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 1. WSTĘP 

Niniejszy Dokument Informacyjny sporządzony został na potrzeby wprowadzenia 12.000.000 akcji serii B 
oraz 2.075.060 akcji serii D (dalej łącznie Akcje) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako 
alternatywny system obrotu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

1.1 Nazwa (firma) i siedziba Emitenta 
 
Nazwa (firma):   Admiral Boats S.A. 
Forma prawna:   Spółka Akcyjna 
Kraj siedziby:   Rzeczpospolita Polska 
Siedziba:   Bojano 
Adres siedziby:   ul. Wybickiego 50, Bojano, 84-207 Koleczkowo 
Adres do korespondencji: ul. Wybickiego 50, Bojano, 84-207 Koleczkowo 
 
Telefon:   058 674 34 34 
Fax:    058 674 92 52 
Adres e-mail:    biuro@admiral-boats.com 
Adres WWW:   www.admiral-boats.com 
 
REGON:   221130993 
NIP:     5882366182 

 
1.2 Nazwa (firma) i siedziba Doradców Emitenta 

 
Oferującym Akcje Emitenta oraz Autoryzowanym Doradcą jest: 

Nazwa (firma):                 NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
Forma prawna:                Spółka Akcyjna 
Kraj siedziby:                     Rzeczpospolita Polska 
Siedziba:   Warszawa 
Adres siedziby:   Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa 
Adres do korespondencji: Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa 
  
Telefon:       +48 22 201 97 50 
Fax:    +48 22 201 97 51 
e-mail:    company@nwai.pl 
www:    www.nwai.pl 
  
REGON:   141338474 
NIP:    5252423576 
 

1.3 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów 
wartościowych objętych niniejszym dokumentem. 

 
Niniejszym Dokumentem Informacyjnym objętych jest: 

• 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda, 

• 2.075.060 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na 
okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda. 

 
Akcje zwykłe serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda, zostały 
wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Admiral 
Boats z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie emisji akcji serii B. Akcje te objęte zostały za wkłady pieniężne 
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uiszczone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Akcje te zostały 
objęte po cenie nominalnej przez Halinę Klebę, Paulinę Klebę oraz Andrzeja Bartoszewicza. Na mocy 
uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Admiral Boats z dnia 2 lutego 2011 roku 
w sprawie konwersji akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela, akcje serii B zamienione zostały z akcji 
imiennych na akcje na okaziciela. 
 
Emitent oświadcza, iż wszystkie akcje wprowadzane do obrotu, których dotyczy niniejszy Dokument są 
równe w prawach do Dywidendy. 
 
Akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda, 
zaoferowane zostały w ramach oferty prywatnej. Podstawą emisji akcji serii D była Uchwała nr 8/2011 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji Spółki Serii D w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w 
całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji nowej emisji, 
wprowadzenia Akcji Serii B i Serii D do alternatywnego systemu obrotu NewConnect, oraz zmiany 
Statutu Spółki oraz Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 kwietnia 2011 w 
sprawie zmiany uchwały nr 8/2011 z dnia 10 marca 2011 r. Cena emisyjna akcji serii D została ustalona w 
uchwale Zarządu Emitenta nr 2/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. i wynosiła 0,85 zł. 
Oferta została skierowana do 94 osób. Na ofertę nabycia akcji odpowiedziało 8 inwestorów, z którymi 
zostały zawarte umowy objęcia akcji serii D. Ostatecznie objętych zostało 2.075.060 akcji serii D za łączną 
cenę emisyjną 1.763.801,45 zł.  
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2 CZYNNIKI RYZYKA 
 
Inwestor przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dotyczącej zainwestowania kapitału w akcje Spółki 
Admiral Boats S.A. powinien zapoznać się z przedstawionymi poniżej czynnikami ryzyka. Inwestycja w 
akcje Emitenta wiąże się bowiem z określonym ryzykiem, odnoszącym się do prowadzonej działalności 
przez Emitenta, otoczenia w jakim Emitent prowadzi działalność oraz czynników związanych z rynkiem 
kapitałowym. 
 
Przedmiotowe czynniki ryzyka mogą znacząco wpływać na działalność Emitenta, a także jego wyniki 
finansowe. Kurs Akcji Emitenta w przyszłości może ulec obniżeniu, w skutek czego inwestorzy będący w 
posiadaniu Akcji Emitenta mogą stracić cześć bądź całość zainwestowanych środków. Poniżej 
przedstawiono opis czynników ryzyka specyficznych dla Emitenta, dla branży w której działa, a także tych 
związanych z obrotem Akcjami w systemie NewConnect. W przyszłości mogą pojawić się jednak 
dodatkowe ryzyka, o których Spółce nie wiadomo w chwili obecnej, mogące mieć negatywny wpływ na 
działalność oraz kondycję finansową Spółki. 
 
2.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 
 
2.1.1 Ryzyko związane z krótką historią działalności Emitenta 
 
Spółka Admiral Boats S.A. została zarejestrowana w październiku 2010 roku. W styczniu 2011 r. do 
Admiral Boats S.A. wniesiona została aportem zorganizowana część przedsiębiorstwa spółki Lamirs 
Nowy B. Sirocka Sp. J. Od tego czasu Admiral Boats kontynuuje działalność Lamirs Nowy B. Sirocka Sp. 
J. w zakresie produkcji i dystrybucji łodzi. Lamirs Nowy B. Sirocka Sp. J. powstała natomiast w 2007 r. Od 
początku istnienia podstawowym obszarem działalności gospodarczej tej spółki była produkcja łodzi oraz 
spojlerów samochodowych. Pomimo krótkiej historii działalności, Admiral Boats, a wcześniej Lamirs 
Nowy B. Sirocka Sp. J. osiągały pozytywne wyniki finansowe, dynamicznie zwiększając swoje przychody i 
zyski. O dynamice rozwoju Emitenta świadczy fakt, iż w 2010 r., oferując 12 modeli łodzi, sprzedano 
prawie 700 sztuk łodzi. 
 
2.1.2 Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym Emitenta 
 
Emitent działa w określonym środowisku gospodarczym, w związku z czym jego kondycja finansowa jest 
uzależniona od wielu czynników makroekonomicznych. Do głównych czynników należy zaliczyć: zmiany 
stóp procentowych, zmiany kursów walutowych, inflację czy pogorszenie się ogólnej sytuacji 
gospodarczej. Zjawiska te mogą mieć negatywny wpływ na kondycję finansową Emitenta. Dodatkowo 
należy podkreślić, iż praktycznie cała sprzedaż Emitenta kierowana jest na rynki Europy Zachodniej,  
w tym głównie do Holandii, Norwegii i Niemiec. Zatem wielkość sprzedaży Spółki jest w głównej mierze 
uzależniona od kondycji finansowej docelowych rynków. Należy podkreślić, iż Spółka w celu 
zminimalizowania tego ryzyka współpracuje z wiarygodnymi kontrahentami o stabilnej sytuacji finansowej, 
którzy gwarantują określony poziom przewidywalności zamówień. Dodatkowo Spółka narażona jest 
również na niekorzystne zmiany kursu Euro, które mogą się przełożyć na wielkość osiąganych 
przychodów. Ryzyko to zostało szczegółowo opisane poniżej w pkt. 2.1.9. 
 
2.1.3 Ryzyko związane z dostawą surowca do produkcji głównego produktu 

Emitenta 
 
W celu maksymalnego wykorzystania mocy produkcyjnej zakładu, Emitent potrzebuje stałych dostaw 
surowca. W procesie produkcyjnym łodzi Spółka wykorzystuje przede wszystkim żywice, maty szklane 
oraz żelkot. W tym zakresie Emitent pozyskuje surowiec głównie od 3 polskich dostawców. Dodatkowe 
surowce wykorzystywane w procesie produkcji związane są z wyposażeniem łodzi. Część wyposażenia 
stosowanego przy wykańczaniu łodzi kupowana jest od dostawców zagranicznych. Głównym czynnikiem 
ryzyka jest więc dostępność surowców niezbędnych do zapewnienia ciągłości produkcji. Emitent w celu 
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zapewnienia dostaw surowca stara się nawiązywać stałe relacje z dostawcami poprzez długoterminowe 
umowy.  
 
2.1.4 Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowej kadry pracowniczej 
 
Zakład produkcyjny Admiral Boats wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt i maszyny wykorzystywane w 
procesie produkcji. Do obsługi urządzeń Emitent zatrudnia właściwie przeszkolonych pracowników w 
zakresie posługiwania się posiadanymi maszynami. W sytuacji zwolnień lub wypowiedzeń umów 
pracowników doświadczonych i starszych stażem obsługujących specjalistyczny sprzęt, Emitent narażony 
jest na ryzyko przestoju w produkcji, gdyż do przeszkolenia i przystosowania do pracy nowo 
zatrudnionych pracowników potrzebny jest czas. Powyższa sytuacja może mieć negatywny wpływ na 
osiągniecie planowanej produkcji, a tym samym spowodować zmniejszenie wpływów ze sprzedaży 

2.1.5 Ryzyko wejścia na nowe rynki 
 
Jednym z celów strategicznych Emitenta jest wejście na nowe, zagraniczne rynki zbytu dla swoich 
produktów. W związku z tym Emitent planuje rozwój własnej sieci dystrybucyjnej w Holandii oraz 
nawiązanie współpracy z dystrybutorami we Włoszech, Francji i Hiszpanii. Należy jednak podkreślić 
ryzyko niepowodzenia takiej ekspansji, które może być spowodowane np. brakiem lub niedostatecznym 
popytem w krajach docelowych, błędnym rozpoznaniem potrzeb, zmianą sytuacji ekonomicznej w tych 
krajach, niepełnym dostosowaniem produktów Spółki do wymagań rynków zagranicznych, nieefektywną 
kampanią reklamową lub niespodziewanym pojawieniem się konkurencyjnej firmy. Wystąpienie zdarzeń 
opisanych powyżej może spowodować ograniczenie dynamiki rozwoju Emitenta, niższe wyniki Emitenta 
lub utratę części zainwestowanych środków. Emitent stara się ograniczyć to ryzyko poprzez szczegółowe i 
wnikliwe badanie rynku, potrzeb klientów i rzetelną ocenę szans rozwoju na rynkach zagranicznych. 
 
2.1.6 Ryzyko pojawienia się silnej konkurencji 
 
Spółka prowadzi działalność w branży, charakteryzującej się dość dużą konkurencją. Dodatkowo rynek 
polskich producentów łodzi jest mocno rozdrobniony. Należy podkreślić, iż konkurencyjne firmy oferują 
niewielką liczbę modeli łodzi, kierując swoją ofertę głównie na rynek Europy Zachodniej. Działalność 
Emitenta skierowana jest głównie na rynek holenderski i skandynawski. Emitent działając na rynku 
europejskim narażony jest również na konkurencję producentów z innych państw. Należy podkreślić, iż 
oferty polskich producentów łodzi charakteryzują się konkurencyjnymi cenami, elastycznością zamówień 
oraz wysoką jakością oferowanych produktów. Jednakże wzrost konkurencji w branży może spowodować 
ograniczenie dynamiki rozwoju Emitenta. Emitent nie ma wpływu na działania podejmowane przez 
konkurentów z branży, może jednakże utrzymać swoją dotychczasową pozycję na rynku dzięki jakości 
oferowanych produktów oraz stałemu budowaniu zaufania ze strony klientów. 
 
2.1.7 Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego 
 
Niestabilność systemu podatkowego oraz nieprecyzyjność regulacji podatkowych w Polsce utrudnia 
prawidłowe planowanie podatkowe, co może negatywnie wpływać na działalność i wyniki finansowe 
Emitenta. Ulegające zmianie interpretacje przepisów podatkowych, stosowane przez organy podatkowe, 
długie okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz możliwość nakładania wysokich kar 
pieniężnych i innych sankcji powodują, że ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego w 
Polsce jest znacząco wyższe niż w krajach rozwiniętych o bardziej ustabilizowanym systemie prawa 
podatkowego. 
 
2.1.8 Ryzyko związane z niestabilnością systemu prawnego 
 
Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Emitenta ryzyko w zakresie 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności regulacji w dziedzinie 
prawa handlowego, podatkowego, przepisów regulujących działalność gospodarczą, przepisów prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa papierów wartościowych. Należy zauważyć, iż przepisy 
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polskiego prawa przechodzą cały czas proces intensywnych zmian związanych z dostosowaniem polskich 
przepisów do przepisów unijnych. Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności 
Emitenta i na jego wyniki finansowe. Zmiany te mogą ponadto stwarzać problemy wynikające z 
niejednolitej wykładni prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko przez sądy krajowe, organy 
administracji publicznej, ale również przez sądy wspólnotowe. Interpretacje dotyczące zastosowania 
przepisów, dokonywane przez sądy i inne organy interpretacyjne bywają często niejednoznaczne lub 
rozbieżne, co może generować ryzyko prawne. Orzecznictwo sądów polskich musi pozostawać w 
zgodności z orzecznictwem wspólnotowym. Tymczasem niektóre niezharmonizowane z prawem unijnym 
przepisy prawa krajowego mogą budzić wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz rodzić komplikacje 
natury administracyjno – prawnej. W głównej mierze ryzyko może rodzić stosowanie przepisów 
krajowych niezgodnych z przepisami unijnymi, czy też odmiennie interpretowanymi. 
 
2.1.9 Ryzyko wahań kursu walutowego 
 
Emitent prowadzi sprzedaż swoich produktów przede wszystkim do klientów zagranicznych, głównie do 
krajów Unii Europejskiej, gdzie ceny denominowane są w euro. Aprecjacja polskiej waluty względem 
kursu euro będzie prowadzić do zmniejszenia wpływów ze sprzedanych produktów, co będzie miało 
przełożenie na niższe wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Emitent poprzez rozliczanie się z 
dostawcami w euro zabezpiecza się częściowo przed ryzykiem walutowym. Spółka nie zabezpiecza się 
dodatkowo przed ryzykiem kursowym, w szczególności poprzez wykorzystywanie instrumentów 
pochodnych. 
 
 
2.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 
 
2.2.1 Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego akcji 
 
Nabywca Akcji Oferowanych powinien zdawać sobie sprawę, iż po wprowadzeniu ich do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu kurs akcji kształtuje się pod wpływem relacji popytu i podaży, która jest 
wypadkową wielu czynników i trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. Na te zachowania wpływ 
mają różne czynniki, także niezwiązane z wynikami działalności Emitenta i jego sytuacją finansową oraz 
niezależne od Emitenta, takie jak sytuacja na światowych rynkach i sytuacja makroekonomiczna Polski. 
Akcjonariusze powinni mieć świadomość, iż notowania akcji mogą znacznie odbiegać od ceny emisyjnej 
akcji i powinni zdawać sobie sprawę, iż w przypadku znacznego wahania kursów, mogą być narażeni na 
niezrealizowanie zaplanowanego zysku. Ponadto należy brać pod uwagę ryzyko związane z ograniczoną 
płynnością akcji w alternatywnym systemie obrotu, co dodatkowo może skutkować brakiem możliwości 
zbycia akcji w spodziewanym czasie i po satysfakcjonującej inwestora cenie. 
 
2.2.2 Ryzyko zawieszenia notowań akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu 

i wykluczenia akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
 
Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku gdy wymaga tego 
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, GPW, na 
żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym 
systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie 
dłuższy niż 10 dni. 
Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku, gdy obrót 
określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość 
zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu 
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie 
KNF, organizator alternatywnego systemu obrotu ma obowiązek zawiesić obrót tymi instrumentami 
finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót 
określonymi instrumentami zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego 
systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub 
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powoduje naruszenie interesów inwestorów, na żądanie KNF, organizator alternatywnego systemu obrotu 
ma obowiązek wykluczyć z obrotu te instrumenty finansowe.  
 
Ponad powyższe, zgodnie z § 11 Regulaminu ASO, GPW może zawiesić obrót określonymi 
instrumentami finansowymi na okres do 3 miesięcy w przypadku: 

1) na wniosek emitenta,  
2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  
3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

 
Dodatkowo, w przypadkach określonych przepisami prawa, GPW może zawiesić obrót instrumentami 
finansowymi na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. 
Zgodnie z § 12 pkt 1, GPW może wykluczyć określone instrumenty finansowe z obrotu w ASO w 
poniższych okolicznościach: 

1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od 
spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,  

2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  
3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o 

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

4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta.  
 

 Zgodnie z § 12 pkt. 2, GPW wyklucza określone instrumenty finansowe z obrotu w ASO w poniższych 
okolicznościach: 

1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 
2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 
3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów 
4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku 
o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie 
kosztów postępowania. 

 
Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz 
wykluczenia Akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla inwestorów 
utrudnieniami w obrocie Akcjami. 
 

2.2.3 Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych 
przez Komisję Nadzoru Finansowego 

 
Niedopełnienie przez Emitenta obowiązku zgłoszenia w ciągu 14 dni faktu wprowadzenia do alternatywnego 
systemu obrotu instrumentów finansowych do ewidencji prowadzonej przez Komisje Nadzoru Finansowego, 
zgodnie z art. 10 ust 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych może pociągać za sobą karę administracyjna,  tj. 
karę pieniężną do wysokości 100 000 złotych - nakładaną przez KNF. 
 
Spółka notowana na rynku NewConnect ma status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi. Z tego powodu Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć na Spółkę kary 
administracyjne za nienależyte wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a 
w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi. W szczególności w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie 
obowiązki wskazane w art. 96 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Komisja może: 
1) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu  w 
Alternatywnym systemie obrotu, albo 
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2) nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę 
pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo 
3) zastosować obie sankcje łącznie. 
 
W przypadku nałożenia takiej kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź 
niemożliwy. 
 
 
2.2.5 Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych związanych z obrotem 

akcjami związane ze zmiana  
 
Polski system podatkowy, jego interpretacje i stanowiska organów podatkowych odnoszące się do 
przepisów prawa podatkowego ulegają częstym zmianom. Dlatego też, posiadacze Akcji mogą zostać 
narażeni na niekorzystne zmiany, głównie w odniesieniu do stawek podatkowych. Może to negatywnie 
wpłynąć na zwrot z zainwestowanego w Akcje kapitału. 
 
. 
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3 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W 
DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 
 
 

3.1 Emitent 
 

 

 

3.2 Autoryzowany Doradca 
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4 DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH 
WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU 
ORBOTU 
 

4.1 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 

 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego następuje wprowadzenie do alternatywnego 
systemu obrotu:: 

• 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda, 

• 2.075.060 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na 
okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda. 

 
Akcje zwykłe serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda, zostały 
wyemitowane na podstawie Uchwały WZA Emitenta nr 3/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do 
podejmowania czynności związanych z przydziałem akcji i rejestracją podwyższenia kapitału. Akcje te 
objęte zostały za wkłady pieniężne uiszczone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki. Akcje serii B zostały objęte po cenie nominalnej przez Halinę Klebę, Paulinę Klebę 
oraz Andrzeja Bartoszewicza. Na mocy uchwały NWZA Emitenta nr 3/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. akcje 
serii B zamienione zostały z akcji imiennych na akcje na okaziciela. 
 
Akcje zwykłe na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda, 
zaoferowane zostały w ramach oferty prywatnej. Podstawą emisji akcji serii D była Uchwała nr 8/2011 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji Spółki Serii D w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w 
całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji nowej emisji, 
wprowadzenia Akcji Serii B i Serii D do alternatywnego systemu obrotu NewConnect, oraz zmiany 
Statutu Spółki oraz Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 kwietnia 2011 w 
sprawie zmiany uchwały nr 8/2011 z dnia 10 marca 2011 r.  

W ramach oferty prywatnej zaoferowanych zostało do 2.500.000 sprzedawanych akcji zwykłych na 
okaziciela serii B oraz do 5.900.000 emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D. Sprzedaż akcji serii 
B była warunkowa i zależała ona od wcześniejszego objęcia wszystkich akcji serii D. Oferta została 
skierowana do 94 osób. Na ofertę nabycia akcji odpowiedziało 8 inwestorów, z którymi zostały zawarte 
umowy objęcia akcji serii D. Cena emisyjna akcji serii D ustalona została na mocy uchwały Zarządu 
Emitenta nr 2/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. i wynosiła 0,85 zł. Ostatecznie objętych zostało 2.075.060 
akcji serii D o łącznej wartości 1.763.801,45 zł, natomiast sprzedaż akcji serii B nie doszła do skutku. 
 
Szacunkowe koszty związane z ofertą akcji serii D wyniosły: 

• przygotowanie i przeprowadzenie oferty, w tym sporządzenie dokumentu informacyjnego – ok. 
158 tys. zł, 

• promocja oferty – 0 zł 

Akcje serii A, B, C i D Emitenta nie są w żaden sposób uprzywilejowane. 

Posiadaczom akcji wszystkich serii nie przysługują żadne świadczenia dodatkowe.  
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W stosunku do akcji serii B i D nie występują obecnie ograniczenia, co do przenoszenia praw z akcji, za 
wyjątkiem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, której opisane 
zostały w rozdziale 4.2 Dokumentu Informacyjnego.  
 
4.2 Ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji wynikające z bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa 
 
Ograniczeniami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa są w szczególności 
ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawy o Ofercie Publicznej, 
Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów oraz Rozporządzenia Rady w sprawie Kontroli 
Koncentracji Przedsiębiorstw wymienione poniżej. 

OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI 

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi przewiduje następujące ograniczenia co do przenoszenia 
praw z Akcji: 

1. Każdy kto: 
1) posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem 

w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji 
zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego 
o podobnym charakterze, a w szczególności: 
a) członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub 

wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym 
emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze, lub 

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

lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych 
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania 
się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w 
stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub 

d) maklerzy lub doradcy, lub 
2) posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo 
3) posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2, jeżeli wiedział 

lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja poufna 
– nie może wykorzystywać takiej informacji. (Art. 156 ust. 1). 

2. Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta, jego 
pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z Emitentem w stosunku zlecenia lub 
innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą, w czasie trwania okresu 
zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta oraz 
innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub 
osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować 
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi (Art. 159 ust. 1), z wyjątkami określonymi w 
ustawie. 

3. Osoby wymienione w pkt. 2 powyżej nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając 
jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia 
lub zbycia przez tę osobę prawną na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw 
pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi 
powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować 
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny 
lub osoby trzeciej (Art. 159 ust. 1a), z wyjątkami określonymi w ustawie. Powyższego nie stosuje 
się do czynności dokonywanych: 
1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w pkt. 2, 

zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej 
osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo 
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2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych 
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych 
zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 

3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w pkt. 2, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone 
wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o 
ofercie publicznej, albo 

4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w pkt. 2, wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie 
publicznej, albo 

5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo 
6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych 

organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie 
dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. 

4. Okresem zamkniętym jest: 
1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a 

informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych, o których mowa w 
art. 159 ust. 1, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji 
do publicznej wiadomości; 

2) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do 
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba że 
osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych 
finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; 

3) w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego 
raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych 
– chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do 
danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; 

4) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego 
raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – 
chyba że osoba fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych 
finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport (Art. 159 ust. 2). 

5. Ponadto osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo 
będące jego prokurentami oraz inne, pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje 
kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub 
pośrednio Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na 
jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do 
przekazywania Komisji oraz Emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko 
z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw 
pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z 
tymi papierami wartościowymi (Art. 160 ust. 1). 

6. Osoby, o których mowa w pkt. 1, nie mogą: 
1) ujawniać informacji poufnej; 
2) udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia 

lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja. 
7. W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy również osób 
fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej 
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

8. Wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub 
osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu 
tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej 
powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli 
instrumenty te: 
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1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o 
dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której 
przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku, albo 

2) nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
lub innego państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub 
pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt 8. 1); 

3) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego 
systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest 
dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo 

4) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny 
instrumentu finansowego określonego w pkt. 8. 3) 

9. Ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w 
posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej: 
1) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których mowa w 

pkt. 8. 1); 
2) jednego lub kilku instrumentów finansowych określonych w pkt. 8. 1); 
3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych określonych w pkt. 8. 1). 

10. Zakazy i wymogi, o których mowa powyżej, mają zastosowanie do: 
1) zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa 

członkowskiego, dotyczących instrumentów finansowych dopuszczonych lub będących 
przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) zachowań zaistniałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących instrumentów 
finansowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do 
obrotu na rynku regulowanym na terytorium któregokolwiek z innych państw członkowskich; 

3) instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
Zgodnie z art. 161a ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zakazy i wymogi, o których 
mowa w art. 156-160 tej Ustawy, dotyczące informacji poufnych, okresów zamkniętych i obowiązków 
informacyjnych, mają zastosowanie również do instrumentów finansowych wprowadzonych do 
Alternatywnego Systemu Obrotu. 
 

OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ 

Ustawa o Ofercie Publicznej przewiduje następujące ograniczenia co do przenoszenia praw z Akcji oraz 
obowiązki związane z przenoszeniem tych praw: 

1. Każdy, kto  
1) osiągnął lub przekroczył próg 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 

90% ogólnej liczby głosów w Spółce albo 
2) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 

liczby głosów w Spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 
10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów 
w Spółce 

- jest obowiązany zawiadomić o tym Komisję oraz Spółkę, nie później niż w terminie 4 dni 
roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy 
zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. 

2. Obowiązki, o których mowa w pkt. 1 powyżej powstają również w przypadku zmiany dotychczas 
posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów 
(Art. 69 ust. 2). 

3. Obowiązki, o których mowa w pkt. 1 powyżej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął 
lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z 
1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 
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2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe 
prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, 

3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej (Art. 69a ust. 1). 
4. Obowiązki, o których mowa w pkt. 1 powyżej powstają również w przypadku gdy prawa głosu są 

związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to 
sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać 
prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa 
się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie (Art. 69a ust. 3). 

5. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych ustawą, obowiązki, o których mowa w pkt.1 powyżej, 
odpowiednio spoczywają: 
1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w pkt. 1 powyżej próg 

ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych 
wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej; 

2) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie 
danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z 
posiadaniem akcji łącznie przez: 
a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, 
b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzane przez ten sam podmiot; 
3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem 
akcji: 
a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z 

wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 
ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 

b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład 
których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z 
przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Ustawy o Funduszach 
Inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów 
wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu 
zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest 
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na WZA został 
upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał 
wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie 
dotyczące nabywania przez te podmioty akcji Spółki lub zgodnego głosowania na WZA lub 
prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął 
lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa powyżej, posiadając akcje 
Spółki, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów (Art. 87 ust. 1). 

6. W przypadku podmiotów, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania 
przez te podmioty akcji Spółki lub zgodnego głosowania na WZA lub prowadzenia trwałej 
polityki wobec Spółki, obowiązki określone pkt. 1 powyżej mogą być wykonywane przez jedną ze 
stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia (Art. 87 ust. 3). 

7. Istnienie porozumienia, o którym mowa pkt. 6 powyżej, domniemywa się w przypadku posiadania 
akcji Spółki przez: 
1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 

stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 
2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 
3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do 

dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 
wartościowych; 
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4) jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 
(Art. 87 ust. 4) 

8. Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków, o których mowa w pkt. 1 powyżej: 
1) po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego 

podmioty zależne; 
2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z 

ust. 1 pkt 4 – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; 
3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest 

ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa (Art. 87 ust. 5). 
9. Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji Spółki będących przedmiotem czynności 

prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego 
progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z 
naruszeniem obowiązków , o których mowa w pkt. 1 powyżej (Art. 89 ust. 1). 

10. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w pkt. 10 
powyżej, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą WZA, z 
zastrzeżeniem przepisów innych ustaw (Art. 89 ust. 3). 

11. Akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem obrotu, z 
wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie 
zabezpieczenia finansowego (Art. 75 ust. 4). 

 

OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I 
KONSUMENTÓW 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przewiduje następujące ograniczenia co do przenoszenia 
praw z Akcji oraz obowiązki związane z przenoszeniem tych praw: 

1. Zamiar koncentracji podlega (poza wyjątkami określonymi w art. 14 ustawy) zgłoszeniu Prezesowi 
Urzędu, jeżeli: 
1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 

poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro lub 
2) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w 

koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50  
00 000 euro (Art. 13 ust. 1). 

2. Obowiązek, o którym mowa w pkt. 1 powyżej dotyczy zamiaru: 
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 
2) przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w 

jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; 

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 

przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
równowartość 10 000 000 euro (Art. 13 ust. 2). 

3. Dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez 
przedsiębiorcę dominującego (Art. 15). 

4. Obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1, obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio 
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup 
kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (Art. 
16 ust. 1). 

5. Sposób obliczania obrotu przez podmioty uczestniczące w koncentracji jest regulowany przez 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (Dz.U. 2007, nr 134, poz. 935). 

6. Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której 
konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub 
umocnienie pozycji dominującej na rynku (Art. 18). 

7. Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy – po spełnieniu 
przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji warunków określonych w pkt. 7 
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poniżej – konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez 
powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku (Art. 19 ust. 1). 

8. Prezes Urzędu może na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji 
nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 
1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności 

przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi określając w decyzji, o której mowa w pkt. 
6 powyżej, termin spełnienia warunków (Art. 19 ust. 2). 

9. W decyzji, o której mowa w pkt. 6 powyżej, Prezes Urzędu nakłada na przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych 
warunków (Art. 19 ust. 3). 

10. Prezes Urzędu zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja 
na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji 
dominującej na rynku (Art. 20 ust. 1). 

11. Prezes Urzędu wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której 
konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub 
umocnienie pozycji dominującej na rynku, w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji 
jest uzasadnione, a w szczególności: 
1) przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego; 
2) może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową (Art. 20 ust. 2). 

12. Prezes Urzędu może uchylić decyzje, o których mowa w art. 18, art. 19 ust. 1 i w art. 20 ust. 2, 
jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy 
uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają warunków, o których mowa w 
art. 19 ust. 2 i 3. W przypadku uchylenia decyzji Prezes Urzędu orzeka co do istoty sprawy (Art. 
21 ust. 1). 

13. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 1, koncentracja została już dokonana, a 
przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu może, w 
drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w 
szczególności: 
1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 
2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 
3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami 

lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę (Art. 21 ust. 2). 
14. Decyzja, o której mowa w ust. 2, nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania 

koncentracji (Art. 21 ust. 3). 
15. Przepisy art. 21 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku niezgłoszenia Prezesowi Urzędu 

zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 ust. 1, oraz w przypadku niewykonania decyzji o 
zakazie koncentracji (Art. 21 ust. 4). 

16. W przypadku niewykonania decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 1 lub 4, Prezes Urzędu może, w 
drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi Urzędu przysługują kompetencje 
organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu może ponadto wystąpić do sądu o 
stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do 
przywrócenia stanu poprzedniego (Art. 99). 

17. Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie 
większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia 
kary, m.in. jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania 
zgody Prezesa Urzędu (Art. 106 ust. 1 pkt. 3). 

18. Prezes Urzędu może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w 
wysokości stanowiącej równowartość do 50 000 000 euro, m.in. jeżeli przedsiębiorca ten choćby 
nieumyślnie, w zgłoszeniu zamiaru koncentracji podał nieprawdziwe dane lub nie udzielił 
informacji żądanych przez Prezesa Urzędu na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił 
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji (Art. 106 ust. 2). 
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19. Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorców, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 
stanowiącej równowartość do 10.000 euro m.in. za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji 
wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu 
praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 
oraz koncentracji; karę pieniężną nakłada się, licząc od daty wskazanej w decyzji (Art. 107). 

20. Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub 
wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do 
pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, m.in. jeżeli osoba ta umyślnie albo 
nieumyślnie: 
1) nie wykonała decyzji, postanowień lub wyroków, o których mowa w art. 107; 
2) nie zgłosiła zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 (Art. 108 ust. 1). 

 

OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR139/2004 W 
SPRAWIE KONTROLI KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTWA 

Rozporządzenie Rady w sprawie Kontroli Koncentracji Przedsiębiorstw stosuje się do wszystkich 
koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Koncentracja posiada wymiar wspólnotowy jeżeli: 

a) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 000 mln 
EUR; oraz 

b) łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 
przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250 mln EUR, 

chyba, że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych 
obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 
 
Koncentracja, która nie osiąga progów ustanowionych powyżej, posiada wymiar wspólnotowy również w 
przypadku, gdy: 

a) łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2 500 mln 
EUR; 

b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, łączny obrót wszystkich zainteresowanych 
przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln EUR; 

c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich ujętych dla celów lit. b), łączny obrót 
każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln EUR; 
oraz 

d) łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 
przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln EUR, 

e) chyba, że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 
łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 
Rozporządzenie Rady w sprawie Kontroli Koncentracji Przedsiębiorstw przewiduje następujące 
ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji oraz obowiązki związane z przenoszeniem tych praw: 

1. Koncentracje o wymiarze wspólnotowym zgłasza się Komisji Europejskiej przed ich wykonaniem 
i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu 
akcji. 

2. Zgłoszenia można również dokonać, gdy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji 
szczerą intencję zawarcia umowy lub, w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy podały do 
publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona umowa 
lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 
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4.3 Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych 
 
Organem Emitenta uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji akcji jest Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy. 
 
a) Decyzja o emisji akcji serii B została podjęta w drodze następujących uchwał: 

 
Uchwała NWZA Emitenta nr 3/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności 
związanych z przydziałem akcji i rejestracją podwyższenia kapitału 
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Uchwała NWZA Emitenta nr 3/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie konwersji akcji imiennych serii B 
na akcje na okaziciela 
 

 
 

 
 
 

Akcje serii B Emitenta zarejestrowane zostały przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia z dnia 17 lutego 2011 r. 
 
 
b) Decyzja o emisji akcji serii D została podjęta w drodze następujących uchwał: 

 
Uchwała NWZA Emitenta nr 8/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki, emisji akcji Spółki Serii D w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji nowej emisji, 
wprowadzenia Akcji Serii B i Serii D do alternatywnego systemu obrotu NewConnect, oraz zmiany 
Statutu Spółki. 
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Uchwała NWZA Emitenta nr 24/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały NWZA 
Emitenta nr 8/2011 z dnia 10 marca 2011 r. 
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Uchwała Zarządu Emitenta nr 2/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji 
serii D 
 

 

 
 
Akcje serii D Emitenta zarejestrowane zostały przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia z dnia 17 maja 2011 r. 
 
 
 
 
 



< Dokument Informacyjny Admiral Boats S.A.> 

 

 

< Admiral Boats S.A. / data sporządzenia 10 czerwca 2011 r. > 

 

Strona 28 

4.4 Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 
 

Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od zawiązania Spółki, tj. od wypłat z zysku jaki 
przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2010 r. W 2010 r. 
Emitent poniósł stratę w wysokości 138 795 zł. Na mocy uchwały WZA Emitenta nr 15/2011 z dnia 28 
marca 2010 r., Emitent podjął decyzję, iż strata ta pokryta zostanie z przyszłych zysków.  

Akcje serii B i C uczestniczą w dywidendzie od dnia ich objęcia (w intencji Emitenta jest, aby Akcje Serii B 
i C uczestniczyły począwszy od roku w którym zostały objęte czyli począwszy od wypłat z zysku za rok 
obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku), natomiast akcje serii D uczestniczą w dywidendzie 
począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się dnia 31 
grudnia 2011., tj. od dnia 1 stycznia 2011 r. 

Emitent oświadcza, iż wszystkie akcje wprowadzane do obrotu, których dotyczy niniejszy Dokument są 
równe w prawach do Dywidendy. 

 
4.5 Prawa wynikające z instrumentów finansowych i zasady ich realizacji 
 
Przysługujące akcjonariuszom prawa z tytułu posiadania akcji Emitenta można podzielić na prawa 
majątkowe i prawa korporacyjne, których szczegółowy opis znajduje się poniżej. 
 
4.5.1 Prawa majątkowe 
 

PRAWO DO DYWIDENDY 

Zgodnie z art. 347 § 1 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu 
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie 
do wypłaty akcjonariuszom. Według art. 348 § 1 KSH kwota przeznaczona do podziału między 
akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski 
z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, 
które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, 
akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za 
ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Na podstawie art. 348 § 3 KSH zwyczajne 
walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień 
dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, 
licząc od tego dnia. Zgodnie z art. 348 § 4 KSH dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale 
walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest 
wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą. 
Pozostałe zasady realizacji prawa akcjonariuszy do dywidendy, w tym dotyczące warunków wypłaty 
zaliczki na poczet dywidendy, obowiązku zwrotu świadczeń otrzymanych wbrew przepisom prawa albo 
postanowieniom statutu itp. zawarte są w Kodeksie Spółek Handlowych. 
 

PRAWO DO UDZIAŁU W MAJĄTKU EMITENTA POZOSTAŁYM PO ZASPOKOJENIU 
WIERZYCIELI EMITENTA W PRZYPADKU JEGO LIKWIDACJI 

Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w podziale majątku Emitenta pozostałego po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli Emitenta w przypadku jego rozwiązania lub likwidacji. Według art. 474 § 1 
KSH podział między akcjonariuszy tego majątku nie może nastąpić przed upływem roku od dnia 
ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Zgodnie z art. 474 § 2 KSH majątek 
ten dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał 
zakładowy. Na podstawie art. 474 § 3 KSH wyjątek od tej reguły ma miejsce w przypadku, gdy występują 
akcje uprzywilejowane korzystające z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku. Emitent nie emitował 
akcji uprzywilejowanych. 
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Pozostałe zasady realizacji prawa akcjonariuszy do udziału w majątku Emitenta regulują przepisy Kodeksu 
Spółek Handlowych. 
 
 
 

PRAWO POBORU (PRAWO PIERWSZEŃSTWA OBJĘCIA AKCJI NOWEJ EMISJI W 
STOSUNKU DO LICZBY POSIADANYCH JUŻ AKCJI) 

Akcjonariusze mają prawo objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (prawo poboru). Prawo 
to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 KSH. Prawo poboru odnosi się również do emisji 
przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na 
akcje. W interesie Spółki, zgodnie z przepisami art. 433 § 2 KSH, po spełnieniu określonych kryteriów 
WZA Emitenta może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w 
całości lub części. Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia 
prawa poboru w porządku obrad WZA. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej 
ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 KSH.). Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w 
przypadkach określonych w art. 433 § 3 KSH. 
 

PRAWO DO ZBYWANIA AKCJI EMITENTA 

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. Ograniczenia zbywalności akcji muszą być, na podstawie 
art. 304 § 2 pkt 4) KSH pod rygorem bezskuteczności wobec spółki, określone w statucie. Każdemu 
akcjonariuszowi przysługuje prawo do zbywania akcji Emitenta. Statut Emitenta nie przewiduje wyjątków 
od tej zasady. Ograniczenia tego prawa lub dodatkowe obowiązki związane ze zbywaniem akcji mogą 
wynikać jedynie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tym wynikające z Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi, Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów oraz Rozporządzenia Rady w sprawie Kontroli Koncentracji Przedsiębiorstw. 
Szczegółowy opis ograniczeń prawa do zbywania akcji Emitenta znajduje się w podrozdziale 4.1. 
Dokumentu. 
 

PRAWO DO USTANOWIENIA ZASTAWU LUB UŻYTKOWANIA NA AKCJACH 

Na akcjach Emitenta można ustanowić zastaw lub użytkowanie. Statut Emitenta nie przewiduje wyjątki od 
tej zasady, jedynie w stosunku do akcji imiennych, kiedy to wymagana jest zgoda Zarządu Emitenta. 
Jednak na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu żadna z akcji emitenta nie jest akcją imienną. 
Szczegółowe zasady realizacji prawa do ustanawiania zastawu lub użytkowania na akcjach oraz 
ograniczenia tego prawa określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, 
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Zastawie Rejestrowym. 
 
PRAWO ŻĄDANIA SPRZEDAŻY AKCJI 

Na podstawie art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariuszowi, który samodzielnie lub wspólnie z 
podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami 
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, osiągnął lub 
przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia 
lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich 
posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Tryb i warunki realizacji tego prawa, w tym w 
szczególności sposób określenia ceny przymusowego wykupu, określają przepisy Ustawy o Ofercie 
Publicznej. 
 
PRAWO ŻĄDANIA WYKUPU AKCJI 

Na podstawie art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz może zażądać wykupienia posiadanych 
przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów w 
Spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie 
lub przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. Tryb i warunki realizacji tego prawa, w tym w 
szczególności sposób określenia ceny przymusowego wykupu, określają przepisy Ustawy o Ofercie 
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Publicznej. Tryb i warunki realizacji tego prawa, w tym w szczególności sposób określenia minimalnej 
ceny takiej transakcji, określają przepisy Ustawy o Ofercie Publicznej. 
 
 
 
 
4.5.2 Prawa korporacyjne 
 
PRAWO DO UDZIAŁU I GŁOSU W WZA EMITENTA 

Na podstawie art. 412 KSH akcjonariuszom przysługuje prawo do uczestniczenia w WZA oraz do 
wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone 
na piśmie pod rygorem nieważności. Prawo akcjonariusza do  głosu jest ograniczone przez art. 413 KSH 
w ten sposób, że akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik 
innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z 
jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu 
pomiędzy nim a spółką. 
Warunkiem uczestnictwa w WZA Emitenta jest zgodnie z art. 4061 KSH posiadanie akcji Emitenta na 
szesnaście dni przed datą WZA (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA). Tryb realizacji prawa do głosu na 
WZA Emitenta precyzuje art. 4063 § 2 KSH: „Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na 
okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w 
pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu”. Jest to również 
odzwierciedleniem prawa do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego 
zaświadczenia i prawie uczestnictwa w WZA, określonego w art. 328 § 6 KSH: „akcjonariuszowi spółki 
publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego 
wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 
finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej”. W 
przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, 
którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki przysługuje, 
jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. 
 
PRAWO DO ZWOŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EMITENTA  

Na podstawie art. 400 KSH prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego WZA i umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom 
reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 401 KSH 
akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 
żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZA. Żądanie powinno zostać 
zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem 
zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego 
punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 
Na podstawie art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego 
lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 
Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 
 

PRAWO DO ZASKARŻANIA UCHWAŁ WZA EMITENTA  

Na podstawie art. 422 § 1 KSH uchwała WZA może zostać zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko 
spółce powództwa o uchylenie uchwały, jeżeli jest sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godzi 
w interes spółki lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Na podstawie art. 422 § 1 KSH prawo do 
wytoczenia takiego powództwa przysługuje m.in.: akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a 
po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji 
niemej), akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w WZA oraz akcjonariuszom, którzy 
nie byli obecni na WZA (w tym ostatnim przypadku jedynie w przypadku wadliwego zwołania WZA lub 
też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad). 
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PRAWO DO WNIESIENIA POWÓDZTWA PRZECIWKO CZŁONKOM WŁADZ 
EMITENTA LUB INNYM OSOBOM, KTÓRE WYRZĄDZIŁY SZKODĘ EMITENTOWI 

Na podstawie art. 486 KSH jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w 
terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz może wnieść pozew o 
naprawienie szkody wyrządzonej spółce. Na żądanie pozwanego, zgłoszone przy pierwszej czynności 
procesowej, sąd może nakazać złożenie kaucji na zabezpieczenie pokrycia szkody grożącej pozwanemu. 
Wysokość i rodzaj kaucji sąd określa według swojego uznania. W przypadku niezłożenia kaucji w 
wyznaczonym przez sąd terminie pozew zostaje odrzucony. Na kaucji służy pozwanemu pierwszeństwo 
przed wszystkimi wierzycielami powoda. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc 
je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę 
wyrządzoną pozwanemu. Zgodnie z art. 487 KSH w przypadku wytoczenia takiego powództwa oraz w 
razie upadłości spółki, osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę 
WZA udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o 
odszkodowanie. 
 
PRAWO DO PRZEGLĄDANIA DOKUMENTÓW EMITENTA 

KSH przyznaje akcjonariuszom prawo do przeglądania wielu dokumentów Emitenta. Do najważniejszych 
uprawnień w tej grupie należą: 

− prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania jej odpisu (na podstawie art. 341 KSH), 
− prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (na 
podstawie art. 395 KSH), 

− prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, 
− żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA, 
− żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem WZA oraz żądania 

przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez akcjonariusza 
adres (na podstawie art. 407 KSH), 

− prawo do przeglądania księgi protokołów WZA oraz do otrzymania poświadczonych przez 
Zarząd odpisów uchwał (na podstawie art. 421 KSH), 

− prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 
emitenta (na podstawie kolejno art. 505, 540 i 561 KSH). 
 
 

4.6  Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w 
przyszłości 

 
Zgodnie z art. 347 § 1 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu 
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie 
do wypłaty akcjonariuszom. Wszystkie Akcje Emitenta mają takie samo prawo do dywidendy. Zgodnie z § 
20 pkt. 4 Statutu, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym, przeznaczonym przez walne 
zgromadzenie do podziału, w stosunku do nominalnej wartości posiadanych akcji. Zgodnie z art. 396 
KSH Spółka ma obowiązek przekazywać 8% na kapitał zapasowy do momentu osiągnięcia przez niego co 
najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 
Emitent nie posiada kapitału zapasowego. 
W okresie najbliższych trzech lat Zarząd zamierza wnioskować, aby całość zysku pozostawała w Spółce.. 
W następnych latach, Zarząd będzie wnioskował o przeznaczenie części zysku na wypłaty akcjonariuszom, 
przy czym wysokość ta będzie zależała od osiąganych wyników finansowych i bieżącej sytuacji finansowej 
Spółki.. 

 

4.7 Ogólne informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem 
i obrotem instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym. 
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Poniższa informacja ma jedynie charakter ogólny i orientacyjny. W celu zasięgnięcia dokładnych 
informacji należy zapoznać się bezpośrednio z obowiązującymi przepisami prawa lub zasięgnąć opinii 
doradcy podatkowego. 
 
Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem akcjami zależy od źródła osiągniętego 
dochodu: zysk z tytułu dywidendy lub zysk kapitałowy (tj. osiągnięty dzięki sprzedaży akcji po cenie 
wyższej od ceny zakupu) oraz od statusu prawnego podatnika: osoba prawna lub osoba fizyczna. Ogólną 
charakterystykę opodatkowania dochodów uzyskanych z akcji w rozbiciu na wyżej wymienione rodzaje 
dochodów i podatników prezentuje poniższa tabela: 
 
 
Tabela. Opodatkowanie dochodów związanych z posiadaniem i obrotem akcjami 
 Dochód z tytułu dywidend Zysk kapitałowy 

Osoba 
fizyczna 

Cały przychód z tytułu dywidend jest 
opodatkowany stawką 19% i nie łączy się go 
z dochodami opodatkowanymi według art. 
27 Ustawy o Podatku Dochodowym od 
Osób Fizycznych. Płatnikiem jest podmiot 
prowadzący rachunek papierów 
wartościowych podatnika (podatek jest 
potrącany „u źródła”). 

Przychody z tytułu zbycia akcji oraz 
powiązane z nimi koszty podatnik wykazuje 
w rocznym zeznaniu podatkowym. Podatek 
wynosi zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o 
Podatku Dochodowym od Osób 
Fizycznych 19% dochodu (czyli różnicy 
pomiędzy wykazanymi przychodami a 
powiązanymi z nimi kosztami). Płatnikiem 
jest sam podatnik. 

Osoba 
prawna 

Dochody związane z posiadaniem i obrotem akcjami przez osobę prawną łączy się z 
pozostałymi dochodami uzyskiwanymi przez podatnika i są one opodatkowane na zasadach 
ogólnych obowiązujących ten podmiot. Płatnikiem podatku jest sam podatnik. 

  

Osoby zagraniczne powinny mieć na uwadze przepisy dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. 
Skorzystanie z opodatkowania stawką wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 
niepobranie podatku może mieć miejsce pod warunkiem posiadania przez podatnika (czy to osobę prawną 
czy fizyczną) certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ podatkowy. 
 
Odrębną od podatku dochodowego kwestią jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Umowy 
sprzedaży akcji objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym są zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1) lit b) 
Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych objęte stawką podatku w wysokości 1%. Jednak 
zgodnie z art. 9 pkt. 9) tej ustawy zwolniona z podatku jest sprzedaż akcji objętych niniejszym 
dokumentem:  

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  
b) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 
c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, 
d) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 
inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego. 
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5 DANE O EMITENCIE 
 
 

5.5 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba, adres i dane teleadresowe 
Emitenta, identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer 
według właściwej klasyfikacji podatkowej 

 
Nazwa (firma):   Admiral Boats S.A. 
Forma prawna:   Spółka Akcyjna 
Kraj siedziby:   Rzeczpospolita Polska 
Siedziba:   Bojano 
Adres siedziby:   ul. Wybickiego 50, Bojano, 84-207 Koleczkowo 
Adres do korespondencji: ul. Wybickiego 50, Bojano, 84-207 Koleczkowo 
 
Telefon:   058 674 34 34 
Fax:    058 674 92 52 
Adres e-mail:    biuro@admiral-boats.com 
Adres WWW:   www.admiral-boats.com 
 
REGON:   221130993 
NIP:     5882366182 
 
5.6 Czas trwania Emitenta 
 
Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony 
 
5.7 Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 
 
Emitent jest spółką akcyjną i został utworzony na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności 
Kodeksu spółek handlowych. 
 
5.8 Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru 
 
Postanowienie o wpisie do KRS pod numerem 0000370380 wydał dnia 19 listopada 2010 roku Sąd 
Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
5.9 Krótki opis historii Emitenta 
 
Admiral Boats Spółka Akcyjna zawiązana została  umową wspólników zgodnie z aktem notarialnym z dnia 
20 października 2010 r. (Rep. A 4990/2010) w kancelarii  notarialnej Roberta Leszkowskiego w 
Kartuzach. Spółka zarejestrowana została postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku-Północ VIII 
Wydział Gospodarczy z dnia 19 listopada 2010 r. pod nr 0000370380. 
 
Spółka Admiral Boats, w zakresie produkcji łodzi, kontynuuje działalność spółki Lamirs Nowy B. Sirocka 
Sp. J. Zorganizowana część tego przedsiębiorstwa wniesiona została do Emitenta aportem  w lutym 2011r. 
Sama spółka Lamirs Nowy B. Sirocka Sp. J. została zawiązana umową wspólników z dnia 22 grudnia 2007 
r. oraz zarejestrowana postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku-Północ VIII Wydział Gospodarczy 
z dnia 6 marca 2008 r. pod nr 0000296661. Od początku swojej działalności spółka Lamirs Nowy B. 
Sirocka Sp. J. zajmowała się produkcją łodzi oraz spojlerów, przy czym 95% przychodów tej spółki 
pochodziło z segmentu produkcji i dystrybucji łodzi.  
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Najważniejsze wydarzenia z historii Emitenta podsumowane zostały w poniższej tabeli: 
 
Tabela:  najważniejsze wydarzenia z historii Emitenta: 
grudzień 2007 r. powstanie Spółki Lamirs Nowy B. Sirocka Sp. J. 
kwiecień 2008 r. sprzedaż pierwszych łodzi - modele D LAMI 360 i LAMI 390, 
październik 2008 r. stworzenie prototypów łodzi klasy C - LAMI 430 i LAMI 530 
marzec 2009 r. uzyskanie pierwszych certyfikatów towarzystwa klasyfikacyjnego dla 

produkowanych łodzi klasa C 
październik 2010 r. rejestracja Admiral Boats S.A. i objęcie 2 mln akcji serii A 
listopad 2010 r. rejestracja znaku handlowego Admiral Boats S.A 
grudzień 2010 r. otwarcie nowej hali produkcyjnej 
styczeń 2011 r. emisja 12 mln szt. akcji serii B, objętych za wkłady pieniężne, z których 

Spółka pozyskała 3 mln zł 
luty 2011 r. emisja 22 mln szt. akcji serii C, objętych za aport, który stanowiła 

zorganizowana część przedsiębiorstwa Lamirs Nowy B. Sirocka Sp. J. 
luty 2011 r. zastrzeżenie wzoru użytkowego 6 podstawowych modeli łodzi na terenie 

UE 
kwiecień 2011 r. emisja akcji serii D o łącznej wartości ponad 1,7 mln zł 
maj 2011 r. emisja 5000 odsetkowych, niezabezpieczonych, osiemnastomiesięcznych 

obligacji serii A o łącznej wartości 5 mln zł. 
 
 
 
5.10 Rodzaje i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasady ich tworzenia 
 
Kapitał zakładowy Emitenta wynosi obecnie  9.518.765,00 zł i dzieli  się na 38.075.060 akcji o wartości 
nominalnej 0,25 zł każda akcja. 
 
Kapitał zakładowy składa się z: 

• akcji imiennych serii A w ilości 2.000.000 sztuk, 
• akcji na okaziciela serii B w ilości 12.000.000 sztuk  
• akcji imiennych serii C w ilości 22.000.000 sztuk  
• akcji na okaziciela serii D w ilości 2.075.600 sztuk 

 
Akcje serii A oraz akcje serii B zostały objęte za wkłady pieniężne. Akcje serii C zostały objęte za wkład 
niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Lamirs Nowy B. Sirocka Sp. J. Zgodnie z 
art. 336 § 1 KSH akcje obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne powinny pozostać imiennymi do 
dnia zatwierdzenia przez najbliższe walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w 
którym nastąpiło pokrycie tych akcji, czyli za rok 2011. 
 
Kapitał podstawowy na dzień sporządzenia Dokumentu wynosi 9.518.765,00 zł i spełnia tym samym 
wymagania KSH, które określają minimalną wysokość tego kapitału na co najmniej 100.000,00 zł. Zapisy 
dotyczące kapitału podstawowego Emitenta znajdują się w § 8 Statutu. 
 
Kapitał zapasowy w Spółce obowiązkowo będzie tworzony poprzez przekazywanie  8% zysku netto za 
dany rok obroty na jego rzecz, aż do moment, gdy kapitał zapasowy osiągnie 1/3 wysokości kapitału 
zakładowego.  
 
Statut Emitenta w §13 wskazuje że uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone kapitały 
rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. 
 
5.11 Nieopłacona część kapitału zakładowego 
 
Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 
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5.12 Przewidywane zmiany kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez 
obligatariuszy przysługujących im uprawnień 

 
Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa, zatem nie przewiduje 
zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez Obligatariuszy przysługujących im uprawnień. 
 
5.13 Informacje o możliwym podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego 
 
Statut Emitenta nie przewiduje możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 
docelowego 
 
5.14 Rynki, na których są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta 
 
Instrumenty finansowe Emitenta ani kwity depozytowe na takie instrumenty nie są i nie były notowane na 
żadnym rynku.  
 
5.15 Informacje o ratingu przyznanym emitentowi lub emitowanym przez niego 

papierom wartościowym 
 
Emitentowi nie przyznano żadnego ratingu. 
 
5.16 Powiązania Emitenta 
 
Emitent nie jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu art.3 pkt. 44) Ustawy o Rachunkowości. 
 
Poniżej wskazano również powiązania pomiędzy głównymi akcjonariuszami Emitenta a członkami 
organów Emitenta: 
 
 
Tabela:  Powiązania osobowe pomiędzy akcjonariuszami Emitenta a członkami organów Emitenta. 
Imię i nazwisko Funkcja w organach 

Emitenta 
Rodzaj powiązania 

Wiesław Kleba Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 

• główny akcjonariusz Emitenta, 
posiadający 58,8% głosów na 
WZA Emitenta. 
 

Paulina Kleba Wiceprezes Zarządu • akcjonariusz Emitenta, 
posiadający 8% głosów na 
WZA Emitenta, 

• córka Wiesława i Haliny Kleby 
 

Halina Kleba Członek Rady Nadzorczej • akcjonariusz Emitenta, 
posiadający 26,2% głosów na 
WZA Emitenta, 

• żona Wiesława Kleby, 
 

Hanna Riegel Członek Rady Nadzorczej • siostra Wiesława Kleby 
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5.17 Działalność Emitenta 
 

5.17.1 Informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta 
 
Admiral Boats jest producentem i dystrybutorem łodzi. Wszystkie łodzie produkowane przez Admiral 
Boats posiadają znak bezpieczeństwa CE przyznawany przez  instytucję certyfikującą (Polski Rejestr 
Statków ). Dodatkowo Spółka zastrzegła na terenie Unii Europejskiej wzory użytkowe swoich łodzi. 
Wyroby Spółki cechuje wysoka jakość, bezpieczeństwo i konkurencyjna cena. W 2010 r. Spółka miała w 
ofercie 12 modeli łodzi. W 2011 r. oferta zostanie poszerzona do 25 modeli łodzi. W latach 2009 - 2010 
Spółka nawiązała współpracę z największymi importerami łodzi z Holandii, a także z dwoma dealerami z 
Norwegii, co pozwoliło na zwiększenie sprzedaży, która w 2010 r. osiągnęła poziom ponad 700 sztuk 
łodzi różnego typu.  
 
Emitent swoja działalność produkcyjną prowadzi w zakładzie znajdującym się w Bojanie. Od 20 
października 2010 r. do 24 maja 2011 r. Emitent dzierżawił nieruchomość, na której znajduje się ten 
zakład. W dniu 24 maja 2011 r. Emitent nabył tę nieruchomość (są to działki oznaczone następującymi 
numerami: GD1W/00061168/7, GD1W/00094993/9 i GD1W/00095834/4). Zakup nieruchomości 
sfinansowany został częściowo z kredytu inwestycyjnego oraz częściowo ze środków pozyskanych z emisji 
akcji serii D. 
 
Poniżej zaprezentowane zostały wybrane modele łodzi produkowanych przez Admiral Boats: 
 
Admiral 420 
Długość:   4,16 m 
Szerokość:   1,70 m 
Waga:    220 kg 
Załoga:    6 osób 
Maks. moc silnika(ów):  26,0 kW 
Kategoria CE:   C 
 
 
 
 
 

Admiral 430 
Długość:   4,20 m 
Szerokość:   1,60 m 
Waga:    200 kg 
Załoga:    4/2 osoby 
Maks. moc silnika(ów):  8,0 kW 
Kategoria CE:   C 
 
 
 
 
 
Admiral 435 
Długość:   4,35 m 
Szerokość:   1,65 m 
Waga:    215 kg 
Załoga:    5 osób 
Maks. moc silnika(ów):  22,1 kW 
Kategoria CE:   C 
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Admiral 470 
Długość:   4,70 m 
Szerokość:   1,70 m 
Waga:    280 kg 
Załoga:    6 osób 
Maks. moc silnika(ów):  26,0 kW 
Kategoria CE:   C 
 
 
 
 
 
 
 
Admiral 500 
Długość:   5,00 m 
Szerokość:   1,75 m 
Waga:    300 kg 
Załoga:    6 
Maks. moc silnika(ów):  54,9 kW 
Kategoria CE:   C 
 
 
 
 
 
Admiral 530 
Długość:   4,95 m 
Szerokość:   1,75 m 
Waga:    280 kg 
Załoga:    6 osób 
Maks. moc silnika(ów):  26,0 kW 
Kategoria CE:   C 
 
 
 
 
 
 
Admiral 560 
Długość:   5,60 m 
Szerokość:   1,85 m 
Waga:    450 kg 
Załoga:    8 osób 
Maks. moc silnika(ów):  26,0 kW 
Kategoria CE:   C 
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Admiral Skiff 460 
Długość:   4,60 m 
Szerokość:   1,57 m 
Waga:    155 kg 
Załoga:    5 osób 
Maks. moc silnika(ów):  26,0 kW 
Kategoria CE:   C 
 
 
 
 
 
 
5.17.2 Informacje o wynikach finansowych Emitenta 
 

Admiral Boats SA jest dynamicznie rozwijającą się firmą. Emitent, a wcześniej Lamirs Nowy B. Sirocka 
Spółka Jawna stale zwiększa skalę swojej działalności.  W I kwartale 2011 r. spółka ta osiągnęła przychody 
w wysokości prawie 2 mln zł. Spółka w tym okresie przeprowadziła emisję akcji serii D oraz poniosła 
koszty związane z przekształceniem w spółkę akcyjną, co negatywnie wpłynęło na wynik netto. Należy 
podkreślić, iż przedstawione niżej wyniki finansowe za lata 2008-2010 dotyczą Lamirs Nowy B. Sirocka 
Spółka Jawna, której zorganizowana część przedsiębiorstwa w zakresie produkcji łodzi została wniesiona 
aportem do Admiral Boats.  

Tabela 1. Wyniki finansowe Emitenta oraz Lamirs Nowy B. Sirocka Sp. J. 

[tys. PLN] 2008* 2009* 2010* 
I kwartał 
2011 

 Przychody  2 458 2 477 4782 1956 

 Koszty operacyjne 2 210 1 864 3 690 1953 
 Zysk operacyjny 248 613 1152 -92,2 

 Zysk netto 248 500 940 -85 
* wyniki finansowe Lamirs Nowy B.Sirocka Sp. J. 

Emitent eksportuje swoje produkty głównie do Holandii, Niemiec i Norwegii. W 2010 r. 75% sprzedaży 
Emitenta skierowane było na rynek holenderski. W 2011 r. Emitent planuje znacząco zwiększyć sprzedaż 
łodzi na rynkach zagranicznych. Najważniejszym rynkiem zbytu dalej pozostanie Holandia, jednakże coraz 
ważniejszą rolę odgrywać będzie również rynek norweski i niemiecki. Docelowo Emitent planuje wejście 
również na rynki: chorwacki, włoski, francuski i hiszpański.  

 
 

5.17.3 Struktura organizacyjna Emitenta 
 

Struktura organizacyjna Emitenta przedstawiona została na poniższym wykresie. 
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Poniżej znajduje się charakterystyka najważniejszych komórek organizacyjnych Emitenta. 
 
Zarząd - dwuosobowy Zarząd nadzoruje poszczególne piony Spółki, utrzymując bezpośrednie relacje z 
odbiorcami i głównymi dostawcami; odpowiedzialny jest również za tworzenie głównej strategii działania 
Spółki. 

Biuro Zarządu – wspomaga Zarząd i Radę Nadzorczą; do głównych zadań tej jednostki należy obsługa 
relacji inwestorskich, prowadzenie sekretariatu, współpraca z kancelarią prawną oraz przygotowywanie i 
weryfikacja umów. 

Biuro projektów  - komórka zajmująca się projektowaniem modeli, sporządzaniem dokumentacji 
technicznej; odpowiada za certyfikację prototypów i nadzór nad prawidłowym wdrożeniem do produkcji 
nowych modeli; stale współpracuje z modelarnią w czasie tworzenia form na bazie własnych projektów 
lub projektów powierzonych. 

Produkcja: 

• kontrola jakości - każda łódź przed sprzedażą lub przyjęciem do magazyny jest sprawdzana przez 
komórkę kontroli jakości; weryfikacji podlegają: 

1) zgodność ze zleceniem (kolor, wyposażenie), 
2) jakość laminatu (zarysowania, pęknięcia, prześwity), 
3) staranność montażu, 
4) zgodność oznaczenia na tabliczce znamionowej z przepisami. 

 
W przypadku uszkodzeń laminatu usterki poprawiane są na bieżąco przez Wydział laminowania, 
natomiast w pozostałych przypadkach przez wydział montażu. 
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• modelarnia - modelarnia jest wydziałem, na którym wykonywane są formy oraz prototypy łodzi. 
dział ten ściśle współpracuje z biurem projektowym; zużyte i uszkodzone formy trafiają ponownie 
do modelarni, gdzie wykonywane są konserwacje, naprawy i renowacje. 

• wydział laminatów – wydział ten wykonuje wszystkie części łodzi z laminatów poliestrowo-
szklanych i włókna węglowego; wydział wyposażony jest w specjalistyczne zaplecze techniczne, z 
odpowiednią wentylacją i systemem utrzymania temperatury i wilgotności; malarnia i hala 
laminatów zajmują łącznie powierzchnię ok. 1000 m2. 

Podstawowym produktem tego wydziału są kompozytowe elementy łodzi, które po wyschnięciu  
i utwardzeniu poddawane są dalszej obróbce. Praca tego wydziału polega na: 

a) przygotowaniu formy, wyczyszczenie, wypolerowaniu, pokryciu woskiem, 
b) pokrycie formy warstwą żywicy w kolorze odpowiadającym kolorowi wyrobu, 
c) pokrycie formy kolejną warstwą żywicy poliestrowej, 
d) naniesienie laminatu właściwego – jest to technologicznie określona ilość warstw maty 

szklanej nasączonej żywicą, 
e) pokrycie formy ostatnią warstwą żywicy, 
f) po zastygnięciu, co trwa od kilku do kilkunastu godzin, wyrób jest rozformowywany, ważony i 

przekazywany do wydziału montażu. 
  

• wydział montażu - na wydziale tym składane są z poszczególnych elementów gotowe łodzie; 
wydział wykorzystuje do tego celu dwie dźwigownice bramowe, elektronarzędzia oraz 
specjalistyczny tunel antypyłowy; po otrzymaniu półproduktów w postaci kompozytowych 
elementów kadłuba, pokładu, bakist i klap, pracownicy sklejają i uzbrajają wyrób nadając mu 
ostateczny kształt; praca wydziału podzielona jest na następujące komórki: 

a) szlifiernie 
b) montaż i wyposażenie kadłuba 
c)  montaż silnika 

 
Pracownicy wydziału są specjalistami z zakresu szkutnictwa, stolarki, ślusarki. 

• stolarnia - jest to wydział pomocniczy; współpracuje zarówno z modelarnią jak, i wydziałem 
montażu, ponadto wykonuje drobne prace i naprawy dla wydziału laminowania, podstawowym 
zadaniem tego wydziału jest przygotowywanie elementów drewnianych, które są stosowane do 
montażu łodzi. 

• serwis - jest to dwuosobowa komórka, której pracownicy wykonują montaż niektórych 
podzespołów u odbiorcy lub usuwają zgłoszone usterki w ramach gwarancji. 

Handel -  dział obsługujący cale zaopatrzenie i gospodarkę magazynową 

• zaopatrzenie – komórka odpowiedzialna za zamówienia, kontrolę wykonywanych dostaw, 
współpracę z kierowcami oraz organizację transportu. 

• magazyn - komórka odpowiedzialna za gospodarkę magazynowa; w ramach tej jednostki 
funkcjonuje pięć podstawowych magazynów: 

- magazyn chemiczny - jest to podstawowy magazyn w Spółce; składowane są w nim żywice 
poliestrowe, odczynniki niezbędne w procesie takie jak przyspieszacze, spowalniacze, inicjatory, 
katalizatory, zmywacze, rozpuszczalniki, 

- magazyn materiałów – magazyn ten zawiera wszelkie niezbędne materiały do montażu łodzi 
poza żywicami i matą szklaną i innymi substancjami chemicznymi niezbędnymi do procesów 
technologicznych, 

- magazyn wyrobów gotowych - po kontroli jakości produktu, łodzie są foliowane i składowane w 
tym magazynie do czasu wysyłki, 
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- magazyn pomocniczy - 
bhp, itp., 

- magazyn odpadów – w magazynie tym przechowywane są odpady 
przetworzeniu mogą być wykorzystywane

Należy podkreślić, iż  prawidłowe stany magazynowe 
porównaniu do otoczenia rynkowego. Specyfika sprzedaży 
zapasów obniża koszty zakupu oraz

Finanse - wydział ten odpowiada za prawidłowość przepływów pieni
sprzedaż; w ramach tego wydziału funkcjonuje:

• księgowość - do obowiązków komórki należy prawidłowy nadzór nad rachunkowością Spółki, 
kwestiami podatkowymi oraz 

• sprzedaż - jest to dział odpowiedzialny
wystawianie faktur, przygotowanie odprawy celnej (w przypadku sprzedaży po za obszar EU np. 
Norwegia). 

Ponadto Spółka współpracuje z czterema p
rynki zagraniczne: 

1) Holandia 
2) Norwegia (plus Skandynawia)
3) Niemcy 
4) Europa południowa 

 

Przedstawiciele są odpowiedzialni za zbieranie zamówień
rozliczenia z odbiorcą. Ich wynagrodzenie uzależnione jest od zrealizowanej i 
Przedstawiciele związani są umowami na wyłączność, z zakazem konkurencji.

W Spółce pracuje obecnie 66 osób, z czego 22 osoby zatrudnione są na umowę o pracę. 
administracji, natomiast pozostałe 58 osób to pracownicy produkcyjni
wydziałach produkcyjnych posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowanych technologii. 

Poniższy wykres przedstawia obecną strukturę zatrudnienia w Spółce:
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 magazyn ten jest niezbędny w celu zabezpieczenia

w magazynie tym przechowywane są odpady poprodukcyjn
wykorzystywane do dalszej produkcji lub odsprzedana.

widłowe stany magazynowe zapewniają Spółce konkurencyjność i elastyczność w 
do otoczenia rynkowego. Specyfika sprzedaży łodzi powoduje, że posiadanie odpowiednic

oraz pozwala na uzyskiwanie niższych cen jednostkowych.

odpowiada za prawidłowość przepływów pieniężnych, rozliczenia podatkowe oraz 
sprzedaż; w ramach tego wydziału funkcjonuje: 

obowiązków komórki należy prawidłowy nadzór nad rachunkowością Spółki, 
ami podatkowymi oraz dokumentowym przygotowaniem i rozliczeniem produkcji,

dział odpowiedzialny za przygotowanie dokumentów do transportu łodzi, 
nie faktur, przygotowanie odprawy celnej (w przypadku sprzedaży po za obszar EU np. 

z czterema przedstawicielami, którzy są odpowiedzialni za poszczególne 

Norwegia (plus Skandynawia) 

Przedstawiciele są odpowiedzialni za zbieranie zamówień, poszukiwanie nowych odbiorców oraz 
z odbiorcą. Ich wynagrodzenie uzależnione jest od zrealizowanej i 

Przedstawiciele związani są umowami na wyłączność, z zakazem konkurencji. 

W Spółce pracuje obecnie 66 osób, z czego 22 osoby zatrudnione są na umowę o pracę. 
administracji, natomiast pozostałe 58 osób to pracownicy produkcyjni. Należy podkreślić, iż osoby na 

posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowanych technologii. 

Poniższy wykres przedstawia obecną strukturę zatrudnienia w Spółce: 
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, poszukiwanie nowych odbiorców oraz 
z odbiorcą. Ich wynagrodzenie uzależnione jest od zrealizowanej i opłaconej transakcji. 

W Spółce pracuje obecnie 66 osób, z czego 22 osoby zatrudnione są na umowę o pracę. 8 osób pracuje w 
. Należy podkreślić, iż osoby na  

posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowanych technologii.  
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5.17.4 Strategia rozwoju Emitenta 
 

Strategia rozwoju Emitenta zakłada coraz szerszą penetrację rynków zachodnich, poprzez 
rozbudowywanie sieci dystrybucji oraz aktywne uczestnictwo w targach branżowych. Dodatkowo 
planowane jest wejście na rynek chorwacki, włoski, francuski i hiszpański. Poprzez penetrację nowych 
rynków Emitent planuje pozyskać nowych kontrahentów, zwiększyć skalę prowadzonej działalności oraz 
wzmocnić rozpoznawalność produkowanych łodzi. Wejście na rynki zagraniczne odbywać się będzie nie 
tylko poprzez nawiązywania współpracy z nowymi dystrybutorami łodzi. Emitent docelowo planuje 
otwarcie własnego salonu łodzi w Holandii. Plany te są jeszcze na wczesnym etapie i podlegać będą 
weryfikacji pod względem opłacalności takiego sposobu ekspansji. 
Strategia Emitenta zakłada również rozbudowę zakładu produkcyjnego, w tym w szczególności 
automatyzację wydziału laminatów. Działania inwestycyjne w tym zakresie pozwolą na znaczące 
zwiększenie efektywności oraz przyspieszenie procesu produkcyjnego. Działania te pozwolą również 
zwiększyć moce produkcyjne. Obecnie moce produkcyjne Emitenta wynoszą ok. 1100 łodzi rocznie. Po 
zakończeniu modernizacji zakładu wzrosną one do poziomu ok. 1500 łodzi. Emitent planuje również 
dalszy rozwój własnego biura projektowego. Zatrudnienie własnych projektantów łodzi przyczyni się do 
poszerzenia obecnej oferty łodzi, zwiększenia zaawansowania technologicznego tych łodzi oraz 
poprawienia ich funkcjonalności. Dodatkowo rozwinięte biuro projektowe pozwoli elastycznie 
dostosowywać ofertę łodzi do wymagań odbiorców. Emitent planuje również poszerzenie oferty łodzi o 
modele sportowe. Spółka opracowała już nowe modele łodzi sportowych, których produkcja i sprzedaż 
rozpocznie się w bieżącym roku. Należy podkreślić, iż działalność w tym obszarze charakteryzuje się 
wyższymi marżami, niż w przypadku łodzi rekreacyjnych. 
 
 
5.18 Wykorzystywane surowce 
 
Spółka w procesie produkcyjnym konstrukcji łodzi wykorzystuje głównie następujące elementy: 

• żywice poliestrowe, 
• mata szklana, 
• żelkoty. 

Głównymi dostawcami materiałów konstrukcyjnych są polskie firmy: 

1. LAMINOPOL  Sp. Z o.o. Słupsk  - żywice i maty  
2. POLYTOR Sp. Z  o.o. Toruń – żywice i maty 
3. CSV Sp. Z o.o. Szczecin – żelkoty, 

 
Z punktu widzenia procesu produkcyjnego możliwe jest zastosowanie maty proszkowej, pozyskiwanej z 
importu. Ceny takiej maty sną znacząco niższe, jednakże ze względu na konieczność zmiany technologii 
produkcyjnej, oszczędność przy takim rozwiązaniu jest znikoma. Obecnie negocjowany jest zakup maty 
szklanej bezpośrednio z huty KROSNO. 

W zakresie wyposażenia łodzi Spółka wykorzystuje następujące surowce: 

• tapicerki 
• relingi 
• osprzęt metalowy (knagi, ucha wantowe, zawiasy, uchwyty, inne) 

Materiały wyposażeniowe łodzi nabywane są przede wszystkim od następujących podmiotów: 

• tapicerki – PPH KLIF Andrzej Salamonowicz – Augustów 
• relingi - RADMET Radosław Okrągły -  Nowinka k. Augustowa 
• knagi  - METFIX SPECIAL FASTENERS - Lębork 
• liny - SPLOT S.C. – Gliwice 
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5.18.1 Konkurencja 
 
Rynek producentów łodzi w Polsce jest rozproszony i poza kilkoma dużymi producentami, dominują 
małe firmy produkujące jeden - dwa modele. Do głównych krajowych konkurentów zaliczyć należy: 

• Ost Mazury – firma z długoletnią historią, oferująca obecnie 15 modeli łodzi; roczna produkcja 
firmy sięga 1000 sztuk, 

• Corsiva Yachting – firma działająca od 2001 r. produkująca łodzie z laminatów; głównym 
rynkiem zbytu tej firmy są: Holandia, Niemcy, Szwecja, 

• DarekCo – firma z ponad 20 letnią historią, produkująca ok. 700 łodzi rocznie; firma oferuje 
obecnie 25 modeli łodzi,  

• Ostróda Yacht – jedna z największych stoczni jachtowych w Polsce, wchodząca w skład grupy 
Chantiers Jeanneau S.A.; produkcja roczna wynosi ok. 3000 sztuk, 

• Sumatra Boats – firma działająca od 6 lat, posiadająca w ofercie 25 modeli łodzi. 

Holenderski rynek łodzi, który stanowi podstawowy rynek zbytu Admiral Boats, szacowany jest na ok. 2,6 
mld euro (wszystkie rodzaje łodzi). Rynek ten jest dość rozdrobniony. Obecnie funkcjonuje na nim ok. 
4200 firm zajmujących się sprzedażą łodzi. Segment łodzi od 3 m. do 9 m. szacowany jest na ok. 200 mln 
euro. O wielkości tego rynku świadczy również fakt, iż prawie 1,5 mln Holendrów posiada obecnie łodzie. 

Norweski rynek łodzi szacowany jest na ok. 500 mln USD. 30% pochodzi z Unii Europejskiej (w tym z 
Polski) natomiast 10% tej wartości stanowi import z USA. Należy podkreślić, iż ważnym czynnikiem 
wzrostowym tego rynku jest fakt, iż rosnący popyt pochodzi głównie od osób, które nigdy nie posiadały 
łodzi. Największy udział w norweskim rynku łodzi stanowią jednostki o wymiarach  od 3,6 do 5,5 m. W 
latach 2001-2007 rynek ten wartościowo wzrósł o 370%. Liczba sprzedawanych rocznie łodzi wzrosła w 
tym czasie o 240%. Jedną z barier wejścia nowych podmiotów na ten rynek są wysokie wymagania 
jakościowe. 

W 2008 i 2009 r. zarówno na rynku holenderskim, jak i norweskim nastąpiło znaczące ograniczenie 
tendencji wzrostowych. Wynikało to głównie z kryzysu finansowego, w czasie którego popyt na nowe 
łodzie znacząco wyhamował. Pod koniec 2010 r. zauważalne już było wyraźne ożywienie na tym rynku, co 
może sugerować powrót to trendów wzrostowych. 

5.19 Główne inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta, w tym inwestycje kapitałowe, 
za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym zamieszczonym w dokumencie. 

 
Admiral Boats, w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego, zrealizował dotychczas następujące 
inwestycje 

• remont i docieplenie hali produkcyjnej 
• zakup i instalacja systemu wentylacji i odprowadzenia niebezpiecznych substancji 
• zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania produkcją. 
• przygotowanie oraz wdrożenie do produkcji nowych modeli łodzi. 

 
Działania te związane były z nakładami inwestycyjnymi o wartości ok. 2,5 mln zł.  

 
 

5.20 Wszczęte wobec Emitenta postępowania: upadłościowe, układowe lub 
likwidacyjne 

 
Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania upadłościowe, układowe ani likwidacyjne. 
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5.21 Wszczęte wobec Emitenta postępowania: ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne 
 
Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne. 
 
5.22 Wszystkie inne postępowania, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową 

Emitenta 
 
Wobec Emitenta nie wszczęto w ciągu ostatnich 12 miesięcy żadnych postępowań, które mogły mieć, 
miały lub mogą mieć wpływ na jego sytuację finansową. Według wiedzy Emitenta w przewidywalnej 
przyszłości nie powinny wystąpić żadne takie postępowania.  
 
5.23 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 dostrzega zobowiązań istotnych z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy 
instrumentów finansowych. 
 
5.24 Nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności 

gospodarczej za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w 
Dokumencie Informacyjnym 

 
Dokument Informacyjny zawiera w załączeniu sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z opinią biegłego 
za 2010 r. oraz sprawozdanie finansowe Lamirs Nowy B. Sirocka Sp. J. wraz z opinią biegłego za 2010 r. 
Zamieszczenie wskazanych sprawozdań wynika z faktu, iż Admiral Boats SA powstała w listopadzie 2010 
r. natomiast w styczniu 2011 r. do Admiral Boats wniesiona została zorganizowana część przedsiębiorstwa 
Lamirs Nowy B. Sirocka Sp. J.  Jako, że Admiral Boats kontynuuje działalność Lamirs Nowy B. Sirocka 
Sp. J.  w zakresie produkcji łodzi, wyniki z działalności operacyjnej w tym zakresie za 2010 r. ujęte są w 
sprawozdaniu Lamirs Nowy B. Sirocka Sp. J. Poza tym nie występują nietypowe okoliczności lub 
zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności gospodarczej za okres objęty sprawozdaniem 
finansowym zamieszczonym w niniejszym dokumencie. 
 
5.25 Istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz 

inne informacje istotne dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu 
sprawozdania finansowego zamieszczonego w Dokumencie Informacyjnym 

 
Istotnymi zdarzenia z punktu widzenia sytuacji finansowej Emitenta, które miały miejsce po sporządzeniu 
zamieszczonego, zaudytowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2010 r. są: 
 

• emisja 12.000.000 akcji serii B objętych za wkład pieniężny, 
• emisja 22.000.000 akcji serii C objętych za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

Lamirs Nowy B. Sirocka Sp. J., której działalność w zakresie produkcji łodzi kontynuuje Admiral 
Boats SA.; wniesienie tego aportu znacząco podwyższyło aktywa Spółki; działania te miały na celu 
uzyskanie odpowiedniej formy prawnej do pozyskania środków finansowych na rynku 
kapitałowym w celu realizacji założonej strategii rozwoju. 

• emisja 2.075.060 akcji serii D o łącznej wartości 1.763.801,45 zł. 
• zaciągnięcie kredytu w wysokości 4,8 mln zł w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w celu 

sfinansowania zakupu nieruchomości, na której znajduje się zakład produkcyjny; spłata tego 
kredytu przypada na 30 kwietnia 2026 r.; zabezpieczeniem tego kredytu jest hipoteka ustanowiona 
na zakupionej nieruchomości oraz blokada lokaty w wysokości 1 mln zł na rachunku 
większościowego akcjonariusza, 

• emisja 5.000 niezabezpieczonych, odsetkowych, osiemnastomiesięcznych obligacji na okaziciela 
serii A o łącznej wartości 5.000.000 zł  
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Poniższa tabela przedstawia wyniki zrealizowane przez Spółkę w pierwszym kwartale 2011 r. (pełne 
sprawozdanie finansowe za ten okres zostało zamieszczone w rozdziale 6.3 niniejszego Dokumentu) 
 

I kwartał 2011 

Przychody 1956 

Koszty działalności operacyjnej 1953 

Zysk ze sprzedaży 2,5 

Zysk operacyjny -92,2 

Zysk netto -85 
 
Należy podkreślić, iż sprzedaż Spółki charakteryzuje się sezonowością. Większość przychodów 
realizowana jest w II i III kwartale. Wyniki przedstawione poniżej są zgodne z założoną projekcją na cały 
2011 rok i wskazują na jej konsekwentną realizację. 

 
 
5.26 Osoby zarządzające i osoby nadzorujące Emitenta 
 
5.26.1 Dane o Członkach Zarządu 
 
W skład Zarządu wchodzą obecnie dwie osoby.  
 
Andrzej Bartoszewicz – Prezes Zarządu 
absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarządzania; ukończył studia podyplomowe z zakresu 
bankowości i finansów; od 1992 do 2006 r. był dyrektorem oddziału i dyrektorem centrum klientów 
korporacyjnych w Bank Pekao S.A.; od 2006 do 2007 był doradcą Zarządu Drutex S.A.; w latach 2006 – 
2008 był Członkiem Zarządu Stocznia Gdynia S.A.; od 2008 do 2009 r. był Członkiem Zarządu i 
Dyrektorem Finansowym w Epigon S.A.; jest Członkiem Rady Nadzorczej m.in. w: Baltex Power S.A. 
Baltex Energia S.A. BIOMAX S.A., 
 
Paulina Kleba – Wiceprezes Zarządu 
doświadczenie zdobywała jako dyrektor D.W. Delfin w Krynicy Morskiej, menadżer zarządzający w 
Dworku Admiral w Sopocie oraz dyrektor sprzedaży w Admiral Boats. 
 
Andrzej Bartoszewicz pełni funkcję Prezesa Zarządu Admiral Boats SA od 19 listopada 2010 r. Paulina 
Kleba pełni funkcję Wiceprezes Zarządu Admiral Boats SA od 19 listopada 2010 r. Członkowie Zarządu 
Spółki wybierani są na 5-letnią kadencję. Kadencja obecnego Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta 
za 2015 r., czyli najpóźniej w dniu 30 czerwca  2016 r. 
 
Członkowie Zarządu nie pełnili w okresie ostatnich 5 lat funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w 
podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości.  
 
Członkowie Zarządu nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.  
 
Członkowie Zarządu nie zostali pozbawieni przez Sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na 
własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w 
spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. 
 
Członkowie Zarządu nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach 
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek 
handlowych.  
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Wobec Członków Zarządu w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się i nie toczą postępowania cywilne, 
karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby mieć znaczenie dla działalności 
Emitenta. 
 
5.26.2 Dane o Członkach Rady Nadzorczej 
 
Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Na dzień sporządzenia Dokumentu Rada Nadzorcza 
składa się z 5 osób: 
 
a) Wiesław Kleba – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
 
b) Halina Kleba – Członek Rady Nadzorczej, 
 
c) Hanna Riegel - Członek Rady Nadzorczej. 
 
d) Prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz – zatrudniony w Akademii Morskiej w Gdyni od 1970 r. 

pełniąc tam m.in. funkcje rektora uczelni, prodziekana Wydziału Nawigacyjnego oraz dziekana 
Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa; w swoim dorobku naukowym ma ponad 200 
publikacji; był promotorem 14 przewodów doktorskich; jest członkiem Komitetu Informatyki PAN, 

 
e) Sławomir Polański – absolwent Uniwersytetu Gdańskiej, magister nauk prawnych oraz politologii; w 

latach 2002-2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej 
Polskiej; od 2004 r. asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych 
Uniwersytetu Gdańskiego; od 2008 Kanclerz w Akademii Morskiej w Gdyni 

 
 
Kadencja Wiesława Kleby, Haliny Kleby oraz Hanny Riegel wygasa najpóźniej z dniem odbycia 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta 
za 2015 r., czyli najpóźniej w dniu 30 czerwca  2016 r. Kadencja Piotra Jędrzejowicza oraz Sławomira 
Polańskiego wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2016 r., czyli najpóźniej w dniu 30 czerwca  2017 r. 
 
Piotr Jędrzejowicz oraz Sławomir Polański powołani zostali do Rady Nadzorczej Emitenta na mocy 
uchwał NWZA Emitenta z dnia 10 marca 2011 r., jednakże to uzupełnienie składu Rady Nadzorczej nie 
zostało jeszcze zarejestrowane przez KRS. 
 

 

Żadna z osób pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej nie pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcji 
osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie 
upadłości. 
 
Żadna z osób pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników 
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
Żadna z osób pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej nie została pozbawiona przez Sąd prawa 
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady 
nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, 
spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.  
 
Żadna z osób pełniąca funkcję Członka Rady Nadzorczej nie została skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 
590 i 591 Kodeksu spółek handlowych. 
 
Wobec żadnej z osób pełniących funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły 
się i nie toczą postępowania cywilne, karne, administracyjne lub karno-skarbowe, których wynik mógłby 
mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 
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5.27 Struktura akcjonariatu Emitenta 
 
Obecną strukturę akcjonariatu Emitenta przedstawia poniższa tabela: 
 
Tabela. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 
 

  Liczba akcji % głosów na WZA 

  Halina Kleba 9 960 000,00 26,2% 

  Paulina Kleba 3 040 000,00 8,0% 

  Wiesław Kleba 22 400 000,00 58,8% 

  Andrzej Bartoszewicz 600 000,00 1,6% 

  Pozostali akcjonariusze 2 075 060,00 5,4% 

Suma 38 075 060,00 100% 
Źródło: Emitent 
 
 
Tabela. Struktura właścicieli akcji serii A dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 
 

  Liczba akcji 

  Halina Kleba 800 000 

  Paulina Kleba 800 000 

  Wiesław Kleba 400 000 

Suma 2 000 000 
Źródło: Emitent 
 
Tabela. Struktura właścicieli akcji serii B dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 
 

  Liczba akcji 

  Halina Kleba 9 160 000 

  Paulina Kleba 2 240 000 

  Andrzej Bartoszewicz 600 000 

Suma 12 000 000 
Źródło: Emitent 
 
Tabela. Struktura właścicieli akcji serii C dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 
 

  Liczba akcji 

  Wiesław Kleba 22 000 000 

Suma 22 000 000 
Źródło: Emitent 
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6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 
W niniejszym Dokumencie Informacyjnym zamieszczono sprawozdanie finansowe Admiral Boats S.A. za 
2010 r. wraz z opinią biegłego rewidenta. Dokument Informacyjna zawiera również sprawozdanie 
finansowe za 2010 r. Lamirs Nowy B. Sirocka Spółka Jawna, której zorganizowana część przedsiębiorstwa 
została wniesiona aportem do Admiral Boats SA w styczniu 2011 r. Dodatkowo  zamieszczono również 
niezbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Admiral Boats SA za I kwartał 2011 r. 
 
 
6.1 Sprawozdania finansowe Admiral Boats SA za 2010 r. 

 
 
Poniżej znajduje się sprawozdanie finansowe Admiral Boats S.A. za 2010 r. wraz z opinią biegłego. 
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6.2 Sprawozdania finansowe Lamirs Nowy B. Sirocka Spółka Jawna za 2010 r. 
 
Poniżej znajduje się sprawozdanie finansowe Lamirs Nowy B. Sirocka Spółka Jawna za 2010 r. wraz z 
opinią biegłego. 
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6.3 Sprawozdania finansowe Admiral Boats SA za I kwartał 2011 r. 
 

Poniżej znajduje się sprawozdanie finansowe Admiral Boats SA za I kwartał 2011 r. 
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Poniżej znajduje się komentarz Zarządu do przedstawionych wyżej wyników Emitenta za I kwartał 2011 r. 

W pierwszym kwartale Spółka osiągnęła przychody w wysokości 1.956,2 tys. PLN oraz poniosła stratę w 
wysokości  92,2 tys. PLN. Poniesiona strata wynika z dodatkowych, jednorazowych kosztów związanych z 
emisjami akcji. Ważne jest, że Spółka stale zwiększa skalę prowadzonej działalności. Należy jednocześnie 
podkreślić, iż sprzedaż Spółki charakteryzuje się sezonowością. Większość przychodów realizowana jest w 
II i III kwartale, zatem należy oczekiwać, iż następne kwartały będą znacząco lepsze za równo na 
poziomie przychodów, jak i zysków netto. Co ważne wyniki przedstawione powyżej są zgodne z założoną 
przez Zarządu projekcją na cały 2011 rok i wskazują na jej konsekwentną realizację. 
 
Z punktu widzenia założonej strategii rozwoju Spółki, istotnymi zdarzenia, które miały miejsce w I 
kwartale 2011 r. są: 
 

• emisja 12.000.000 akcji serii B objętych za wkład pieniężny, 
• emisja 22.000.000 akcji serii C objętych za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

Lamirs Nowy B. Sirocka Sp. J., której działalność w zakresie produkcji łodzi kontynuuje Admiral 
Boats SA.; wniesienie tego aportu znacząco podwyższyło aktywa Spółki; działania te miały na celu 
uzyskanie odpowiedniej formy prawnej do pozyskania środków finansowych na rynku 
kapitałowym w celu realizacji założonej strategii rozwoju. 
 

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego za I kwartał 2011 r., Spółka wyemitowała dodatkowo 2 
075 060 akcji serii D o łącznej wartości 1 763 801 PLN. W opinii Zarządu przeprowadzone emisje akcji 
pozwolą Spółce dalej dynamicznie się rozwijać, przyczyniając się do zwiększenia mocy produkcyjnych, 
przyśpieszenia procesu produkcyjnego oraz zwiększenia rentowności. 
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7 ZAŁĄCZNIKI 
 
 
7.1 Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
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7.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta 
 

STATUT SPÓŁKI 
tekst jednolity 

 
§ 1. 

Stawający Wiesław Kleba, Halina Teresa Kleba i Paulina Maria Kleba oświadczają, że jako założyciele 
zawiązują Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. --------------------------------------------- 

§ 2. 

Firma Spółki brzmi: ADMIRAŁ BOATS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w 
brzmieniu: ADMIRAŁ BOATS SA oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci znaku 
towarowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 3. 

Siedzibą Spółki jest BOJANO. ----------------------------------------------------------------------------------- 

§ 4. 

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami. ---------- 

§ 5. 

Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w 
innych spółkach lub podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą. ---------- 

§ 6. 

Czas trwania spółki jest nieograniczony. --------------------------------------------------------------------- 

§ 7. 

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: -------------- 

1.  22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, -----------  
2.  22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, -------------------------------------------- 
3. 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,  ------------------- 
4. 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,  --------------------------- 
5. 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływaja�cych, ------------------------------------------ 
6. 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych, ----------------------------------------- 
7. 32.30.Z Produkcja sprze�tu sportowego, ------------------------------------------------------------- 
8. 47.91.Z Sprzedaz� detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecia� sklepowa�, straganami i 

targowiskami, -------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. 49.41.Z Transport drogowy towarów, --------------------------------------------------------------- 
11. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ----

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
12. 71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i zwia�zane z nia� doradztwo techniczne,------ 
13. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych. ----------------------------------------------------------------------- 
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§ 8. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 9.500.00,00 zł  (słownie złotych: dziewięć milionów pięćset tysięcy) i nie 
więcej niż 10.450.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy)---------------------------------------
--------------------------------------------- 

§ 9. 
Kapitał zakładowy składa się z:  ------------------------------------------------------------------------------------- 
1) Akcji imiennych serii A w ilości 2.000.000 (dwa miliony) sztuk oznaczonych od numeru 0000001 (jeden) do 

2000000 (dwa miliony). ------------------------------------------------------------ 
2) Akcje serii A są akcjami zwykłymi imiennymi. ------------------------------------------------------ 
3) Akcje obejmowane są w następujący sposób: --------------------------------------------------------- 

a) Akcje serii A w ilości 800.000 (osiemset tysięcy) o wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej każdej akcji 
w kwocie 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) – to jest o łącznej wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej 
wszystkich obejmowanych akcji w kwocie 200.000,00 zł (dwieście tysięcy) złotych z terminem wpłaty do dnia 20 
(dwudziestego) kwietnia 2011 roku - obejmuje Pani Halina Teresa Kleba. -------------------------------------------- 

b) Akcje serii A w ilości  800.000 (osiemset tysięcy) o wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej każdej akcji 
w kwocie 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) – to jest o łącznej wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej 
wszystkich obejmowanych akcji  w kwocie 200.000,00 zł (dwieście tysięcy) złotych z terminem wpłaty do dnia 20 
(dwudziestego) kwietnia 2011 roku - obejmuje Pani Paulina Maria Kleba. ------------------------------------------- 

c) Akcje serii A w ilości 400.000 (czterysta tysięcy) o wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej każdej akcji 
w kwocie 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) – to jest o łącznej wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej 
wszystkich obejmowanych akcji w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy) złotych z terminem wpłaty do dnia 20 
(dwudziestego) kwietnia 2011 roku- obejmuje Pan Wiesław Kleba. ----------------------------------------------------------
----- 

4) Akcji na okaziciela serii B w ilości 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) sztuk oznaczonych od numeru 
2000001 (dwa miliony jeden) do 14000000 (czternaście milionów). ------- 
a) Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela. ------------------------------------------------------ 
b) Akcje obejmowane są w następujący sposób: --------------------------------------------------------- 

i) Akcje serii B w ilości 9.160.000 (dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk o wartości nominalnej i 
jednocześnie cenie emisyjnej każdej akcji w kwocie 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) – to jest o łącznej 
wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej wszystkich obejmowanych akcji w kwocie 2.290.000,- zł 
(dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych z terminem wpłaty do dnia 20 (dwudziestego) kwietnia 
2011 roku - obejmuje Pani Halina Teresa Kleba.--------------------------------------------------- 

ii) Akcje serii B w ilości 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) sztuk o wartości nominalnej i 
jednocześnie cenie emisyjnej każdej akcji w kwocie 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) – to jest o łącznej 
wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej wszystkich obejmowanych akcji w kwocie 560.000,00 zł 
(pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych z terminem wpłaty do dnia 20 (dwudziestego) kwietnia 2011 roku - 
obejmuje Pani Paulina Maria Kleba, -------------------------------------------------------------------------------------------
- 

iii) Akcje serii B w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk o wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej 
każdej akcji w kwocie 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) – to jest o łącznej wartości nominalnej i jednocześnie 
cenie emisyjnej wszystkich obejmowanych akcji w kwocie 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych z 
terminem wpłaty do dnia 20 (dwudziestego) kwietnia 2011 roku - obejmuje Pan Andrzej Bartoszewicz. -----
-------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Akcji imiennych serii C w ilości 22.000.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony) sztuk oznaczonych od numeru 
14000001 (czternaście milionów jeden) do 36000000 (trzydzieści sześć milionów). ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 
a) Akcje serii C są akcjami zwykłymi imiennymi. ------------------------------------------------------ 
b) Akcje serii C obejmowane są przez Pana Wiesława Kleba w ilości 22.000.000 (dwudziestu dwóch milionów) 

sztuk o wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej każdej akcji w kwocie 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) 
– to jest o łącznej wartości nominalnej i jednocześnie cenie emisyjnej wszystkich obejmowanych akcji w kwocie 
5.500.000,00 zł (pięć milionów pięćset tysięcy) w zamian za aport w postaci zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa o wartości 5.513.834,44- PLN (słownie: pięć milionów pięćset trzynaście tysięcy osiemset 
trzydzieści cztery złote i 44/100) na które składają się zorganizowane wydziały produkcyjne związane z 
produkcją łodzi rekreacyjnych i sportowych - wydział Modelowania, Wydział Laminowania, Wydział Montażu, 



< Dokument Informacyjny Admiral Boats S.A.> 

 

 

< Admiral Boats S.A. / data sporządzenia 10 czerwca 2011 r. > 

 

Strona 
123 

wiedza związana z technologią i organizacją produkcji, rynek odbiorców związany z produkcją. ----------------------
----------------------------------------------------------- 

6) Nie mniej niż 2.000.000,00 (słownie dwa miliony) sztuk i nie więcej niż 5.900.000,00 (pięć milionów dziewięćset 
tysięcy) sztuk akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) 
każda. 

§ 10. 

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia 
wartości nominalnej akcji dotychczasowych. ---------------------------------- 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z kapitału zapasowego. ----------- 
 

§ 11. 

Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie 
dobrowolne). Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości 
przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok 
obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. ---------------------
-------------------------------- 

§ 12. 

1. Sprzedaż akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w formie 
uchwały na wniosek akcjonariuszy skierowany do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wniosek 
powinien określać ilość akcji przeznaczonych do zbycia, i dane nabywcy. Rada Nadzorcza 
podejmuje uchwałę w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku. ---------------------------------
-------------------------------------------------------- 

2. Jeżeli Rada nadzorcza odmawia zgody na przeniesienie akcji zobowiązana jest w terminie 3 
(trzech) tygodni od podjęcia uchwały odmawiającej zgody wskazywać nabywcę. Termin do 
wskazania nabywcy nie może być jednak dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia zamiaru 
przeniesienia akcji. Cena nabycia winna być zapłacona w terminie nie późniejszym niż 7 (siedem) 
tygodni od dnia podjęcia uchwały odmawiającej zgody na przeniesienie akcji. -------------------------
------------------ 

3. W razie nie nabycia akcji na powyższych warunkach przez nabywcę (nabywców) wskazanych 
przez Spółkę akcjonariusz jest upoważniony do rozporządzenia akcjami imiennymi w sposób 
podany we wniosku o wyrażenie zgody na rozporządzenie akcjami. --------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 

4. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych powoduje, że stają się one akcjami zwykłymi. -----------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa w zakupie akcji na zasadach 
określonych w ust. 6 i 7. -------------------------------------------------------------------- 

6. W przypadku zgłoszenia chęci odkupu akcji przez więcej niż jednego akcjonariusza, 
akcjonariuszom przysługuję prawo zakupu zbywanych akcji proporcjonalnie do posiadanych akcji 
w kapitale Spółki. ----------------------------------------------------------------  

7. Prawo zakupu jednej akcji wynikającej z ułamkowego podziału proporcji, o którym mowa w 
ustępie 6 (szóstym) przysługuje akcjonariuszowi posiadającego największy udział w kapitale 
Spółki. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

§13. 

 1. Spółka tworzy następujące kapitały: ----------------------------------------------------------------- 
 1.1. kapitał zakładowy, ------------------------------------------------------------------------------ 
 1.2. kapitał zapasowy.-------------------------------------------------------------------------------- 
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 2. Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat. Przelewa się do niego 8 (osiem)% zysku na 
dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Do 
kapitału zapasowego przelewa się też nadwyżkę pomiędzy ceną emisyjną, a wartość nominalną 
akcji. ---------------------------------------------------------------- 

 3. Spółka  może  utworzyć  uchwałą  Walnego  Zgromadzenia kapitały rezerwowe lub  fundusze 
celowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. ----------------------- 

 

§ 14. 

Organami Spółki są: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Walne Zgromadzenie, ----------------------------------------------------------------------------------- 
2. Rada Nadzorcza, ------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Zarząd. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

§ 15. 

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd: ------------------------------------------- 
 1.1  z własnej inicjatywy, ---------------------------------------------------------------------------- 
 1.2  na wniosek Rady Nadzorcze, ---------------------------------------------------------------- 

2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w 
kodeksie spółek handlowych. ----------------------------------------------------- 

3. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy 
wnoszone pod obrany. ------------------------------------------------------------------------ 

4. Walne Zgromadzenie jest  ważne gdy jest na nim reprezentowane co najmniej 51% (pięćdziesiąt 
jeden procent) kapitału zakładowego Spółki. ------------------------------------ 

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą, między innymi: --------------------------- 
 5.1  powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, -------------------------- 
 5.2  rozpatrzenie i  zatwierdzenie  sprawozdania  Zarządu z działalności Spółki   i  

sprawozdania  finansowego  za   każdy  rok  obrotowy  oraz  udzielenie absolutorium 
członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

 5.3  podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku i wyłączenia zysku od podziału oraz 
wypłaty dywidendy, ------------------------------------------------------------- 

 5.4  rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących Rady Nadzorczej Spółki,--------- 
 5.5  podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, -

-------------------------------------------------------------------------------- 
 5.6  ustalanie zasad  i  stawek wynagradzania  i  nagradzania  Rady Nadzorczej Spółki, ----------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. --- 

 

§16. 

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu wskazanym przez 
Zarząd na terenie Rzeczpospolitej Polski.---------------------------------------- 

 § 17. 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyć się musi w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku 
obrotowego. ------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.  Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 
grudnia 2010 roku. -------------------------------------------------------------------------- 
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§ 18. 

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 członków, z zastrzeżeniem, że w okresie gdy Spółka jest 
spółką publiczną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 
członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -------------------------------
------------------------------------------------------------- 

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięciu lat. -------------------------- 
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na 
piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady 
Nadzorczej a uchwała podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się 
na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści 
projektu uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych za uchwałą. W przypadku 
równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. ----------------- 

5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ---------------------------------------------------------- 
 5.1  powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, ------------------------------------- 
 5.2  ustalanie zasad i  stawek wynagradzania i nagradzania Zarządu Spółki,--------- 
 5.3  wybór biegłego rewidenta,-------------------------------------------------------------------- 
 5.4  rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących Zarządu Spółki,--------------------- 
 5.5  Wyrażanie zgody na wniosek Zarządu na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań w kwocie 

przekraczającej równowartość 1.000.000,- Euro (jednego miliona euro), liczonej według 
średniego kursu wg tabeli NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego podjęcie decyzji o 
zaciągnięciu zobowiązania.------------ 

 5.6  Zatwierdzanie decyzji Zarządu dotyczących emisji akcji i innych instrumentów 
finansowych.----------------------------------------------------------------------- 

 5.7  Zatwierdzenie na wniosek Zarządu wyboru rozwiązań technicznych i technologicznych. -
----------------------------------------------------------------------------------- 

§ 19. 

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, wybieranych na okres 5 lat. -------------- 
 

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i występowania w imieniu 
Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i 
Prokurenta. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Spółka może zawierać z członkami Zarządu umowy o pracę. W umowach z członkami Zarządu 
oraz we wszystkich innych czynnościach prawnych z nimi dokonywanych Spółkę reprezentuje 
Przewodniczący Rady Nadzorczej. ------------------ 

§ 20. 

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na: -------------------------------------------------------- 

1. kapitał zapasowy, ----------------------------------------------------------------------------------------- 
2. kapitały rezerwowe,-------------------------------------------------------------------------------------- 
3. fundusze celowe,------------------------------------------------------------------------------------------ 
4. dywidendę dla akcjonariuszy,------------------------------------------------------------------------- 
5. inwestycje,--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników.------------------------- 
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§ 21. 

Zarząd zobowiązany jest przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy w 
terminie 3 (trzech) miesięcy po jego zakończeniu oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki 
wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów w 
terminie 4 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Sprawozdania podpisują wszyscy Członkowie 
Zarządu. -------------------------------------------- 

§22. 

Ustawowo obowiązujące ogłoszenia spółki dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 23. 

Stawający założyciele określają przybliżone koszty poniesionych i obciążających Spółkę w związku z jej 
utworzeniem na kwotę 7.000,00 zł (siedem tysięcy) złotych. ---------------------- 

§ 24. 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących ustaw.----- 
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7.3 Definicje i objaśnienia skrótów 
 
Pojęcia oraz skróty użyte w Dokumencie Informacyjnym mają, o ile w tekście nie określono inaczej, 
następujące znaczenie: 
 
Akcje 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii B oraz 2.075.060 akcji zwykłych na 

okaziciela serii D Emitenta 

ASO, alternatywny 
system obrotu 

alternatywny system obrotu w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi 

Emitent Admiral Boats Spółka Akcyjna 

euro, EUR  euro, prawny środek płatniczy w państwach Europejskiej Unii Monetarnej 

GPW zależnie od kontekstu: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub rynek 
giełdowy prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

KDPW zależnie od kontekstu: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub depozyt 
papierów wartościowych prowadzony przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
S.A. 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

Kodeks Cywilny, KC   Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93, z 
późniejszymi zmianami) 

Kodeks Spółek 
Handlowych, KSH  

 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 
1037, z późniejszymi zmianami) 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

NewConnect, ASO 
GPW 

alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. 

NWZA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Prezes Urzędu Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w rozumieniu Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów 

Rozporządzenie Rady 
w sprawie Kontroli 
Koncentracji 
Przedsiębiorstw 

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw 

SA, S.A. spółka akcyjna 

Spółka Admiral Boats Spółka Akcyjna 

Sp. z o.o., sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Statut statut Emitenta w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych 

Dokument 
Informacyjny 

Niniejszy Dokument Informacyjny 

Ustawa o 
Funduszach 
Inwestycyjnych  

 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004, nr 146, poz. 
1546, z późniejszymi zmianami) 
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Ustawa o Obrocie 
Instrumentami 
Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005, nr 
183, poz. 1538, z późniejszymi zmianami).  

Tekst jednolity ustawy opublikowany jest pod adresem: 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051831538 

Ustawa o Ochronie 
Konkurencji i 
Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007, 
nr 50, poz. 331, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Ofercie 
Publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (tj. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od 
Osób Fizycznych  

 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 
1991, nr 80, poz. 350, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od 
Osób Prawnych  

 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o 
zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U. 1992, nr 21, poz. 86, 
z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Podatku od 
Czynności 
Cywilnoprawnych  

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. 
2010, nr 101, poz. 649, z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o 
Rachunkowości  

 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591, z 
późniejszymi zmianami) 

Ustawa o Zastawie 
Rejestrowym  

 Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. 1996, 
nr 149, poz. 703, z późniejszymi zmianami) 

WZA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

zł, PLN złoty, prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej 

ZWZA  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
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