcie wobec Emitenta postępow ań ugodow ych, 
arbitrażow ych lub egzekucyjnych. 

 

4.18. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, 
postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowan iami w 
toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą 
wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć, miały w 
niedawnej przeszłości lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, 
albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań  

 
Wobec Emitenta, w edług jego wiedzy, nie zostało wszczęte żadne postępowanie przed organami 
rządow ymi, postępow anie sądow e lub arbitrażow e. 
Według najlepszej w iedzy Zarządu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, nie 
istnieją okoliczności mogące spow odow ać w szczęcie w obec Emitenta postępow ań przed 
organami rządow ymi, postępow ań sądow ych lub arbitrażow ych. 

 

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

 
Emitent nie ma zobowiązań z tytułu wyemitowanych instrumentów finansowych w rozumieniu art. 
2 ust. 1 Ustaw y o obrocie. 
 
Emitent na dzień niniejszego dokumentu posiada zobow iązania z tytułu zaciągniętych pożyczek 
od akcjonariuszy na łączną kw otę 1.000.000 zł. 
 

L.P. Kw ota pożyczki 
/ kredytu 

Waluta Wysokość 
stopy 

procentow ej 

Rodzaj 
stopy 

Termin 
w ymagalności 

1. 500.000 PLN 16% stała 2015-12-23 

2. 500.000 PLN 16% stała 2015-12-23 

Łącznie 1.000.000 PLN      

 

4.20. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na 
wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie 
informacyjnym. 

 
W okresie objętym spraw ozdaniem finansow ym zamieszczonym w  niniejszym dokumencie 
informacyjnym nie w ystąpiły nietypow e okoliczności lub zdarzenia mające w pływ  na w yniki  
z działalności gospodarczej Emitenta. 

W 2014 roku Spółka naw iązała w spółpracę z regionalnymi dostaw cami mikrosfery  
w  Kazachstanie. Dokonano pierwszego transportu mokrej mikrosfery do Polski, którą sprzedano 
jednemu z pośredników  działających na rynku. Pod koniec roku uruchomiona została testow a 
instalacja do osuszania mikrosfery w Piasecznie, za pomocą której dostarczono pierw sze próbki 

mikrosfery suchej do ok. 50 potencjalnych odbiorców . Pod koniec roku na podstaw ie 
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dośw iadczeń zdobytych przy procesie suszenia mikrosfery na suszarce testow ej, rozpoczęto 
budow ę instalacji do suszenia mikrosfery na skalę przemysłow ą. 
 

4.21. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej  
i  finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla 
ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa  
w § 11 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO  

 
Na podstaw ie Uchw ały nr 1 i 2 Zarządu spółki pod firmą CENOSPHERES TRADE & 

ENGENEERING S.A. z dnia 15 stycznia 2015 roku w  w yniku emisji akcji serii C dokonano 
podw yższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki z kw oty 250.000,00 zł 
(słow nie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kw oty 300.000,00 zł (słow nie: trzysta tysięcy 
złotych). 
Akcje serii C w yemitow ane zostały w  ramach podw yższenia kapitału zakładow ego Spółki  
w  granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru, w ramach subskrypcji prywatnej. 
Emitent pozyskał z emisji 3.000.000,00 (słow nie: trzy miliony złotych). Środki te zostały 
przeznaczone na sfinansowanie przemysłowej instalacji do suszenia i frakcjonowania mikrosfery  
w  Piasecznie oraz na zasilenie kapitału obrotow ego. Część środków  została przeznaczona na 
zakup kolejnych partii mikrosfery z laguny w  Karagandzie. 

Pod koniec lutego 2015 została uruchomiona linia susząca w Piasecznie której projekt i budow a 
została zlecona specjalistycznej f irmie z Opola, z którą Spółka w spółpracow ała przy budow ie 
instalacji do połow u mikrosfery. Linia osiągnęła zakładaną w ydajność suszenia, a w  marcu 

została rozbudow ana o linię frakcjonująco – pakującą. Dzięki uruchomieniu w w . linii Spółka 
osiągnęła pełną zdolność produkcyjną mikrosfery – tzn. jest w  stanie suszyć, dzielić na frakcje 
oraz pakow ać w  w ymagane przez odbiorców  opakow ania importow aną do Polski mikrosferę. 

W dniu 25.02.2015 roku Emitent otrzymał informację, że złożony przez Spółkę w niosek  
o dofinansow anie projektu  „Wdrożenie innow acyjnej technologii produkcji mikrosfer w  Spółce 
Kazsphere S.A.” w  ramach konkursu RPOWM/1.5/1/2014 z Działania 1.5 „Rozw ój 
przedsiębiorczości” Regionalny Program Operacyjny Województw a Mazow ieckiego 2007-2013, 
przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej i został przekazany do Wydziału Wdrażania 
Priorytetu I i II RPO WM oraz Wdrażania i Rozliczeń Działania 3.4 ZPORR.  
Całkow ita w artość projektu: 2.338.599,00 zł.  
Poziom dofinansow ania: 41,99%.  
Kw ota dofinansow ania: 798.355,87 zł. 
Rozliczenie dotacji nastąpi do 30.06.2015 roku. 

W dniu 31 marca 2015 roku Emitent podpisał umow ę z Wojew ództwem Mazow ieckim w  ramach 

przyznanego dofinansow ania. 

W marcu 2015 r. Emitent spłacił pożyczkę w  kw ocie 764.000,00 zł w raz z odsetkami w obec 
akcjonariusza spółki Celeste Ltd. 
 

4.22. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących Emitenta  

 

4.22.1 Zarząd 
 

LP Imię i nazwisko Zajmowane stanowisko Termin upływu kadencji 

1. Jarosław  Bronow ski Prezes Zarządu Z dniem zatw ierdzenia przez ZWZ 
spraw ozdania f inansow ego za rok 

obrotow y 2016 
2. Marcin Łuniew ski Wiceprezes Zarządu Z dniem zatw ierdzenia przez ZWZ 

spraw ozdania f inansow ego za rok 

obrotow y 2016 
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1. Jarosław Bronowski 
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Absolwent Uniw ersytetu Warszawskiego, Wydział Organizacji i Zarządzania w 1994 r. Założyciel i 
akcjonariusz oraz Wiceprezes Zarządu Horn Distribution S.A. w  latach 1996-2009 (w  latach 
1991-1995 Horn Distribution s.c), dystrybutora luksusow ych marek sprzętu audio-video. 
Założyciel i w iodący udziałow iec od 2009 r. Progress Doradztw o Inw estycyjne Sp. J., f irmy 
zajmującej się pośrednictwem w obrocie ziemią. Od 2013 r. Udziałow iec i Wiceprezes Zarządu 

LLB Trade sp. z o.o., f irmy zajmującej się inw estycjami na rynkach metali.  
 
Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta 
Pan Jarosław Bronowski  nie w ykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne 
znaczenie dla Emitenta. 
 
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w  których, w  okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem: 
 

Okres pełnienia funkcji: Nazwa spółki: Stanowisko: 

Od: Do: 

04-2014 obecnie LLB Trade sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu i 
udziałow iec 

03-2103 obecnie Cenospheres Trade & Engineering 
S.A. 

Wiceprezes Zarządu i 
akcjonariusz 

 
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 
zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego 

Pan Jarosław  Bronow ski  w  okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy 
praw omocnych w yroków  za przestępstw a oszustw a oraz w  okresie ostatnich pięciu lat nie 
otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w  
spółkach praw a handlow ego.   
 
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w  

okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w  odniesieniu do podmiotów, w  których dana 
osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego  

Pan Jarosław  Bronow ski w  okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego w  żadnym podmiocie praw a handlow ego który byłby 
postaw iony w  stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likw idacji. 
 
Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Jarosław Bronow ski nie prow adzi działalności konkurencyjnej w  stosunku do działalności 
emitenta, oraz nie jest w spólnikiem konkurencyjnej spółki cyw ilnej lub osobow ej, nie jest 
członkiem organu spółki kapitałow ej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolw iek konkurencyjnej 
osoby praw nej. 

 
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  
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Pan Jarosław Bronowski  nie f iguruje w rejestrze dłużników  niew ypłacalnych prow adzonym na 
podstaw ie ustaw y z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajow ym Rejestrze Sądow ym. 
 
 
2. Marcin Łuniewski 
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Pan Marcin Łuniew ski uczęszczał do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Warszawie. Od 1990 roku 
prow adzi w łasną działalność gospodarczą. W ramach prow adzonej działalności zajmow ał się 

m.in. importem dóbr luksusow ych, projektow aniem i budow ą instalacji przemysłow ych oraz 
obrotem nieruchomościami. W latach 2001-2005 zaangażował się w organizację sceny klubow ej 
w  Warszaw ie. Był m.in. tw órcą i w spółudziałow cem klubów  Organza i Shisza przy ul. 
Sienkiew icza oraz Live przy ul. Polnej. W latach 2005- 2009 był w łaścicielem i zarządzającym 
restauracją Venezia w Warszaw ie. W roku 2006 założył f irmę cateringow ą Crabcatering  Sp. z 
o.o. (Św itezianka Gastronomy Sp. z o.o.), obsługującą m.in. klub piłkarski Legia oraz duże eventy 
(rzędu 3.000 osób), którą prow adził do roku 2009.  
W latach 2010 – 2013 był udziałow cem i członkiem zarządu spółki Pin Media Sp. z o.o., 
zajmującej się pozyskiwaniem reklamodaw ców dla Radia PiN. Dla spółki pozyskał także dotację z 
funduszy unijnych w  w ysokości 3 mln zł. W roku 2013 założył spółkę Realeco Sp. z o.o., która 
stw orzyła innow acyjną technologię opartej na depolimeryzacji katalitycznej odpadów  
plastikow ych, objęty zgłoszeniem patentowym. Od 2014 r. jest w spólnikiem w  spółce LLB Trade 
Sp. z o.o. zajmującej się handlem miedzią i aluminium. 

Od roku 2005 prowadzi współpracę z przedsiębiorcami z Kazachstanu. W w yniku tych relacji w  
roku 2012 został w spólnikiem-założycielem spółki Kazsphere LLP, obecnie podmiotu zależnego 
od Emitenta. 
 
Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta 

Pan Marcin Łuniew ski nie w ykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne 
znaczenie dla Emitenta. 
 
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w  których, w  okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem  

Okres pełnienia 
funkcji: 

Nazwa spółki: Stanowisko: 

Od: Do: 

2009 obecnie YPM Polska Sp. z o.o. Członek Zarządu 

2006 2015 Św itezianka – Gastronomy Sp. z o.o. Członek Zarządu 

2010 2013 Pin Media Sp. z o.o.  Członek Zarządu 
2012 obecnie Realeco Sp. z o.o.  Członek Zarządu 

2014 obecnie Recofuel SA Członek Zarządu 
2015 obecnie Tuatara Sp. z o.o. Przew odniczący Rady 

Nadzorczej 

2014 obecnie ADBA SA Członek Rady Nadzorczej 
 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 

skazana za przestępstwa oszustwa w okres ie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 
zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego 

Pan Marcin Łuniew ski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy praw omocnych 
w yroków za przestępstwa oszustwa oraz w  okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądow ego 
zakazu działania jako członek organów  zarządzających lub nadzorczych w  spółkach praw a 
handlow ego.  
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Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w  
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w  odniesieniu do podmiotów, w  których dana 
osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego  

Pan Marcin Łuniew ski w  okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego w  żadnej ze spółek lub podmiotów  w obec których w szczęta 
została upadłość, zarząd komisaryczny lub likw idacja. 
 
Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Marcin Łuniew ski nie prow adzi działalności konkurencyjnej w  stosunku do działalności 
emitenta, oraz nie jest w spólnikiem konkurencyjnej spółki cyw ilnej lub osobow ej, nie jest 
członkiem organu spółki kapitałow ej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolw iek konkurencyjnej 
osoby praw nej. 
 
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

Pan Marcin Łuniew ski nie f iguruje w  rejestrze dłużników  niew ypłacalnych prow adzonym na 
podstaw ie ustaw y z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajow ym Rejestrze Sądow ym. 
 

 

4.22.2 Rada Nadzorcza 
 

LP Imię i nazwisko Zajmowane stanowisko Termin upływu kadencji 

1. Sultan Akhanov Przew odniczący Rady 
Nadzorczej 

Z dniem zatw ierdzenia przez ZWZ 
spraw ozdania f inansow ego za rok 

obrotow y 2016 

2. Grzegorz Golec Wiceprzew odniczący 
Rady Nadzorczej 

Z dniem zatw ierdzenia przez ZWZ 
spraw ozdania f inansow ego za rok 

obrotow y 2016 

3. Vitaly Dorofeyev Członek Rady Nadzorczej Z dniem zatw ierdzenia przez ZWZ 
spraw ozdania f inansow ego za rok 

obrotow y 2016 
4. Piotr Karmelita Członek Rady Nadzorczej Z dniem zatw ierdzenia przez ZWZ 

spraw ozdania f inansow ego za rok 

obrotow y 2016 
5. Waldemar Pichór Członek Rady Nadzorczej Z dniem zatw ierdzenia przez ZWZ 

spraw ozdania f inansow ego za rok 
obrotow y 2016 

6. Wojciech 
Grzybow ski 

Członek Rady Nadzorczej Z dniem zatw ierdzenia przez ZWZ 
spraw ozdania f inansow ego za rok 

obrotow y 2016 

 
1. Sultan Akhanov 
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Absolwent Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu imienia M.W. Lomonosow a w  roku 2005. 
Od sierpnia 2005 do października 2006 - praca na stanow isku Specjalisty w  АО НАК 
«КазАтомПром» (KazAtomProm” S.A.).  
Od listopada 2006 do w rześnia 2008 – Starszy Konsultant Departamentu Finansów  
Korporacyjnych w  «Deloitte, TCF LLP». 
Od w rześnia 2008 do w rześnia 2010 – Zastępca Dyrektora Rozw oju Strategicznego w  ТОО 
«Казахстанские коммунальные системы» (Kazachstańskie Systemy Komunalne Sp. z o.o.). 
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Od w rześnia 2010 do czerw ca 2011 – Dyrektor Zarządzający Kazachstańsko-Malezyjskiej 
IzbyHandlow ej. 
Od czerwca 2011 do dnia dzisiejszego – Dyrektor Generalny i Założyciel grupy f irm Kazsphere: 
Kazsphere, Kazsphere Agro, Kazsphere Trade.  
 
Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta 
Pan Sultan Akhanov nie w ykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne 
znaczenie dla emitenta 

 
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w  których, w  okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem: 
 

Okres pełnienia funkcji: Nazw a spółki: Stanow isko: 

Od: Do: 

09-2013 obecnie Cenospheres Trade & Engineering 
S.A. 

Akcjonariusz 

08-2014 obecnie Cenospheres Trade & Engineering 
S.A. 

Przew odniczący Rady 
Nadzorczej 

 

 
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 
zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego 

Pan Sultan Akhanov w  okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy praw omocnych 
w yroków za przestępstwa oszustw a oraz w  okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał/otrzymała 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w  spółkach 
praw a handlow ego.   
 
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w  
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w  odniesieniu do podmiotów, w  których dana 
osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego  

Pan Sultan Akhanov w  okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego w  żadnej ze spółek lub podmiotów  w obec których w szczęta 
została upadłość, zarząd komisaryczny lub likw idacja. 
 
Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w  stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Sultan Akhanov nie prow adzi działalności konkurencyjnej w  stosunku do działalności 
emitenta, oraz nie jest w spólnikiem konkurencyjnej spółki cyw ilnej lub osobow ej, nie jest 
członkiem organu spółki kapitałow ej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolw iek konkurencyjnej 
osoby praw nej. 
 

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

Pan Sultan Akhanov nie f iguruje w  rejestrze dłużników  niew ypłacalnych prow adzonym na 
podstaw ie ustaw y z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajow ym Rejestrze Sądow ym. 
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2. Grzegorz Golec 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Doktor ekonomii, absolw ent Uniw ersytetu Marii Curie Skłodow skiej w  Lublinie, Wydziału 
Ekonomicznego oraz Wydziału Praw a i Administracji. 
W latach 1996–1999 pracował jako makler papierów wartościowych (licencja nr 1473) w  Biurze 
Maklerskim BGŻ SA. W latach 1999–2002 r. kierow ał projektami corporate f inance w  Domu 
Maklerskim BMT S.A. Od 2002 r. jako w spólnik spółki Impera Consulting Sp. z o.o. oraz Equity 
Service Poland Sp. z o.o., a także jako indyw idualny przedsiębiorca prowadził projekty doradcze 
dotyczące transakcji kapitałowych W latach 2005–2008 związany był z grupą Supernova Capital, 
gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu NFI Progress S.A. oraz prezesa zarządu firmy 
zarządzającej majątkiem trzech narodowych funduszy inwestycyjnych. Od roku 2008 partner w  

grupie kapitałow ej Rubicon Partners, gdzie pełni funkcję prezesa zarządu Rubicon Partners 
Corporate Finance SA oraz członka zarządu Rubicon Partners SA. 
Pracow ał także jako adiunkt w  Puław skiej Szkole Wyższej, gdzie prow adził zajęcia z 
makroekonomii. Jest autorem kilku publikacji naukow ych dotyczących rynku kapitałow ego oraz 
historii gospodarczej. 
Posiada doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw , oceny projektów  inw estycyjnych, 
przygotow aniu i przeprow adzaniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku pryw atnym. 
 

Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta 

Pan Grzegorz Golec nie w ykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne 
znaczenie dla Emitenta. 
 
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w  których, w  okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 

nadal wspólnikiem  

Okres pełnienia funkcj i: Nazwa spółki: Stanowisko: 

Od: Do: 

10.2009 obecnie Rubicon Partners S.A. Członek Zarządu 

04.2008 obecnie Rubicon Partners Corporate Finance 

S.A. 

Prezes Zarządu 

05.2009 obecnie Amica Wronki S.A. Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej 

02.2012 obecnie Miraculum S.A. Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

11.2014 12.2014 Miraculum S.A. Członek Zarządu 

06.2014 12.2014 Quaestor S.A. Członek Rady Nadzorczej  

01.2014 obecnie ADBA S.A. Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 

07.2014 obecnie Verte S.A. Członek Rady Nadzorczej  

12.2001 01.2015 Impera Consulting Sp. z o.o. Członek Zarządu 

02.2013 obecnie Cenospheres Trade & Engineering S.A. Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej 

02.2012 obecnie Cracovia Invest Sp. z o.o. Prezes Zarządu 

12.2011 08.2013 Activsanus S.A. (obecnie Sapling S.A., 
wcześniej CCB S.A.) 

Członek Rady Nadzorczej  

03.2013 04.2014 Pani Walewska Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej 

06.2011 03.2014 ABS Investment S.A. Członek Rady Nadzorczej  

 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 
zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach  prawa 

handlowego 
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Pan Grzegorz Golec w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy praw omocnych 
w yroków za przestępstwa oszustwa oraz w  okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądow ego 
zakazu działania jako członek organów  zarządzających lub nadzorczych w  spółkach praw a 
handlow ego.  
 
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w  
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w  odniesieniu do podmiotów, w  których dana 
osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

Pan Grzegorz Golec w  okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego w  żadnej ze spółek lub podmiotów  w obec których w szczęta 
została upadłość, zarząd komisaryczny lub likw idacja. 
 
Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Grzegorz Golec nie prow adzi działalności konkurencyjnej w  stosunku do działalności 
emitenta, oraz nie jest w spólnikiem konkurencyjnej spółki cyw ilnej lub osobow ej, nie jest 
członkiem organu spółki kapitałow ej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolw iek konkurencyjnej 
osoby praw nej. 
 
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 

na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

Pan Grzegorz Golec nie f iguruje w  rejestrze dłużników  niew ypłacalnych prow adzonym na 
podstaw ie ustaw y z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajow ym Rejestrze Sądow ym. 
 
3. Vitaly Dorofeyev 
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

10.2014 – obecnie  Członek Rady Nadzorczej w spółce Cenospheres Trade & Engineering S.A. 
10.2005 – 09.2014 Dyrektor Dzialow  Marketingu Strategicznego, Inw estycyjnego, Now ych 

Projektów , Metali Rzadkich w  spolce Kazatomprom S.A., Kazachstan 
09.2004—08.2005 Ekspert w  Fundacji CASE 
06.2002 – 08.2004 Ekspert w  spółce Interbrokers ltd 
 

Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta 

Pan Vitaly Dorofeyev nie w ykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne 

znaczenie dla Emitenta. 
 
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w  których, w  okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem  

Okres pełnienia funkcj i: Nazwa spółki: Stanowisko: 

Od: Do: 

11.2014 obecnie Cenospheres Trade & Engineering S.A. Członek Rady Nadzorczej 

 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 
zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach  prawa 
handlowego 

Pan Vitaly Dorofeyev w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy praw omocnych 
w yroków za przestępstwa oszustwa oraz w  okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądow ego 
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zakazu działania jako członek organów  zarządzających lub nadzorczych w  spółkach praw a 
handlow ego.  
 
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w  
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w  odniesieniu do podmiotów, w  których dana 
osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

Pan Vitaly Dorofeyev w  okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego w  żadnej ze spółek lub podmiotów  w obec których w szczęta 
została upadłość, zarząd komisaryczny lub likw idacja. 

 
Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Vitaly Dorofeyev nie prow adzi działalności konkurencyjnej w  stosunku do działalności 
emitenta, oraz nie jest w spólnikiem konkurencyjnej spółki cyw ilnej lub osobow ej, nie jest 
członkiem organu spółki kapitałow ej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolw iek konkurencyjnej 
osoby praw nej. 
 
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

Pan Vitaly Dorofeyev nie f iguruje w  rejestrze dłużników  niew ypłacalnych prow adzonym na 

podstaw ie ustaw y z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajow ym Rejestrze Sądow ym. 
 
 
4. Piotr Karmelita 

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
Absolwent Akademii Ekonomicznej w  Poznaniu, specjalność: inw estycje kapitałow e i strategie 
f inansow e przedsiębiorstw . 
Przez cały okres aktyw ności zaw odow ej zw iązany z rynkiem kapitałow ym i inw estycjami o 
charakterze publicznym i niepublicznym. 
 
Pracę rozpoczynał w  spółce Dom Maklerski BMT S.A. (1995-2002) i przed pow ierzeniem mu 
funkcji Prezesa Zarządu był asystentem (1995-1996), kierow nikiem projektu (1997), dyrektorem 
(1998), a następnie Członkiem Zarządu (od 1999 r.). W ramach kierow anego departamentu był 
odpow iedzialny za w yceny przedsiębiorstw , pozyskiw anie środków  finansow ych dla spółek 
poprzez emisję na rynku publicznym, obsługę procesów łączenia i przejmowania przedsiębiorstw  
zw iązanych z rynkiem publicznym oraz opracow yw anie dokumentacji ofertow ej na potrzeby 

emisji publicznych. 
 
W latach 2002-2010 zw iązany z grupą BB Investment S.A., gdzie jako Członek Zarządu, 
zajmow ał się procesem nadzoru w łaścicielskiego nad spółkami w  grupie oraz inw estycjami na 
rynku niepublicznym o charakterze seed-capital i start-up. Od 2006 roku do końca 2010 roku 
pełnił rów nież funkcję Członka Zarządu BBI Capital NFI S.A. (obecnie Impera Capital S.A.), gdzie 
zajmow ał się zarządzaniem funduszem o charakterze private equity. 
 
Posiada w ieloletnie dośw iadczenie w  zakresie w ycen przedsiębiorstw , oceny projektów  
inw estycyjnych, prow adzeniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku pryw atnym. 
 

Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta 

Pan Piotr Karmelita nie w ykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne 
znaczenie dla emitenta. 
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Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w  których, w  okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem  

Okres pełnienia funkcj i: Nazwa spółki: Stanowisko: 

Od: Do: 

02.2011 obecnie Rubicon Partners S.A. Członek Zarządu, wspólnik 

09.2009 obecnie Rubicon Partners Corporate Finance 
S.A. 

Członek Rady Nadzorczej  

10.2010 obecnie Exorigo-Upos Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej  

07.2012 obecnie Grupa Exorigo-Upos S.A. Członek Rady Nadzorczej  

12.2014 obecnie Rubid Fund Management Sp. z o.o. Członek Zarządu 

01.2014 obecnie Cenospheres Trade & Engineering S.A. Członek Rady Nadzorczej  

02.2014 obecnie Rubid 1 Sp. z o.o. Prezes Zarządu 

03.2014 obecnie Cinty Sp. z o.o. Wspólnik 

07.2014 obecnie Verte S.A. Członek Rady Nadzorczej  

01.2004 obecnie Tell S.A. Członek Rady Nadzorczej  

03.2012 obecnie Korporacja Budowlana Kopahaus S.A. Członek Rady Nadzorczej  

12.2010 obecnie Grupa HRC S.A. Członek Rady Nadzorczej  

03.2011 obecnie Cezar 10 S.A. w upadłości  Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

12.2010 obecnie KWK Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej  

11.2011 obecnie BBI Carbo Sp. z o.o. Członek Zarządu 
2014 obecnie BBI Carbo Sp. z o.o. Wspólnik 

06.2014 12.2014 Quaestor S.A. Członek Zarządu 

01.2012 07.2014 Leader Service International S.A. Członek Rady Nadzorczej 

12.2010 12.2012 Upos System Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej  

10.2007 05.2012 BBI Management S.A. Prezes Zarządu 
04.2011 09.2012 Debt Trading Partners Sp. Z o.o. Członek Rady Nadzorczej  

03.2011 06.2012 Debt Trading Partners Sp. Z o.o. S.K.A. Członek Rady Nadzorczej  

 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 
zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach  prawa 
handlowego 

Pan Piotr Karmelita w  okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy praw omocnych 
w yroków za przestępstwa oszustwa oraz w  okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądow ego 
zakazu działania jako członek organów  zarządzających lub nadzorczych w  spółkach praw a 
handlow ego. 
 
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w  
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w  odniesieniu do podmiotów, w  których dana 
osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

Leader Service International S.A. – od 31.01.2012 r. do sierpnia 2014 roku Pan Piotr Karmelita 

pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej. W czerwcu 2013 roku Spółka ze w zględu na zaległości 
publiczno-praw ne złożyła w niosek o upadłość. Pan Piotr Karmelita nie posiada żadnych 
dodatkow ych informacji. 
Cezar 10 S.A. w upadłości – od 03.2011 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej . Sąd Rejonow y dla 
m.st. Warszaw y w  Warszaw ie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw  
Upadłościow ych i Napraw czych, w  dniu 12 lutego 2015 r., ogłosił upadłość Cezar 10 Spółki 
Akcyjnej z siedzibą Warszaw ie obejmującą likw idację majątku dłużnika. 
 
Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej 
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Pan Piotr Karmelita nie prow adzi działalności konkurencyjnej w  stosunku do działalności 
Emitenta, oraz nie jest w spólnikiem konkurencyjnej spółki cyw ilnej lub osobow ej, nie jest 
członkiem organu spółki kapitałow ej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolw iek konkurencyjnej 
osoby praw nej. 
 
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

Pan Piotr Karmelita nie f iguruje w  rejestrze dłużników  niew ypłacalnych prow adzonym na 

podstaw ie ustaw y z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajow ym Rejestrze Sądow ym. 

 
 
5. Waldemar Pichór 
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

W 1998 obroniony doktorat na Wydziale Inżynierii Materiałow ej i Ceramiki AGH w  Krakow ie w  
specjalności Technologia Chemiczna. Od 2000 roku praca na stanow isku adiunkta w  AGH w  
Katedrze Technologii Materiałów  Budow lanych Wydziału Inżynierii Materiałow ej i Ceramiki. 
Głów ny obszar prac badaw czych: lekkie w ypełniacze mineralne, głów nie mikrosfery 
glinokrzemianow e i perlit ekspandowany. Samodzielne prowadzenie trzech grantów badawczych, 
Około 50 publikacji, w  tym 11 o zasięgu międzynarodowym, 11 zgłoszeń patentowych i patentów, 
kilka w drożeń technologii do przemysłu, ponad 200 prac dla przemysłu, 3 krótkoterminow e staże 
zagraniczne. 
 
Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta 
Pan Waldemar Pichór nie w ykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne 
znaczenie dla Emitenta 

 
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w  których, w  okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem  
 

Okres pełnienia funkcji: Nazw a spółki: Stanow isko: 

Od: Do: 

08-2014 obecnie Cenospheres Trade & Engineering 
S.A. 

Członek Rady Nadzorczej 

 
 
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 
zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego 

Pan Waldemar Pichór w  okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy praw omocnych 
w yroków za przestępstwa oszustwa oraz w  okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądow ego 
zakazu działania jako członek organów  zarządzających lub nadzorczych w  spółkach praw a 
handlow ego. 

 
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w  
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w  odniesieniu do podmiotów, w  których dana 
osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego  

Pan Waldemar Pichór w  okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego w  żadnej ze spółek lub podmiotów  w obec których w szczęta 
została upadłość, zarząd komisaryczny lub likw idacja. 
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Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Waldemar Pichór nie prow adzi działalności konkurencyjnej w  stosunku do działalności 
emitenta, oraz nie jest w spólnikiem konkurencyjnej spółki cyw ilnej lub osobow ej, nie jest 
członkiem organu spółki kapitałow ej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolw iek konkurencyjnej 
osoby praw nej.  

 
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

Pan Waldemar Pichór nie f iguruje w  rejestrze dłużników  niew ypłacalnych prow adzonym na 
podstaw ie ustaw y z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajow ym Rejestrze Sądow ym. 
 
 
6. Wojciech Grzybowski 
 
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 

Pan Wojciech Grzybow ski posiada ponad 20 letnie dośw iadczenie zaw odow e w  zakresie: 
- bankow ości, pełnił funkcje kierow nicze w  m.in.: Polski Banku Rozw oju SA, BRE Banku SA, 

Banku Współpracy Europejskiej SA, Polskim Banku Inw estycyjnym SA; 

- zarządzania aktyw ami, zdobyte podczas pracy w  PZU NFI Management Sp. z o.o., II NFI SA, 

Supernova IDM Fund SA, BBI Capital SA; 

- zarządzania przedsiębiorstw ami i projektami, realizow anego m.in. w  Grupie PZU, do 

stanow iska Wiceprezesa Zarządu PZU Życie SA w łącznie; 

- działalności doradczej, w ykonyw anej w  zakresie działalności Grzybow ski Management s.j. ; 

- zarządzania projektami nieruchomościow ymi jako członek w ładz spółek Now y Ład Sp. z o.o., 

Now a Nadzieja Sp. z o.o. oraz Now a Przyszłość Sp. z o.o. 

 
Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta 

Pan Wojciech Grzybow ski nie w ykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby 
istotne znaczenie dla Emitenta. 
 

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w  których, w  okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem  
 

Okres pełnienia funkcj i: Nazwa spółki: Stanowisko: 

Od: Do: 

III 2014 Obecnie NAKE Sp. z o.o. Prezes Zarządu 

IV 2012 II 2015 Now y Ład  Sp. z o.o. Członek Zarządu 

IV 2012 Obecnie Now a Nadzieja Sp. z o.o. Członek Zarządu 

IV 2012 Obecnie Now a Przyszłość Sp. z o.o. Członek Zarządu 

VI 2008 XII 2012 Supernova IDM Fund SA  Prezes Zarządu 

III 2011 XII 2012 Supernova IDM Management Sp. z 
o.o. 

Prezes Zarządu 

X 2011 XII 2012 BBI Capital NFI SA  Prezes Zarządu 

XI 2011 VI 2012 Hardex SA Członek Rady Nadzorczej 
2011 IV 2013 eSKY SA Członek Rady Nadzorczej 

VI 2011 XII 2012 Work Service SA Członek Rady Nadzorczej 
VI 2011 VIII 2012 Relpol SA Członek Rady Nadzorczej 

XI 2011 XII 2012 Invento Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej 
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VI 2014 Obecnie Bioton SA Członek Rady Nadzorczej 

IX 2012  XI 2012 Family Fund Sp. z o.o. Prezes Zarządu 

IV 2012 Obecnie Progress Inw estycje Jedynka  
Sp. z o.o. 

Członek Zarządu 

VI 2006 Obecnie Grzybow ski Management s.j. Wspólnik 

 
 
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została 
skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz 
wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy 
zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego 

Pan Wojciech Grzybow ski w  okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy 
praw omocnych w yroków  za przestępstw a oszustw a oraz w  okresie ostatnich pięciu lat nie 
otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w  

spółkach praw a handlow ego. 
 
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w  
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w  odniesieniu do podmiotów, w  których dana 
osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego  
 

Okres pełnienia funkcj i: Nazwa spółki: Stanowisko: 

Od: Do: 

II 2012 VII 2014 BOMI SA Członek Rady Nadzorczej 
 
Szczegóły upadłości, zarządu komisarycznego lub likw idacji: 
Właściw y Sąd postanow ił o upadłości likw idacyjnej Spółki BOMI SA  w  roku 2013. 
 

Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Wojciech Grzybowski nie prow adzi działalności konkurencyjnej w  stosunku do Emitenta w  
jakiejkolw iek formie 
 
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

Pan Wojciech Grzybowski nie f iguruje w rejestrze dłużników  niew ypłacalnych prow adzonym na 
podstaw ie ustaw y z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajow ym Rejestrze Sądow ym. 
 
 

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

 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów  na Walnym Zgromadzeniu na dzień 
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.  
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Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% wszystkich wyemitowanych akcji 
 

AKCJONARIUSZ Seria 
akcji 

Liczba akcji % akcji Liczba 
głosów  

% głosów  

Celeste Limited A, A1 562.500 18,75% 562.500 18,75% 

Sultan Akhanov A, A1 347.000 11,57% 347.000 11,57% 

Jarosław  Bronow ski A, A1 312.500 10,42% 312.500 10,42% 

Rubicon Partners 
Corporate Finance S.A. 

B 312.500 10,42% 312.500 10,42% 

Helioblue Investments 
Limited 

A1, B 279.500 9,32% 279.500 9,32% 

Superkonstelacja 

Limited 

A1, B 279.500 9,32% 279.500 9,32% 

Atilla Securities Limited A, B 195.000 6,50% 195.000 6,50% 

Pozostali A, B, C 711.500 23,72% 711.500 23,72% 

Razem  3.000.000 100% 3.000.000 100% 

Źródło: Emitent 

 
 
Akcje serii A, A1, B i C objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym spełniają założenia 
regulaminu (Regulamin ASO paragraf 3 punkt 1 podpunkt 6): 

 23,72% akcji objętych w nioskiem o w prowadzenie jest w posiadaniu 13 akcjonariuszy (9 

osób f izycznych oraz 4 osoby praw ne); 
 Żaden z pow yższych 13 akcjonariuszy nie przekracza 5% ogólnej liczby głosów . 

 
Emitent zgodnie z Regulaminem ASO paragraf 7 punkt 4 zaw arł umow ę z Animatorem Rynku, 
który w  celu w ykonyw ania sw oich zadań nabył 3.000 akcji serii A. 
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5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

5.1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 wraz z 

opinią Biegłego Rewidenta  
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5.2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 wraz z 
opinią Biegłego Rewidenta  
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1. Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 
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W dniach 22.04.2015 roku, Emitent złożył do Krajow ego Rejestru Sądow ego, w niosek: 

- o w ykreślenie Pana Ryszarda Kunce ze składu Rady Nadzorczej, 

- o w ykreślenie Pana Grzegorza Maja ze składu Rady Nadzorczej, 

- o w pisanie Pana Viataly Dorofeyev do składu Rady Nadzorczej, 
- o dokonanie zmiany funkcji Pana Jarosław a Bronow skiego z dotychczasow ej Wiceprezesa 
Zarządu na funkcję Prezesa Zarządu. 
 

W dniu 23.04.2015 r. Zarząd Emitenta podjął uchw ałę o odw ołaniu z funkcji Prokurenta Pani 

Anny Adamczyk-Przybylskiej, a także uchw ałę o pow ołaniu na tą funkcję Pani Doroty Staszelis. 

Stosowne zmiany zostaną zgłoszone do Krajow ego Rejestru Sądow ego w  dniu 28.04.2015 r. 
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6.2. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta  

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Artykuł 1 

 
1. Spółka działa pod firmą Cenospheres Trade & Engineering Spółka Akcyjna. Spółka może 

używać skrótu firmy Cenospheres Trade & Engineering S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w  
językach obcych. 

2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszaw a. 
 

Artykuł 2 
 
Założycielami Spółki są: 
Vitaliy Dorofeyev; 
Jarosław  Maciej Bronow ski; 
Marcin Łuniew ski; 
Rubicon Partners Narodow y Fundusz Inw estycyjny Spółka Akcyjna. 
 

Artykuł 3 
 
Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 w rześnia 2000 roku – Kodeks spółek handlow ych 

(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). 
 

Artykuł 4 
 
1.  Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  
2.  Na obszarze swojego działania Spółka może pow oływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa 

i inne jednostki organizacyjne, jak też zaw iązyw ać i przystępow ać do spółek praw a 
handlow ego i cywilnego, przystępować i uczestniczyć w  innych przedsięw zięciach, a także 
dokonyw ać w szelkich czynności praw nych i faktycznych w  zakresie przedmiotu sw ego 
przedsiębiorstw a, dozw olonych przez praw o. 

 
Artykuł 5 

 
1. Rok obrotow y Spółki rozpoczyna się w  dniu 1 stycznia a kończy z dniem 31 grudnia tego 

samego roku. 
2. Pierw szy rok obrotow y Spółki kończy z dniem 31 grudnia 2013 roku. 
3. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądow ym i Gospodarczym lub w  Monitorze 

Polskim B, chyba że przepisy praw a przew idują inną formę dla ogłoszeń Spółki. 
 

Artykuł 6 
 
Czas trw ania Spółki jest nieoznaczony. 
 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  
 

Artykuł 7 
 

1.  Przedmiotem działalności Spółki jest: 
PKD 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców  niemetalicznych, gdzie 
indziej niesklasyfikow ana; 
PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów  innych niż niebezpieczne; 
PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów  niebezpiecznych; 
PKD 38.21.Z Obróbka i usuw anie odpadów  innych niż niebezpieczne; 
PKD 38.22.Z Przetw arzanie i unieszkodliw ianie odpadów  niebezpiecznych; 
PKD 38.32.Z Odzysk surow ców  z materiałów  segregow anych: 
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PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana 
z gospodarką odpadami; 
PKD 46.19.Z. Działalność agentów  zajmujących się sprzedażą tow arów  różnego rodzaju;  
PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtow a pozostałych półproduktów ;  
PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtow a odpadów  i złomu; 
PKD 49.41.Z Transport drogow y tow arów ; 
PKD 52.10.B Magazynow anie i przechow yw anie pozostałych tow arów ; 
PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, z wyłączeniem działalności bankowej i 
pośrednictwa realizowanego przez pocztę; 

PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów , z w yłączeniem czynności bankow ych;  
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 
zarządzania.  

2.  Działalność gospodarcza, na prow adzenie której przepisy praw a w ymagają zezw olenia 
w łaściw ych organów  państw ow ych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu 
stosow anego zezw olenia. 

 
III. KAPITAŁ SPÓŁKI, AKCJE ORAZ OBLIGACJE SPÓŁKI 

 
Artykuł 8 

 
1. Kapitał zakładowy Spółki w ynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 

3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji, na okaziciela, w  pełni opłaconych w kładem pieniężnym 

w  tym: 
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, serii A, o w artości nominalnej 0,10 (dziesięć 

groszy) złotych każda, 
b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii A1, o w artości nominalnej 0,10 (dziesięć 

groszy) złotych każda, 
c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, serii B, o w artości nominalnej 0,10 (dziesięć 

groszy) złotych każda, 
d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii C, o w artości nominalnej 0,10 (dziesięć 

groszy) złotych każda. 
2. Kapitał zakładow y może być pokryw any tak w kładami pieniężnymi jak i w kładami 

niepieniężnymi. 
3. Spółka może tw orzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub w ydatków , (kapitały 

rezerw ow e). 
4. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podw yższeń kapitału zakładow ego 

Spółki o kw otę nie w iększą niż 75.000,00 zł (słow nie: siedemdziesiąt pięć  tysięcy złotych) 
poprzez emisję nie w ięcej niż 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) zwykłych akcji 
na okaziciela, o w artości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelow y"), na 
następujących zasadach: 

a) upow ażnienie określone w  niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia 11 
lutego 2013 roku; 

b) akcje w ydawane w ramach Kapitału Docelow ego mogą być obejmowane w zamian za w kłady 
pieniężne lub niepieniężne; 

c) cenę emisyjną akcji w ydawanych w ramach Kapitału Docelow ego ustali zarząd w  uchw ale o 
podw yższeniu Kapitału Docelow ego w  ramach niniejszego upow ażnienia; 

d) uchw ala Zarządu podjęta w  ramach statutow ego upow ażnienia udzielonego w  niniejszym 
artykule zastępuje uchw alę Walnego Zgromadzenia w  spraw ie podw yższenia kapitału 
zakładow ego; 

e) Zarząd jest upow ażniony do w yłączenia praw a poboru dotychczasow ych akcjonariuszy. 
Uchw ała Zarządu w  tej spraw ie w ymaga zgody Rady Nadzorczej. 

f) Zarząd jest upow ażniony do emitow ania w arrantów  subskrypcyjnych imiennych lub na 
okaziciela upraw niających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w  ramach Kapitału 
Docelow ego z w yłączeniem praw a poboru (w arranty subskrypcyjne); 

g) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładow ego 
w  ramach Kapitału Docelow ego, w  szczególności Zarząd jest umocow any do: 

i) zaw ierania umów  o subemisję inw estycyjną lub subemisję usługow ą lub innych umów  
zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak rów nież zawierania umów , na mocy których 
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poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą w ystawione kwity depozytow e w  zw iązku z 
akcjami z zastrzeżeniem postanow ień ogólnie obow iązujących przepisów  praw a; 
ii) podejmow ania uchw ał oraz innych działań w  spraw ie dematerializacji akcji oraz 
zaw ierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z 
zastrzeżeniem postanow ień ogólnie obow iązujących przepisów  praw a; 
iii) podejmow ania uchwał oraz innych działań w  spraw ie emisji akcji w  drodze subskrypcji 
prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na 
rynku regulowanym lub w  alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect na GPW w  
Warszaw ie, z zastrzeżeniem postanow ień ogólnie obow iązujących przepisów  praw a. 

 
Artykuł 9 

 
1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i mogą być wydawane w  odcinkach 

zbiorow ych.  
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 
3. W przypadku utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji lub odcinka zbiorow ego albo 

zniszczenia lub uszkodzenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorow ego, Zarząd w ydaje na 
w niosek akcjonariusza duplikat utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego dokumentu. 

4. Akcjonariusz we wniosku, o którym mow a w ust. 3. wskazuje numery dokumentu utraconego, 
zniszczonego lub uszkodzonego. Niezw łocznie po otrzymaniu w niosku, a nie później niż w  
terminie tygodnia od jego otrzymania, Zarząd składa w niosek o publikację ogłoszenia o 
utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu dokumentu w  Monitorze Sądow ym i Gospodarczym. 

5. Niezw łocznie po publikacji ogłoszenia, o którym mow a w  ust. 4 powyżej, nie później jednak niż 
w  terminie dw óch tygodni od publikacji ogłoszenia, Zarząd umarza dokument i w ydaje 
akcjonariuszow i jego duplikat. Wydanie duplikatu następuje za zw rotem kosztów  jego 
sporządzenia i ogłoszenia, o którym mow a w  ust. 4 pow yżej. 

 
6. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchw ały o dematerializacji akcji 

w yemitow anych przez Spółkę działając na podstaw ie art. 5 ust. 8 Ustaw y z dnia 29 lipca 
2005r. o obrocie instrumentami f inansow ymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) Zarząd 
Spółki jest upow ażniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów  Wartościow ych S.A. 
umow y o rejestrację zdematerializow anych akcji w yemitow anych przez Spółkę. 

 
Artykuł 10 

 
Spółka może emitow ać obligacje, w  tym obligacje zamienne i z praw em pierw szeństw a. 

 
Artykuł 11 

 
1. Akcje Spółki mogą zostać umorzone w yłącznie w  trybie umorzenia dobrow olnego.  
2. Akcje umarza się zgodnie z poniższą procedurą. 
3. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie akcji celem ich umorzenia określając w arunki 

tego nabycia, a w  tym maksymalną liczbę akcji podlegających nabyciu, termin, w  którym 
w inno dojść do nabycia oraz w ysokość w ynagrodzenia należnego za umarzane akcje.  

4. Zarząd dokonuje nabycia akcji celem ich umorzenia zgodnie z w arunkami określonymi przez 
Walne Zgromadzenie. 

5. Zarząd zw ołuje Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchw ały o 
umorzeniu nabytych w  tym celu akcji oraz innych uchw ał zw iązanych z tym umorzeniem, 
których podjęcie w  św ietle przepisów  praw a jest niezbędne. 

 
IV. ORGANY SPÓŁKI 

 
Artykuł 12 

 
Organami Spółki są: 

A. Zarząd 
B. Rada Nadzorcza 
C. Walne Zgromadzenie 



                                            Dokument Informacyjny           Cenospheres Trade & Engineering  
Spółka Akcyjna 

 S t r o n a | 219 

 
A. ZARZĄD 
 

Artykuł 13 
 
1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków  Zarządu, w  tym Prezesa Zarządu, 

pow oływ anych na w spólną kadencję. 
2. Rada Nadzorcza powołuje i odw ołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, oraz określa 

liczbę członków  Zarządu danej kadencji. 

3. Kadencja Zarządu trw a 3 (trzy) lata. Pierw sza kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem 
w pisu Spółki do rejestru i będzie trw ała do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatw ierdzającego sprawozdanie f inansowe Spółki za pierw szy pełny rok obrotow y pełnienia 
funkcji członka Zarządu. 

4. Mandat członka Zarządu w ygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatw ierdzającego spraw ozdanie f inansow e za ostatni pełny rok obrotow y przypadający w  
trakcie trw ania danej kadencji Zarządu, a w ięc którego ostatni dzień przypadający na 31 
grudnia mieści się w  okresie kadencji Zarządu liczonej w latach od dnia powołania pierwszego 
członka Zarządu danej kadencji. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływ em danej 
kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z w ygaśnięciem mandatów  pozostałych członków  
zarządu. 

5. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd. Z w ażnych 
pow odów Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub w szystkich 

członków  Zarządu. W przypadku odw ołania całego Zarządu przed upływ em kadencji, 
kadencja Zarządu now o pow ołanego biegnie od początku. 

6. Członkow ie Zarządu mogą zostać odw ołani lub zaw ieszeni w  czynnościach przez Walne 
Zgromadzenie. 

 
Artykuł 14 

 
1.  Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zew nątrz. 
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne upraw nienia Prezesa Zarządu w  tym 

zakresie określa Regulamin Zarządu. 
3. Uchw ały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów . W przypadku rów nej liczby głosów  

„za" i „przeciw ", decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki. 
4. Zarząd uchw ala regulamin organizacyjny przedsiębiorstw a Spółki. 
5. Szczegółow y tryb działania Zarządu, a także spraw y, które mogą być pow ierzone 

poszczególnym jego członkom, może określać Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i 
zatw ierdzony przez Radę Nadzorczą. 

 
Artykuł 15 

 
1. Do reprezentacji Spółki w ymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego 

członka Zarządu łącznie z prokurentem. 
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobow y, do składania ośw iadczeń w oli i podpisyw ania w  imieniu 

Spółki upraw niony jest jeden członek Zarządu. 
3. W umow ach, w  tym określających w arunki zatrudnienia, oraz w  innych czynnościach 

praw nych i sporach między Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada 
Nadzorcza. Ośw iadczenia w oli w  imieniu Rady Nadzorczej składa pełnomocnik Rady 
Nadzorczej delegow any uchw ałą Rady Nadzorczej. Uchw ała Rady Nadzorczej pow inna 

określać w arunki umow y lub czynności praw nej, o których mow a w  zdaniu pierw szym. 
  
B. RADA NADZORCZA 
 

Artykuł 16 
 
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków  pow oływ anych i odw oływ anych 

przez Walne Zgromadzenie. 
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2. Członków  Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na w spólną kadencję, która trwa 3 
(trzy) lata. 

3. Poszczególni członkowie Rady oraz cala Rada Nadzorcza mogą zostać odw ołani w  każdym 
czasie przed upływ em kadencji. 

4. Do określania momentu w ygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej stosuje się 
odpow iednio postanow ienie art. 13 ust. 4 Statutu Spółki. 

 
Artykuł 17 

 

1. Przew odniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący i sekretarz Rady w ybierani są przez 
Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków  Rady. 

2. Przew odniczący Rady Nadzorczej, a w  jego nieobecności Wiceprzew odniczący Rady 
Nadzorczej, zw ołuje posiedzenia Rady i przew odniczy im. 

3. Praw o zwołania i otw arcia pierw szego posiedzenia now o w ybranej Rady Nadzorczej oraz 
przew odniczenia mu do chw ili w yboru now ego Przew odniczącego Rady Nadzorczej, 
przysługuje najstarszemu w iekiem członkow i now o w ybranej Rady Nadzorczej. 

 
Artykuł 18 

 
1. Rada Nadzorcza zw oływ ana jest w  miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kw artał. 
2. Przew odniczący Rady Nadzorczej, a w  razie jego nieobecności, Wiceprzew odniczący Rady 

Nadzorczej, ma obow iązek zw ołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny w niosek co 

najmniej jednego członka Rady oraz na pisemny w niosek Zarządu. Wniosek pow inien 
określać porządek obrad, z którym Rada miałaby zostać zw ołana. Posiedzenie pow inno być 
zw ołane w  ciągu tygodnia od dnia złożenia w niosku, na dzień przypadający nie później niż 
przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zw ołania. Każdy z członków Rady Nadzorczej oraz 
Zarząd maja praw o w nosić o umieszczenie określonego tematu w  porządku obrad 
najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. 

3. Jeżeli Przew odniczący lub Wiceprzew odniczący Rady Nadzorczej nie zw oła posiedzenia 
zgodnie z § 1, w nioskodaw ca może je zw ołać samodzielnie, podając datę, miejsce i 
proponow any porządek obrad. 

 
Artykuł 19 

 
1. Członkow ie Rady Nadzorczej w ykonują sw oje praw a i obow iązki osobiście. 
2. Wynagrodzenie dla członków  Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Warunkiem 

w ypłaty w ynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej. Wynagrodzenie jest należne w przypadku usprawiedliw ienia nieobecności przez 
Radę Nadzorczą. 

3.  Tryb działania Rady Nadzorczej, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym 
jego członkom, może określać szczegółow o regulamin Rady Nadzorczej, uchw alony przez 
Rada Nadzorcza oraz zatw ierdzony przez Walne Zgromadzenie. 

 
Artykuł 20 

 
1. Zaw iadomienia zaw ierające porządek obrad oraz w skazujące czas i miejsce odbycia 

posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem 
dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy w skazane przez członków  Rady 
Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zw ołane także 

telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na trzy dni przed 
dniem posiedzenia. Członkow ie Rady zobow iązani są potw ierdzić fakt otrzymania 
zaw iadomienia za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym 
dniu po ich otrzymaniu. 

2. Porządek obrad ustala Przew odniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba, w zględnie Zarząd, 
jeżeli są upraw nieni do zw ołania posiedzenia Rady Nadzorczej. 

3. Przew odniczącym posiedzenia jest Przew odniczący Rady Nadzorczej, a w  razie jego 
nieobecności Wiceprzew odniczący Rady. W przypadku nieobecności zarów no 
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Przew odniczącego jak i Wiceprzew odniczącego, posiedzenie może otw orzyć każdy z 
członków  Rady zarządzając w ybór przew odniczącego posiedzenia. 

4. W spraw ach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchw ały pow ziąć nie może, 
chyba że w szyscy jej członkow ie są obecni i w yrażają zgodę na pow zięcie uchw ały. 

5. Rada Nadzorcza może powziąć uchw ały także bez formalnego zw ołania posiedzenia, jeżeli 
obecni są w szyscy jej członkow ie, którzy w yrażą zgodę na odbycie posiedzenia i 
zamieszczenie poszczególnych spraw  na porządku obrad. 

6. Uchw ały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości 
głosów  „za" oraz łącznie „przeciw" i „wstrzymujących się"', rozstrzyga głos Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej. 
7. Uchw ały Rady Nadzorczej mogą być pow zięte także bez odbyw ania posiedzenia, w  ten 

sposób, iż w szyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchw ały, w yrażą na 
piśmie zgodę na taki tryb głosow ania, a za uchw ałą na piśmie zagłosuje w ięcej niż połow a 
członków  Rady Nadzorczej. 

8. Członkow ie Rady Nadzorczej mogą brać udział w  podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na 
piśmie za pośrednictw em innego członka Rady Nadzorczej. 

9. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmow anie uchw ał przez Radę Nadzorczą może się 
ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w  posiedzeniu i 
podejmow aniu uchwał przy wykorzystaniu środków  bezpośredniego porozumiew ania się na 
odległość, przy czym w szyscy biorący udział w  posiedzeniu członkow ie Rady Nadzorczej 
muszą być poinformowani o treści projektów uchw ał oraz muszą w yrazić zgodę na taki tryb 
głosow ania. Członkowie Rady zobow iązani są potw ierdzić fakt otrzymania treści projektów  

uchw ał oraz fakt w yrażenia zgody na podejmow anie uchw ał przy w ykorzystaniu środków  
bezpośredniego porozumiew ania się na odległość za pośrednictw em telefaksu lub poczty 
elektronicznej, najpóźniej w  następnym dniu po ich otrzymaniu. 

 
Artykuł 21 

 
Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynnośc i 
nadzorczych. 
 

Artykuł 22 
 
1. Rada Nadzorcza prow adzi stały nadzór nad działalnością Spółki. 
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, innych postanow ieniach Statutu Spółki lub uchw ałach 

Walnego Zgromadzenia, do upraw nień i obow iązków  Rady Nadzorczej należy w  

szczególności: 
 
a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez 

biegłych rew identów ; 
b) badanie i opiniow anie spraw ozdania Zarządu; 
c) zatw ierdzanie rocznego budżetu Spółki; 
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których 

mow a w  pkt. a) i b); 
e) upraw nienia i obow iązki komitetu audytu, o którym mow a w  art. 86 ustaw y z dnia z dnia 7 

maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 
spraw ozdań finansow ych oraz o nadzorze publicznym; 

f)  ocena w niosków  Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty; 
g) pow oływ anie i odw oływ anie poszczególnych członków  Zarządu lub całego Zarządu; 

h) zaw ieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub w szystkich członków  
Zarządu; 

i) ustalanie zasad w ynagradzania członków  Zarządu, zaw ieranie z nimi umów  oraz 
reprezentow anie Spółki w  sporach z członkiem Zarządu; 

j)  w yrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości Spółki, udziału w  
nieruchomości lub praw a użytkow ania w ieczystego nieruchomości; 

k) w yrażanie zgody na zaw ieranie umów , o których mow a w  art. 433 § 3 Kodeksu spółek 
handlow ych (umow y o subemisję); 
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l)  delegow anie członków Rady Nadzorczej do czasow ego w ykonyw ania czynności członków  
Zarządu zawieszonych, odwołanych lub nie mogących z innych powodów sprawow ać sw ojej 
funkcji, a także w  przypadku odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów  nie 
może działać, oraz określanie wynagrodzenia przysługującego delegow anym członkom Rady  
Nadzorczej; 

m) w yrażanie zgody na pow ołanie oddziału Spółki; 
n)  w ybór biegłego rew identa do badania spraw ozdań finansow ych Spółki; 
o) zatw ierdzanie Regulaminu Zarządu. 
 

C. WALNE ZGROMADZENIE 
 

Artykuł 23 
 
Walne Zgromadzenia odbyw ają się w  siedzibie Spółki. 
 

Artykuł 24 
 
Walne Zgromadzenie może podejmow ać uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy 
lub reprezentow anych akcji. 
 

Artykuł 25 
 

1. Zw yczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na dzień przypadający nie później niż 
w  ciągu pierw szych sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotow ego. 

2. Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z w łasnej inicjatyw y, na pisemny 
w niosek Rady Nadzorczej lub na pisemny w niosek akcjonariuszy, reprezentujących co 
najmniej jedną dw udziestą część kapitału zakładow ego. 

3. Zw ołanie Nadzw yczajnego Walnego Zgromadzenia na w niosek Rady Nadzorczej lub 
akcjonariuszy pow inno nastąpić w  ciągu dw óch tygodni od daty zgłoszenia w niosku. 

4. Rada Nadzorcza zw ołuje Walne Zgromadzenie:  
1) w  przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia w  terminie 

określonym w  ust. 1 pow yżej, 
2) jeżeli pomimo złożenia w niosku, o którym mow a w  ust. 2, Zarząd Spółki nie zw ołał Walnego 

Zgromadzenia w  terminie, o którym mow a w  ust. 3. 
 
5. Upraw nienie Rady Nadzorczej określone w  ust. 4 pow yżej nie w yłącza określonych przez 

Kodeks spółek handlow ych uprawnień akcjonariuszy w ystępujących z w nioskiem, o którym 
mow a w   
ust. 3. 

ó. Walne Zgromadzenie może otw orzyć członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu, osoba 
w yznaczona przez Zarząd, a w  razie nieobecności takich osób. najstarsza w iekiem osoba 
spośród upraw nionych do uczestnictw a w  Walnym Zgromadzeniu. 

 
Artykuł 26 

 
Uchw ały Walnego Zgromadzenia w ymagają w  szczególności następujące spraw y: 
1) rozpatryw anie i zatw ierdzanie rocznego spraw ozdania f inansow ego Spółki, rocznego 

sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidow anego spraw ozdania f inansow ego 
grupy kapitałow ej oraz spraw ozdania z działalności grupy kapitałow ej za poprzedni rok 

obrotow y; 
2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z w ykonania 

przez nich obow iązków ; 
3) decydow anie o podziale zysku oraz o pokryw aniu strat, a także sposobie w ykorzystania 

funduszy utw orzonych z zysku; 
4) pow oływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady  

Nadzorczej; 
5) zmiana Statutu, w  tym podw yższenie i obniżenie kapitału zakładow ego, chyba że przepisy 

Kodeksu spółek handlow ych lub Statutu stanow ią inaczej; 
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6) w szelkie postanow ienia dotyczące roszczeń o napraw ienie szkody w yrządzonej przy 
zaw iązaniu Spółki oraz spraw ow aniu nadzoru lub zarządu; 

7) w yrażanie zgody na zbycie i w ydzierżaw ienie przedsiębiorstw a lub jego zorganizow anej 
części oraz ustanow ienie na nich ograniczonego praw a rzeczow ego; 

8) decydow anie o umorzeniu akcji oraz w yrażanie zgody na nabyw anie akcji w  celu ich 
umorzenia i określenie w arunków  ich umorzenia; 

9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z praw em pierw szeństw a; 
10) rozw iązanie, likw idacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką; 
11) tw orzenie i likw idow anie kapitałów  rezerw ow ych i innych kapitałów  oraz funduszy Spółki;  

12) określenie dnia dyw idendy; 
13) zatw ierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej; 
14) ustanow ienie i zmiana regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia; 
 

Artykuł 27 
 
Zbycie lub nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości albo prawa wieczystego użytkowania 
nieruchomości nie w ymaga zgody Walnego Zgromadzenia. 
 

Artykuł 28 
 
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlow ych oraz Statutu, uchw ały  
Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów  oddanych, przy czym za oddane 

uw aża się glosy "za", "przeciw " i "w strzymujące się". 
 
 

6.3. Definicje i objaśnienia skrótów 

 
Akcjonariusz Upraw niony z Akcji Spółki 
ASO Alternatyw ny System Obrotu, o którym mow a w  art. 3 pkt 2 Ustaw y  

o obrocie, organizow any przez Giełdę Papierów  Wartościow ych  
w  Warszaw ie S.A. 

Autoryzowany 
Doradca 

Rubicon Partners Corporate Finance S.A. z siedzibą w  Warszaw ie 

Dz. U. Dziennik Ustaw  Rzeczpospolitej Polski 
Emitent Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w  Warszaw ie 

Giełda, GPW, GPW 
S.A. 

Giełda Papierów  Wartościow ych w  Warszaw ie S.A. 

Grupa Emitenta, 
Grupa, Grupa 
Cenospheres Trade 
& Engineering, 

Emitent Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w  Warszawie 
w raz ze spółką zależną Kazsphere TOO z siedzibą w  Karagandzie 

GUS Głów ny Urząd Statystyczny 

KDPW, KDPW S.A., 
Depozyt 

Krajow y Depozyt Papierów Wartościow ych Spółka Akcyjna z siedzibą  
w  Warszaw ie 

Kodeks spółek 
handlowych, K.s.h. 

Ustaw a z dnia 15 w rześnia 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansow ego 

KRS Krajow y Rejestr Sądow y 
MSR Międzynarodow e Standardy Rachunkow ości 

Ordynacja 
podatkowa 

Ustaw a z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkow a (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) 

Organizator ASO, 
Organizator 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Giełda Papierów  Wartościow ych w  Warszaw ie S.A. 

PKB Produkt Krajow y Brutto 

Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.  
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RN z siedzibą w  Warszaw ie 
Regulamin ASO, 

Regulamin 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatyw nego Systemu Obrotu uchw alony Uchw ałą Nr 

147/2007 Zarządu Giełdy Papierów  Wartościowych w  Warszaw ie S.A.  
z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zmianami) 

Spółka Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą w  Warszaw ie 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
Ustawa o KRS Ustaw a z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajow ym Rejestrze Sądow ym 

(jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) 

Ustawa o obrocie 
instrumentami 
finansowymi 

Ustaw a z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami f inansow ymi 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., Nr 0, poz. 94) 

Ustawa o ochronie 
konkurencji i 
konsumentów 

Ustaw a z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331) 

Ustawa o ochronie 
niektórych praw 
konsumentów 

Ustaw a z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw  
konsumentów  oraz o odpowiedzialności za szkodę w yrządzoną przez 
produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) 

Ustawa o ofercie 
publicznej 

Ustaw a z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i w arunkach 
w prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 0 
poz. 1382 z późń. zm.) 

Ustawa o opłacie 
skarbowej 

Ustaw a z dnia 9 w rześnia 2000 r. o opłacie skarbow ej (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późń. zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od 
osób fizycznych 

Ustaw a z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodow ym od osób 
f izycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od 

osób prawnych 

Ustaw a z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodow ym od osób 
praw nych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z późn. 

zmianami) 
Ustawa o podatku 
od czynności 
cywilnoprawnych 

Ustaw a z dnia 9 w rześnia 2000 r. o podatku od czynności 
cyw ilnopraw nych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) 

Ustawa o podatku 
od spadków i 
darowizn 

Ustaw a z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków  i darow izn (tekst 
jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 93 poz. 768 z późń. zm.) 

Ustawa o 
rachunkowości, 
UoR 

Ustaw a z dnia 29 w rześnia 1994 r. o rachunkow ości (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późń. zm.) 

WZ, Walne 
Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą 
w  Warszaw ie 

Zarząd, Zarząd 
Spółki, 
Zarząd Emitenta 

Zarząd Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. z siedzibą  
w  Warszaw ie 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów  Wartościow ych w  Warszaw ie S.A. 
 
 
 


