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ADMIRAL BOATS SPÓŁKA AKCYJNA 
 

Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 6.221.429 akcji zwykłych na okaziciela serii F  
do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu  

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się 

o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. 

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie 

stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym 

lub równoległym). 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty 

finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być 

poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą 

inwestycyjnym. 

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych 

ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. 

Bojano, dn. 8 sierpnia 2013r. 
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Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie 

informacyjnym 
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1. Dane Emitenta 
Firma Emitenta: Admiral Boats S.A. 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby emitenta Polska 

Siedziba Emitenta Bojano  

Adres Emitenta: ul. Wybickiego 50, 84-207 Bojano 

Nr telefonu: +48 58 674 34 34 

Nr faksu: +48 58 674 92 52 

e-mail: biuro@admiral-boats.com 

Adres internetowy: www.admiral-boats.com 

Numer Regon 221130993 

Numer NIP 5882366182 

Numer KRS 0000370380 

W imieniu Emitenta działa: Andrzej Bartoszewicz – Prezes Zarządu 

Renata Kreft – Prokurent 

 

2. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji 
instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym 
systemie  

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 
do obrotu w alternatywnym systemie, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A.: 

 6.221.429 (sześciu milionów dwustu dwudziestu jeden tysięcy czterystu dwudziestu dziewięciu 
akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) 
każda. 

Wyemitowanych na podstawie uchwały 1/03/2013 Zarządu Emitenta z dnia 22 marca 2013 roku (Akt 
notarialny Reperytorium A nr 870/2013 notariusza Katarzyny Nagórskiej – Protasiuk), zmienionej 
uchwałą Zarządu Emitenta nr 2/03/2013 z dnia 25.03.2013r. (Akt notarialny Reperytorium A nr 894/2013 
notariusza Katarzyny Nagórskiej – Protasiuk) oraz uchwałą Zarząd Emitenta nr 3/03/2013 z dnia 
25.03.2013r. (Akt notarialny Reperytorium A nr 898/2013 notariusza Katarzyny Nagórskiej – Protasiuk). 

Akcje serii F zostały wyemitowane jako akcje zwykłe na okaziciela oraz zarejestrowane w Krajowym 
Rejestrze Sądowym w dniu 10.05.2013r. (postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ 
w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy – KRS, sygn. GD.VIII NS-REJ.KRS/6837/13/14). 
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3. Informacje o subskrypcji instrumentów finansowych będących przedmiotem 
wniosku o wprowadzenie 

 
Akcje zwykłe na okaziciela serii F Admiral Boats S.A. 

Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii  F: 25 marca 2013 roku 

Data zakończenia subskrypcji akcji serii F: 29 marca 2013 roku 

Data przydziału akcji serii F: 2 kwietnia 2013 roku 

Liczba akcji serii F objętych subskrypcją: 6.221.429 sztuk 

Stopa redukcji: nie wystąpiła 

Liczba akcji serii F, które zostały przydzielone w ramach 

przeprowadzonej subskrypcji: 

6.221.429 sztuk 

Cena, po jakiej akcje serii F były nabywane przez 

inwestorów: 

0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) 

Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii F objęte 

subskrypcją w poszczególnych transzach: 

6 

Liczba osób, którym przydzielono akcje serii F w ramach 

przeprowadzonej subskrypcji: 

6 

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty 

finansowe w ramach wykonywania umów o submisję: 

akcje serii F nie były obejmowane 

przez subemitentów 

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały 

zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości 

kosztów według ich tytułów: 

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 

b) wynagrodzenia subemitentów: 

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z 

uwzględnieniem kosztów doradztwa: 

d) promocji oferty: 

 

 

 

 

127.028,61 zł 

0,00 zł 

8.000,00 zł 

 

0,00 zł 
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4. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych  

4.1. Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji akcji serii F jest Zarząd Emitenta. Uprawnienie to 
zostało nadane Zarządowi Emitenta mocą uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Emitenta z dnia 5 czerwca 2012r. Uchwały Zarządu w sprawie emisji akcji serii F wymagały wyrażenia 
zgody Rady Nadzorczej Emitenta. 

4.2. Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej 
treści  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta mocą uchwały nr 20/2012 z dnia 5 czerwca 
2012 roku upoważniło Zarząd Emitenta do podniesienia kapitału zakładowego Emitenta w granicach 
kapitału docelowego (Akt notarialny Reperytorium A nr 5906/2012 notariusza Jacka Warońskiego). 
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Kapitał docelowy został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 6.08.2012 roku 
(postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy – KRS, 
sygn. GD.VIII NS-REJ.KRS/8687/12/556). 

Wartość kapitału docelowego określona została w Statucie Emitenta jako nie więcej niż 8.075.000 zł, 
osiągnięta poprzez emisję nie więcej niż 32.300.000 akcji o wartości nominalnej 0,25 zł każda. Emitent 
złożył do sądu rejestrowego wniosek mający na celu poprawę niewłaściwego, dokonanego omyłkowo 
wpisu w KRS dotyczącego wysokości kapitału docelowego.  

Emisje akcji, przeprowadzone przez Spółkę w ramach kapitału docelowego: 

 Seria E: 8.656.738 akcji, podwyższenia kapitału zakładowego o 2.164.184,50 zł, 
 Seria F: 6.221.429 akcji, podwyższenie kapitału zakładowego o 1.555.357,25 zł, 
 Seria G: 11.000.000 akcji, podwyższenie kapitału zakładowego o 2.750.000,00 zł. 

 

Łącznie, w ramach kapitału docelowego, Zarząd Emitenta przeprowadził emisję 25.878.167 akcji 
o łącznej wartości nominalnej 6.469.541,75 zł. 

W ramach określonego w Statucie Emitenta kapitału docelowego, kapitał zakładowy może zostać 
podniesiony przez Zarząd Spółki o kolejne 1.605.458,25 zł. 

 

Akcje serii F zostały wyemitowane na podstawie poniższej uchwały nr 3/03/2013 Zarządu Emitenta 
z dnia 25 marca 2013 roku (Akt notarialny Reperytorium A nr 898/2013 notariusza Katarzyny Nagórskiej 
– Protasiuk). 
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Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę na emisję akcji serii F mocą uchwały nr 1/2013 z dnia  

2 kwietnia 2013 roku. 

  
Dookreślenie liczby emitowanych akcji serii F oraz wartości podwyższenia kapitału odbyło się 
na podstawie Oświadczenia Zarządu z dnia 05.04.2012 roku (Akt notarialny Repertorium A nr 
1007/2013 notariusza Katarzyny Nagórskiej – Protasiuk). 
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5. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki będzie przeznaczony 
do podziału za rok 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku. 

Zgodnie z uchwałą nr 8/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 czerwca 
2013 roku, zysk netto za rok 2012 w kwocie 1.357.354,93 zł,  został w całości przeznaczony na kapitał 
zapasowy Emitenta. 

 

6. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych 
świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także 
przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez 
nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania 
określonych zawiadomień 

Akcje serii F spółki Admiral Boats S.A. nie są uprzywilejowane w jakikolwiek sposób, to jest nie są w 
szczególności uprzywilejowane, co do prawa głosu, prawa do dywidendy oraz co do podziału majątku w 
przypadku likwidacji Emitenta. Prawa i obowiązki związane z instrumentami finansowymi są określone 
w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz w 
innych przepisach prawa.  

Na posiadaczach akcji serii F nie ciążą jakiekolwiek świadczenia dodatkowe na rzecz Emitenta. 

6.1. Prawa majątkowe przysługujące akcjonariuszowi Spółki 

Prawo poboru 

Na podstawie art. 433 § 1 KSH akcjonariusze spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji, 
emitowanych przez spółkę w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, w stosunku odpowiadającym 
posiadanej przez nich liczbie akcji.  

Stosownie do art. 433 § 2 KSH mocą uchwały Walnego Zgromadzenia możliwe jest pozbawienie 
akcjonariuszy przysługującego im prawa poboru w całości lub w części, jeśli spełnione zostaną łącznie 
następujące przesłanki: 
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 uchwała zostanie podjęta w interesie spółki, 

 uchwała zostanie podjęta większością co najmniej czterech piątych głosów, 

 uchwała zostanie zapowiedziana w porządku obraz Walnego Zgromadzenia. 

Ponadto, Zarząd zobowiązany jest do przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii 
uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru wraz z proponowaną ceną emisyjną 
akcji lub opisem sposobu jej ustalenia. 

Prawo do dywidendy 

Stosownie do art. 347 § 1 KSH akcjonariusze spółki mają prawo do udziału w zysku wykazanym w 
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony mocą 
uchwały Walnego Zgromadzenia do wypłaty akcjonariuszom. Zysk ten rozdziela się proporcjonalnie do 
liczby akcji posiadanych przez każdego z akcjonariuszy. 

Uprawnieni do otrzymania dywidendy za rok obrotowy są akcjonariusze będący posiadaczami akcji 
w dniu ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy oraz termin wypłaty 
dywidendy ustalane są przez Walne Zgromadzenie. 

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 (art. 348 § 1 KSH). 

Prawo do udziału w masie likwidacyjnej 

Akcjonariusze posiadają prawo do udziału w majątku likwidacyjnym emitenta, który pozostanie do 
podziału po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu roszczeń wierzycieli (art. 474 § 1 KSH). Podział majątku 
między poszczególnych Akcjonariuszy nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego 
ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwania wierzycieli. Pozostały majątek dzieli się między 
akcjonariuszy w stosunku do rzeczywiście dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy 
(art. 474 § 2 KSH). 

 

6.2. Prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszowi  

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej posiadają jedynie osoby będące 
akcjonariuszami spółki na szesnaście dnie przed terminem Walnego Zgromadzenia – dzień rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 4061oraz 4062 KSH). Akcjonariusze, będący posiadaczami 
zdematerializowanych akcji spółki, zobowiązani są do zgłoszenia żądania wystawienia imiennego 
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia o 
zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 4063 § 2 KSH). 

Na podstawie dyspozycji złożonych przez akcjonariuszy, podmioty prowadzące rachunki papierów 
wartościowych sporządzają w formie elektronicznej zestawiania akcjonariuszy uprawnionych do udziału 
w Walnym Zgromadzeniu, a następnie przekazują je do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. 
KDPW udostępnia emitentowi wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa nie później niż na 
tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia 
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Prawo głosu 

Akcjonariusze spółki publicznej mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 
głosu wynikające z posiadanych przez nich oraz zarejestrowanych akcji osobiście bądź przez 
pełnomocników (art. 412 § 1 KSH). Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i 
wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być udzielone na piśmie pod 
rygorem nieważności lub w formie elektronicznej (art. 4121 § 2 KSH). Akcjonariusz może odmiennie 
głosować z każdej z posiadanych akcji (art. 4113 KSH). Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos 
na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin Walnego 
Zgromadzenia. W tym celu na stronie internetowej spółki publicznej zamieszcza się formularze 
pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną (art. 411¹ § 
2 KSH).  

Prawo do żądania listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu  

Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, 
które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona 
podczas obrad tego Zgromadzenia (art. 410 § 1 KSH). Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną 
dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności 
powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób art. 410 
§ 2 KSH. Wnioskodawcy przysługuje prawo wyboru jednego członka komisji. 

Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego spółki lub co najmniej połowę 
ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (art. 399 § 3 KSH). 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 400 § 1 KSH). Żądanie zwołania 
zgromadzenia powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż dwadzieścia jeden dni przed 
wyznaczonym terminem zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 400 § 1 KSH). Sąd 
rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy 
występujących z takim żądaniem, jeżeli w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi 
spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane (art. 400 § 3 KSH). 

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 
(art. 401 § 1 KSH). W przypadku spółki publicznej, żądanie to powinno być zarządowi zgłoszone nie 
później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno 
zostać zgłoszone na piśmie lub w postaci elektronicznej i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie, jednak w 
przypadku spółki publicznej nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego 
Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad (art. 401 § 2 KSH). 

Prawo do zgłoszenia projektów uchwał  

Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw 
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 5 KSH). Zgłoszenia projektów 
uchwał może dokonać akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału 
zakładowego, przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej. Zgłoszone projekty uchwał ogłaszane są niezwłocznie na stronie 
internetowej (art. 401 § 4 KSH). 
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Prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania  

Każdemu z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przysługuje 
prawo do żądania przeprowadzenia tajnego głosowania nad uchwałami, niezależnie od charakteru 
podejmowanych uchwał (art. 420 § 2 KSH). 

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy 

Akcjonariusz (działając osobiście lub przez swojego przedstawiciela) może przeglądać listę 
akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz zażądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 
407 § 1 KSH). Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy 
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista 
powinna być wysłana (art. 407 § 11 KSH). 

Prawo do żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia Spółki 

Akcjonariusz ma prawo zażądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 
w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH). Wydanie odpisów wniosków 
powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Prawo to 
przysługuje każdemu akcjonariuszowi, niezależnie od tego, czy ma prawo, czy też nie ma prawa 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami 

Grupa akcjonariuszy lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego 
Spółki może wystąpić z wnioskiem o wybór Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie w 
drodze głosowania oddzielnymi grupami. Akcjonariusze mogą wystąpić z takim wnioskiem nawet, gdy 
statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.  

Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu część akcji wynikającej z podziału ogólnej liczby 
reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru 
jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków rady nadzorczej (art. 
385 § 5 KSH).  

Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną 
zgodnie z art. 385 § 5 KSH, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy 
akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych 
w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 KSH). 

Prawo do żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki 

Zarząd ma obowiązek udzielić każdemu akcjonariuszowi biorącemu udział w Walnym Zgromadzeniu 
informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad 
Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 1 KSH).  

Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z 
nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic 
technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.  

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić 
podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.  

Zarząd jest obowiązany udzielić informacji dotyczących Emitenta na Walnym Zgromadzeniu, na którym 
akcjonariusz zgłosił żądanie, jednakże jeśli przemawiają za tym ważne powody może tych informacji 
udzielić nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia tego żądania (art. 428 § 5 KSH). 
Gdy akcjonariusz zgłasza wniosek o udzielenie informacji dotyczących spółki poza Walnym 
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Zgromadzeniem, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu 
ograniczeń wskazanych powyżej. 

W przypadku udzielenia informacji poza Walnym Zgromadzeniem, Zarząd zobowiązany jest w 
dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, do ujawnienia na piśmie informacji 
udzielonych akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i 
osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu 
mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas 
Walnego Zgromadzenia.  

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego 
Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, ma prawo złożenia wniosku do sądu rejestrowego o 
zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji (art. 429 § 1 KSH). 

Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także 
prawo do żądania, aby spółka handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, 
na temat stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych 
wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta. Uprawniony 
Akcjonariusz Emitenta może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka handlowa 
posiada w spółce Emitenta, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z 
innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.  

Akcjonariuszom przysługuje szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Do najważniejszych z 
nich zaliczyć należy: 

 prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 
7 KSH); 

 prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta 
(art. 395 § 4 KSH);  

 prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH);  

 prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub 
przekształceniem Emitenta (art. 505, 540, 561 KSH).  

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego 
Zgromadzenia Spółki 

Akcjonariuszowi przysługuje powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy 
uchwała ta jest sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godzi w interes spółki lub ma na celu 
pokrzywdzenie akcjonariusza (art. 422 § 1 KSH). Powództwo o uchylenie uchwały Walnego 
Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości 
o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne 
Zgromadzenie.  

Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest: 

 zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów,  
 akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu 

zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu,  
 akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,  
 akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku 

wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej 
porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia.  
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Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały 
Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą 

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie 
nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 § 1 KSH). Powództwo o 
stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w 
terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia 
uchwały (art. 425 § 3 KSH). 

Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 
wyrządziły szkodę Emitentowi 

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej 
Emitentowi przez członków organu spółki lub likwidatorów, jak i przez inne osoby na zasadach 
określonych w art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa 
o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego 
szkodę. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w złej wierze lub 
dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.  

Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia o 
prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  

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 (art. 328 § 6 KSH). 

Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami serii F Emitenta 

Statut Admiral Boats S.A. nie przewiduje żadnych szczególnych ograniczeń w obrocie akcjami 
Emitenta, poza ograniczeniami przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa. 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

Obrót akcjami Admiral Boats S.A., jako akcjami spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w 
ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

Art. 156 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa, jakie podmioty obowiązane są do 
niewykorzystywania informacji poufnej. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu są to m.in. osoby 
posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem akcji 
spółki, lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a 
także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze.  

Art. 156 ust 2. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zobowiązuje osoby wymienione powyżej 
do nieujawniania informacji poufnej oraz do nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na 
podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła 
informacja. 

Na podstawie art. 159 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, członkowie zarządu, rady 
nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby 
pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o 
podobnym charakterze, nie mogą w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 
2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby 
trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów 
finansowych z nimi powiązanych, nie mogą dokonywać na rachunek własny lub na rachunek osoby 



Admiral Boats S.A. – Dokument Informacyjny Uproszczony  
   
 

 

 

Strona 

23 / 71 

trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi 
instrumentami finansowymi. 

Okresem zamkniętym jest: 

- okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub 
instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

- w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do 
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, że osoba 
fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony 
raport, 

- w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu 
do publicznej wiadomości, gdyby ten okres był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, że 
osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został 
sporządzony raport. 

Osoby wchodzące w skład organów nadzorczych lub zarządzających Emitenta albo będące 
prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które 
posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta 
oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy 
prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru 
Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których 
mowa w art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach 
nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych 
instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych od obrotu na 
rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, 
a także instrumentów wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu. 

Na podstawie art. 175 ust. 1 Ustawy o obrocie na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała 
obowiązek wynikający z art. 160 ust. 1 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w 
drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 100 tys. złotych. Jeżeli jednak osoba ta 
zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej 
papierów wartościowych, w sposób który wyłącza jej ingerencję w podejmowane na jej rachunek 
decyzje albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o 
dokonaniu transakcji kara, o której mowa powyżej nie zostanie nałożona. 

Obowiązki i ograniczenia wynikające z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

Obrót akcjami Admiral Boats S.A., jako akcjami spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w 
ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

Zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej ustawą o ofercie 
publicznej), każdy: 

- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15 %, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 
liczby głosów w spółce publicznej, 



Admiral Boats S.A. – Dokument Informacyjny Uproszczony  
   
 

 

 

Strona 

24 / 71 

- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 
liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 
15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co 
najmniej 1% ogólnej liczny głosów, 

jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni od 
dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub 
przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. 

Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust 4. 
ustawy o ofercie publicznej. Jeżeli zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub 
przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów musi ono zawierać dodatkowo informacje dotyczące 
zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia 
zawiadomienia oraz celu zwiększenia. W przypadku zmiany zamiarów lub celu, akcjonariusz 
zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, 
poinformować KNF oraz tę spółkę. 

Stosownie do art. 89 ustawy o ofercie publicznej, akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji 
nabytych z naruszeniem wskazanych powyżej obowiązków dotyczących ujawnienia stanu posiadania 
znacznych pakietów akcji spółek publicznych. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest 
uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej, akcje obciążone zastawem nie mogą być 
przedmiotem obrotu do chwili jego wygaśnięcia, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji 
następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartej przez 
uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania 
wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi. 

Zgodnie z art. 87 ustawy o ofercie publicznej, obowiązki określone powyżej, wynikające z art. 69 oraz 
89 ustawy o ofercie publicznej, spoczywają również na: 

a) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w 
związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z 
akcjami spółki publicznej; 

b) funduszu inwestycyjnym – także 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, 

c) 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, 
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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, 

d) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został 
upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie 
wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

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

f) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt e), posiadając akcje spółki 
publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów określonego w tych przepisach. 

Wymienione obowiązki powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać 
według własnego uznania. 

W przypadkach wskazanych w pkt e) i f) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron 
porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt e) 
domniemywa się w przypadku podejmowania czynności określonych w tym przepisie przez: 

- małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, 
jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli, 

- osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 

- mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do 
dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 
wartościowych, 

- jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: 

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

- po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 1 
pkt 4 - wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; 

- wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest 
ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

Ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorców 
obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(UOKiK), o ile łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 
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obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub łączny 
obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 
obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. Przy badaniu 
wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących 
w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup zarówno przedsiębiorcy, nad 
którym ma być przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów). 

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

- połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 

- przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w 
jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej 
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 

- utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 

- 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. 

Zgodnie z treścią art. 15 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez 
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

- jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, 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, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; 

- polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu 
ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na 
własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod 
warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

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

b. wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

- polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub 
udziałów, z wyłączeniem prawdo ich sprzedaży; 

- następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 
przedsiębiorcy przejmowanego; 

- przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy 
przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący 
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kontrolę, przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie 
antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 
miesięcy od dnia jego wszczęcia. 

Do momentu podjęcia decyzji przez Prezesa UOKiK lub do upływu terminu, w którym decyzja powinna 
ta zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są zobowiązani do 
wstrzymania się od dokonania koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 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. 

Ponadto, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców 
zamierzających dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

- zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 

- wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez 
zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu 
zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

- udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, zakazuje dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na 
rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji 
dominującej na rynku, jednak w przypadku, gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a 
w szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona 
wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji. 

Prezes UOKiK może uchylić powyższe decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, 
za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie 
spełniają określonych w decyzji warunków. Jednakże, jeżeli koncentracja została już dokonana, a 
przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może w drodze 
decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

- podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji, 

- zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy, 

- zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 
rozwiązanie spółki, na którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem, że decyzja 
taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość 
50.000.000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane, a także 
jeśli nie udzielił w nich informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź 
udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 

Prezes UOKiK może także nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej 
równowartość 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonani m.in. wyroków sądowych w sprawach 
dotyczących koncentracji. 

Prezes UOKiK w drodze decyzji może nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w 
skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności 
przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta nie zgłosiła zamiaru 
koncentracji. 
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W przypadku nie wykonania decyzji o zakazie koncentracji, niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub 
uzyskania decyzji zezwalającej na koncentrację w wyniku podania nierzetelnych informacji, Prezes 
UOKiK może w drodze decyzji dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 528-550 k.s.h.. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek 
uczestniczących w podziale. 

Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków 
prawnych, zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień 
oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

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

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji 
zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw (zwanego dalej Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji). 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze 
wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają 
określone progi obrotu towarami i usługami. 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej 
zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu 
do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

a. zawarciu umowy, 

b. ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

c. nabyciu kontrolnego pakietu akcji. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można 
również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają zamiar w zakresie dokonania 
koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja 
przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji wynosi więcej 
niż 5 miliardów euro, oraz 

- łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwu przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro,  

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie 
swoich łącznych obrotów, przypadających ma Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie 
członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma również wymiar wspólnotowy, gdy: 

- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 
2,5 miliarda euro, 

- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, 
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- w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co 
najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów 
euro, oraz 

- łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro,  

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

7. Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego Doradcy  oraz 
podmiotów  dokonujących badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz 
ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania) 

7.1. Osoby zarządzające 

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 Banku Pekao S.A. W latach 2006- 2007 był doradcą Zarządu Drutex S.A. Od 
2006 do 2008 był Członkiem Zarządu Stocznia Gdynia S.A., 2008 do 2009 r. był Członkiem Zarządu 
i Dyrektorem Finansowym w Epigon S.A. Aktualnie jest Członkiem Rady Nadzorczej m.in. w: Baltex 
Power S.A. Baltex Energia S.A. BIOMAX S.A. 

7.2. Autoryzowany Doradca 

Firma 4Capital Sp. z o.o. 

Siedziba/adres: Ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia 

Telefon: +48 58 699 28 23 

Faks: +48 58 699 28 20 

e-mail: biuro@4capital.pl 

Strona internetowa: www.4capital.pl 

NIP 586-22-62-947 

Regon 221152718 

KRS 0000374267 
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7.3. Podmiot dokonujący badań sprawozdań finansowych Emitenta 

Firma Pro-Bilans J.K. Sp. z o.o. 

Siedziba/adres: Ul. Akacjowa 19 A, 81-520 Gdynia 

Telefon: +48 58 661 16 69 

Faks: +48 58 719 35 19  

e-mail: biuro@probilansjk.pl 

Strona internatowa: www.probilansjk.pl 

NIP 5862045138 

Regon 192059369 

KRS 0000193611 

Biegły rewident: Kazimierz Jaszczykowski 

 

8. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta, mających 
istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego 
grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy 
(firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w 
kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

 

Firma Admiral Composites Sp. z o.o. 

Siedziba/adres: Ul. Wybickiego 50, 84-207 Bojano 

Telefon: +48 58 674 34 34 

Faks: +48 58 674 92 52 

NIP 5882322658 

Regon 220830560 

KRS 0000333470 

Kapitał zakładowy 5.000 zł 

Udział Emitenta w kapitale 
zakładowym i liczbie głosów 

100 % 

Przedmiot działalności 22.21.z – produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z 
tworzyw sztucznych 

 

 

  

mailto:biuro@probilansjk.pl
http://www.probilansjk.pl/
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9. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych  

9.1. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy emitentem a osobami 
wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta 

ZARZĄD 

Andrzej Bartoszewicz – Prezes Zarządu 

Andrzej Bartoszewicz posiada 600 000 akcji Emitenta, stanowiących 0,94% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. 

RADA NADZORCZA 

Wiesław Kleba – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Wiesław Kleba posiada 22 400 000 akcji Emitenta, stanowiących 35,03 % ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. 

Wiesław Kleba jest mężem Haliny Kleba (Członek Rady Nadzorczej) oraz ojcem Pauliny Kleba (Członek 
Rady Nadzorczej). 

Halina Kleba – Członek Rady Nadzorczej 

Halina Kleba posiada bezpośrednio 7 105 000 akcji Emitenta,  stanowiących 11,11 % ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 

Halina Kleba jest żoną Wiesława Kleba (Przewodniczący Rady Nadzorczej) oraz matką Pauliny Kleba 
(Członek Rady Nadzorczej). 

Paulina Kleba – Członek Rady Nadzorczej 

Paulina Kleba posiada 3 040 000 akcji Emitenta, stanowiących 4,75 % ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. 

Paulina Kleba jest córką Wiesława Kleba (Przewodniczący Rady Nadzorczej) oraz Haliny Kleba 
(Członek Rady Nadzorczej). 

Piotr Jędrzejowicz – Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Jędrzejowicz nie jest powiązany z Emitentem osobowo, majątkowo ani organizacyjnie (poza 
powiązaniami będącymi konsekwencją pełnionej przez niego funkcji). 

Sławomir Polański – Członek Rady Nadzorczej 

Sławomir Polański nie jest powiązany z Emitentem osobowo, majątkowo ani organizacyjnie (poza 
powiązaniami będącymi konsekwencją pełnionej przez niego funkcji). 

Dawid Sukacz - Członek Rady Nadzorczej 

Dawid Sukacz nie jest powiązany z Emitentem osobowo, majątkowo ani organizacyjnie (poza 
powiązaniami będącymi konsekwencją pełnionej przez niego funkcji). 
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9.2. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy emitentem lub osobami 
wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi 
akcjonariuszami emitenta 

ZARZĄD 

Andrzej Bartoszewicz – Prezes Zarządu 

Andrzej Bartoszewicz nie jest powiązany osobowo, majątkowo ani organizacyjnie ze znaczącymi 
akcjonariuszami Emitenta. 

RADA NADZORCZA 

Wiesław Kleba – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Wiesław Kleba jest mężem Haliny Kleba, posiadającej 7 105 000 akcji Emitenta oraz ojcem Pauliny 
Kleba, posiadającej 3 040 000 akcji Emitenta. 

Halina Kleba – Członek Rady Nadzorczej 

Halina Kleba jest żoną Wiesława Kleba, posiadającego 22 400 000 akcji Emitenta oraz matkąPuliny 
Kleba, posiadającej 3 040 000 akcji Emitenta. 

Paulina Kleba – Członek Rady Nadzorczej 

Paulina Kleba jest córką Haliny Kleba, posiadającej 7 105 000 akcji Emitenta oraz Wiesława Kleba, 
posiadającego 22 400 000 akcji Emitenta. 

Piotr Jędrzejowicz – Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Jędrzejowicz nie jest powiązany osobowo, majątkowo ani organizacyjnie ze znaczącymi 
akcjonariuszami Emitenta. 

Sławomir Polański – Członek Rady Nadzorczej 

Sławomir Polański nie jest powiązany osobowo, majątkowo ani organizacyjnie ze znaczącymi 
akcjonariuszami Emitenta. 

Dawid Sukacz - Członek Rady Nadzorczej 

Dawid Sukacz pełni funkcję Prokurenta w Mezzo Sp. z o.o., posiadającej 2 700 000 akcji Emitenta, 
uprawniających do 4,22% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. Jest ponadto 
mężem Beaty Strzałka Sukacz – Prezes Zarządu Mezzo Sp. z o.o. 
 

9.3. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy emitentem, osobami 
wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz  
znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami 
wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) 

Pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta 
oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą nie występują powiązania 
osobowe, majątkowe ani organizacyjne. 
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10. Czynniki ryzyka 

10.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

Ryzyko związane z krótka 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 S.A. kontynuuje działalność Lamirs Nowy B. 
Sirocka Sp. J. w zakresie produkcji i dystrybucji łodzi. Lamirs Nowy B. Sirocka Sp. J. powstała 
natomiast w 2007 roku.  

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. W roku 2011, mając w ofercie już 25 modeli łodzi, Spółka znalazła 
nabywców na ponad 1000 sztuk. Działania prowadzone w roku 2012 pozwoliły Emitentowi na dalsze 
powiększenie liczby oferowanych łodzi. 

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 należ  zaliczyć: 

 zmiany stóp procentowych,  
 zmiany kursów walutowych,  
 inflacje, 
 pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej. 

Zjawiska te mogą mieć negatywny wpływ na kondycje finansowa 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 przełożyć się na wielkość 
osiąganych przychodów. 

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 Pelkot. 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 zapewnienia dostaw surowca stara się nawiązywać stałe relacje z dostawcami poprzez 
długoterminowe umowy. 

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 pracowników przeszkolonych w zakresie 
posługiwania sie posiadanymi maszynami. W sytuacji zwolnień lub wypowiedzeń umów pracowników 
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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 osiągnięcie 
planowanej produkcji, a tym samym spowodować zmniejszenie wpływów ze sprzedaży. 

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 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, zmiana sytuacji ekonomicznej w tych krajach, niepełnym dostosowaniem 
produktów Spółki do wymagań rynków zagranicznych, nieefektywna kampania reklamowa lub 
niespodziewanym pojawieniem sie 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 rzetelna ocenę szans rozwoju na rynkach zagranicznych. 

Ponadto, Emitent podejmuje działania mające na celu dywersyfikację portfela produktów. Rozpoczęcie 
produkcji nowych wyrobów z laminatu technicznego generuje ryzyko braku uzyskania spodziewanych 
efektów ekonomicznych oraz może przyczynić się do poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych. 

Ryzyko pojawienia sie 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 
niewielka 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 sie 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 swoja dotychczasowa pozycje na 
rynku dzięki jakości oferowanych produktów oraz stałemu budowaniu zaufania ze strony klientów. 

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. Ulęgające 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. 

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. 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 
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zastosowania przepisów, dokonywane przez sądy i inne organy interpretacyjne bywają często 
niejednoznaczne lub rozbieżne, co może generować ryzyko prawne. Orzecznictwo sadów polskich musi 
pozostawać w zgodności z orzecznictwem wspólnotowym. 

Ryzyko wahań kursu walutowego 

Emitent prowadzi sprzedaż swoich produktów przede wszystkim do klientów zagranicznych, głównie do 
krajów Unii Europejskiej, gdzie ceny denominowane są w walucie 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 sie z dostawcami w Euro zabezpiecza sie częściowo przed ryzykiem walutowym. Spółka nie 
zabezpiecza się dodatkowo przed ryzykiem kursowym, w szczególności poprzez wykorzystywanie 
instrumentów pochodnych. 

10.2. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego akcji 

Ceny papierów wartościowych, będących przedmiotem obrotu na rynku NewConnect, mogą podlegać 
znaczącym wahaniom. Czynniki wpływające na podejmowanie przez poszczególnych inwestorów 
decyzji inwestycyjnych nierzadko nie mają związku z działalnością Emitenta i wynikami finansowymi 
generowanymi przez Spółkę. Kształtowanie się cen papierów wartościowych notowanych 
w Alternatywny Systemie Obrotu jest trudne do przewidzenia (zarówno w krótkim, jak i długim terminie). 

Ograniczona płynność obrotu akcjami Emitenta może przyczynić się do powstania problemów 
polegających na braku możliwości sprzedaży akcji Emitenta przez inwestora po oczekiwanej przez 
niego cenie w ograniczonym okresie czasu. 

Ryzyko wstrzymania wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, 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. 

Ryzyko odmowy wprowadzenia instrumentów finansowych objętych wnioskiem o wprowadzenie 
do alternatywnego systemu obrotu 

Zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego 
Systemu może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie 
instrumentów finansowych objętych wnioskiem, w szczególności jeżeli uzna, że: 

1) dokument informacyjny nie odpowiada wymogom formalnym określonym w Załączniku Nr 1 do 
niniejszego Regulaminu albo raport, o którym mowa w § 32 ust. 3 nie zawiera elementów wskazanych 
w Rozdziale 4 Oddziale 3 Załącznika Nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

1a) złożony wniosek bądź załączone do niego dokumenty lub żądane przez Organizatora 
Alternatywnego Systemu dodatkowe informacje, oświadczenia lub dokumenty nie zostały uzupełnione 
w zakresie i terminie określonym w żądaniu Organizatora Alternatywnego Systemu, przekazanym 
emitentowi lub jego Autoryzowanemu Doradcy za pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni 
wskazany Organizatorowi Alternatywnego Systemu adres e-mail tego podmiotu; termin określony przez 
Organizatora Alternatywnego Systemu nie może być krótszy niż 10 dni roboczych od dnia przekazania 
kopii stosownego pisma emitentowi lub jego Autoryzowanemu Doradcy, 
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2) wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub 
interesowi jego uczestników, 

3) istnieją uzasadnione obawy co do istnienia rozproszenia instrumentów objętych wnioskiem 
zapewniającego płynność obrotu tymi instrumentami w alternatywnym systemie. 

Ryzyko związane z zawieszeniem notowań 

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może zawiesić obrót 
instrumentami finansowymi Emitenta na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 

 na wniosek emitenta; 
 jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników. 

Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w alternatywnym 
systemie 

Zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może wykluczyć 
instrumenty finansowe Emitenta z obrotu: 

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

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

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

 wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

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

 w przypadkach określonych przepisami prawa; 
 jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona; 
 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów; 
 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

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

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji 
o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić 
obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się 
postanowienia §11 ust. 1 (zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące). 

Ryzyko nałożenia na Emitenta kar administracyjnych wynikających z niewykonywania 
obowiązków określonych przepisami prawa 

Zgodnie z §17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli Emitent nie przestrzega 
zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub 
nienależycie wykonuje obowiązki istniejące w alternatywnym systemie obrotu, Organizator 
Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub 
uchybienia: 

 upomnieć emitenta; 
 nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. 
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Zgodnie z §17c ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary 
upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych 
naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, 
w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji 
w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. Ponadto, Organizator 
Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej łącznie z karą zawieszenia 
obrotu albo karą wykluczenia z obrotu. 

W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie 
przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje 
lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie wykonuje 
obowiązków nałożonych na niego na podstawie §17c ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu 
zgodnie z §17c ust. 3 może:  

 nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na 
podstawie ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł, 

 zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, 
 wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 

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

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art. 96 
Ustawy o ofercie publicznej, Komisja może: 

 wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych 
z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu, albo 

 nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest 
nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo 

 zastosować obie sankcje łącznie. 

Zgodnie z art. 176 ustawy o obrocie, w przypadkach gdy emitent nie wykonuje lub wykonuje 
nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 157, 158 lub 160 ustawy o obrocie, w tym 
w szczególności wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, Komisja może: 

 wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych obrotu, 
 nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo 
 wydać decyzję o wykluczeniu na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych 

obrotu, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w pkt. 2. 

Do powyższych, odpowiednio stosuje się postanowienia art. 96 ust. 5 - 8, 10 i 11 ustawy o ofercie. 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami art. 176a ustawy o obrocie, w przypadku, gdy Emitent nie 
wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 ustawy o obrocie, Komisja może 
nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł. 
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11. Zwięzłe przedstawienie historii Emitenta, działalności prowadzonej przez 
Emitenta oraz akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% głosów 
na walnym zgromadzeniu 

11.1. Historia Emitenta 

Rok 2007 

Grudzień Powstanie Spółki Lamirs Nowy B. Sirocka Sp. J.   

Rok 2009 

Marzec Uzyskanie pierwszych certyfikatów towarzystwa kwalifikacyjnego dla produkcji łodzi 
klasy C 

Rok 2010 

Październik Rejestracja Admiral Boats S.A. i objecie 2 mln akcji serii A 

Grudzień Otwarcie nowej hali produkcyjnej 

Rok 2011 

Styczeń Emisja 12 mln akcji serii B, z których Spółka pozyskała kapitał 3 mln zł 

Luty Emisja 22 mln akcji serii C, objętych za aport, który stanowiła zorganizowana cześć 
przedsiębiorstwa Lamirs Nowy B. Sirocka Sp. J. 

Kwiecień Emisja akcji serii D o łącznej wartości ponad 1,7 mln zł 

Maj Pozyskanie kapitału dłużnego poprzez emisję 5000 niezabezpieczonych obligacji serii 
A o łącznej wartości 5 mln zł  

Październik  Emisja 3080 obligacji serii B 

Rok 2012 

Kwiecień Pozyskanie 5,5 mln zł w drodze emisji obligacji serii C 

Lipiec Emisja obligacji serii D i E o łącznej wartości ok. 4,32 mln zł 

Listopad Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta poprzez subskrypcję prywatną akcji 
serii E w liczbie 8 656 738 sztuk 

Grudzień Emisja obligacji serii F – pozyskanie 7 mln zł 

Rok 2013 

Styczeń Emisja obligacji serii G o łącznej wartości 3,032 mln zł 

Marzec Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta – emisja 6 221 429 akcji serii F 

Maj Wygranie przetargu na zakup przedsiębiorstwa Stocznia Tczew Sp. z o.o. w Tczewie, 
umożliwiające Spółce zwiększenie mocy produkcyjnych oraz produkcję wyrobów 
wielkogabarytowych, możliwych do transportu drogą wodną 

Maj Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta – emisja 11 000 000 akcji serii G 
(pozyskanie dla Spółki 7,7 mln zł kapitału) 
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11.2. Działalność Emitenta 

Podstawowe produkty 

Admiral Boats S.A. jest producentem różnorodnych wyrobów z laminatu technicznego. Głównym 
przedmiotem działalności Emitenta jest produkcja i dystrybucja 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, gwarancja bezpieczeństwa oraz konkurencyjna cena. Z roku na 
rok Spółka poszerza ofertę swoich produktów: w 2011r. miała w ofercie 25 łodzi, w 2012r. oferowała 40 
modeli, natomiast w 2013 aż 67. 

Emitent sukcesywnie modyfikuje ofertę łodzi starając się dopasować do preferencji nabywców, 
podążając za światowymi trendami. Większość produkowanych łodzi bazuje na projektach 
opracowanych przez własne biuro projektowe Spółki.  

 

 

 

 

 
        Admiral 555 Navigator          Admiral 471      Oceanmaster 660 Open 

W latach 2009 – 2010 Spółka rozpoczęła bliską współpracę z największymi importerami łodzi z Holandii 
oraz kilkoma dealerami z Norwegii. Współpraca zaowocowała zwiększeniem sprzedaży, która w 2010r. 
wyniosła ponad 700 sztuk łodzi różnego typu, natomiast w 2011r. osiągnęła poziom powyżej 1 000 
sztuk. 

Główny zakład produkcyjny Admiral Boats znajduje się w Bojanie k. Gdyni i składa się z wydziałów:  

 modelarnia 
 produkcja 
 laminowanie 
 montaż. 

Dodatkowo od września 2011 r. Spółka wynajmuje dwa zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni 
prawie 2,6 tys. m², wykorzystywanych głównie do laminowania łodzi wielkogabarytowych. 
We wszystkich zakładach Spółki stosowane są najlepsze technologie, a także wewnętrzne systemy 
kontroli jakości, pozwalające na produkcję wysokiej jakości łodzi. Montaż łodzi, przy którym 
wykorzystuje się najwyższej jakości materiały, wykonywany jest ręcznie przez odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników. 

18 czerwca 2013 roku Emitent dokonał transakcji zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
Stocznia Tczew Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie.  

W skład majątku Stoczni Tczew Sp. z o.o., będącego przedmiotem transakcji, wchodzi m.in.: 

 grunt o powierzchni 10 ha,  
 basen portowy,  
 nabrzeża,  
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 hale produkcyjne,  
 maszyny i urządzenia w tym dźwigi i suwnice.  

Zakup tych aktywów umożliwi Emitentowi poszerzenie produkcji o wyroby wielkogabarytowe z laminatu 
oraz wyroby stalowe i aluminiowe - możliwe do transportu drogą morską. 

Produkty Spółki są wystawiane na różny imprezach branżowych w Europie. Podczas wielu z nich łodzie 
wyprodukowane przez Emitenta zastały nagrodzone, m.in.: 

 Admiral 760 HTS – złoty medal na targach Wiatr i Woda w Warszawie, 
 Oceanmaster 630 – kwalifikacja do finału konkursu na najlepszą łódź podczas targów w 

Londynie 
 Admiral 760 HT – złoty medal na XIV Targach Boatshow w Łodzi  

Admiral 760 HTS 

 
 

Oceanmaster 630 
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Strategia Rozwoju 

Strategia rozwoju Emitenta w dziedzinie produkcji łodzi przewiduje wdrażanie do oferty kolejnych, 
atrakcyjnych modeli łodzi rekreacyjnych i sportowych. Spółka zakłada również dalszą penetrację rynków 
zachodnich, m.in. poprzez: 

 rozbudowę sieci dystrybucji,  
 tworzenie własnych salonów, 
 aktywne uczestnictwo w targach branżowych 
 wejście na nowe rynki, w tym angielski i chorwacki.  

Wejście na nowe rynki przyczynić się ma do pozyskania nowych kontrahentów Spółki oraz zwiększenia 
skali działalności. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na produkty Spółki, Zarząd planuje sukcesywne 
uruchamianie dodatkowych wydziałów produkcyjnych w celu zwiększenia mocy produkcyjnych 
Emitenta. Spółka przewiduje również działania akwizycyjne, mające na celu przejęcie firm z branży, 
w której prowadzi działalność. 

W celu dywersyfikacji źródeł przychodów oraz zminimalizowania efektu sezonowości 
(charakteryzującego produkcję łodzi), Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozwoju w dziedzinie produkcji 
innych wyrobów z laminatu technicznego oraz aluminium i stali. W związku z tym Emitent nawiązał 
liczne kontakty handlowe z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność m.in. w branży 
motoryzacyjnej i energetyce odnawialnej. We wrześniu 2012 roku Emitent brał udział jako wystawca 
w targach Wind Energy w Husum (Niemcy). 

Celem strategicznym Spółki jest również przejście z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie. 

Prognoza finansowa 

Emitent opublikował w dniu 11.12.2012 roku prognozę finansową na lata 2012-2014. Poniższa tabela 
przedstawia wyniki historyczne Spółki za lata 2008-2012 oraz prognozowane wyniki finansowe na lata 
2013 oraz 2014.  

Tys. pln 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Przychody 2 458 2 477 4 782 17 634 40 105 65 911 98 428 

Zysk operacyjny 248 613 1 152 1 149 3 038 9 180 15 103 

Marża EBIT 10,1% 24,7% 24,1% 6,5% 7,6% 13,9% 15,3% 

Zysk netto 248 500 940 362 1 471 6 444 12 998 

Marża zysku netto 10,1% 20,2% 19,7% 2,1% 3,7% 9,8% 13,2% 
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11.3. Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na walnym 
zgromadzeniu 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w 

akcjonariacie 
Udział w ogólnej 

liczbie głosów na WZ 

Wiesław Kleba 22 400 000     35,03% 35,03% 

Halina Kleba 7 105 000     11,11% 11,11% 

Sławomir Ryczkowski 5 200 000     8,13% 8,13% 

Pozostali 29 248 227 45,73% 45,73% 

SUMA 63 953 227     100% 100% 

 

12. Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie 
dokumentów korporacyjnych Emitenta udostępnionych do wglądu 

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 15.988.306,75 zł i dzieli sie na 63.953.227 akcji o wartości 
nominalnej 0,25 zł każda akcja. 

Kapitał zakładowy składa sie z: 

 akcji imiennych serii A w liczbie 2.000.000 sztuk, 
 akcji na okaziciela serii B w liczbie 12.000.000 sztuk, 
 akcji imiennych serii C w liczbie 22.000.000 sztuk, 
 akcji na okaziciela serii D w liczbie 2.075.060 sztuk, 
 akcji na okaziciela serii E w liczbie 8.656.738 sztuk, 
 akcji na okaziciela serii F w liczbie 6.221.429 sztuk, 
 akcji na okaziciela serii G w liczbie 11.000.000 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 niniejszego Dokumentu Informacyjnego wynosi 
13.238.306,75 zł i spełnia tym samym wymagania KSH, które określają minimalna wysokość tego 
kapitału na co najmniej 100.000,00 zł. Zapisy dotyczące kapitału podstawowego Emitenta znajdują sie 
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 uchwała Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone kapitały 
rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. 

Aktualny statut Emitenta udostępniony jest na stronie internetowej Emitenta. Uchwały podjęte przez 
walne zgromadzenia Spółki udostępniane są do publicznej wiadomości w drodze publikacji raportów 
bieżących. Ponadto, w siedzibie Spółki dostępne są do wglądu zainteresowanych akcjonariuszy 
protokoły walnych zgromadzeń akcjonariuszy Emitenta. 
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13. Wskazanie miejsca udostępnienia: ostatniego udostępnionego do publicznej 
wiadomości dokumentu informacyjnego instrumentów finansowych tego 
samego rodzaju co te instrumenty finansowe, okresowych raportów 
finansowych Emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi Emitenta 
przepisami 

13.1. Dokument informacyjny 

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości dokument informacyjny (sporządzony na dzień 
10 czerwca 2011 roku) został zamieszony na stronie internetowej: 

 Emitenta: http://admiral-boats.com  
 Rynku NewConnect: http://admiral-boats.com. 

 

13.2. Okresowe raporty finansowe 

Emitent publikuje okresowe raporty finansowe zgodnie z obowiązującymi go przepisami – w zakresie 
oraz terminach stosownych do zapisów Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 
„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 
Raporty Emitenta dostępne są m.in. na stronach internetowych dedykowanych rynkowi NewConnect: 

 http://newconnect.pl 
 http://www.gpwinfostrefa.pl 

oraz na stronie internetowej Emitenta: 

 http://admiral-boats.com. 

  

http://admiral-boats.com/
http://admiral-boats.com/
http://newconnect.pl/
http://www.gpwinfostrefa.pl/
http://admiral-boats.com/
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14. Załączniki 

14.1. Odpis z właściwego rejestru 
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14.2. Ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta oraz treść podjętych uchwał walnego 
zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd 

 

STATUT SPÓŁKI ADMIRAL BOATS S.A. 
§ 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: ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: 
ADMIRAL 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 pływających,  
6. 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych,  
7. 32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego,  
8. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,  
9. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 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 związane z nią doradztwo techniczne,  
13. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 
technicznych.  

§ 8 
Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 9.518.060,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów 
pięćset osiemnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 17.593.765,00 zł (słownie złotych: 
siedemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych).  
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§ 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  
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(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, 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.  
7) Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego 
Spółki o łączną kwotę nie większą niż 8.075.000,00 (osiem milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy) 
złotych poprzez emisję nie więcej niż 32.300.000 (trzydzieści dwa miliony trzysta tysięcy) akcji 
zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,25 (dwadzieścia pięć) groszy każda akcja ("Kapitał 
Docelowy"), na następujących zasadach:  

a) upoważnienie określone w niniejszym §9 ust. 7 i ust. 8 Statutu Spółki, zostaje udzielone na 
okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu 
Spółki polegającej na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału 
zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do 
pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez 
Spółkę w granicach kapitału docelowego;  
b) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym §9 
ust. 7 i ust. 8 Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny 
emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki;  
c) Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w  
całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału 
zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej; 
d) Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.  

8) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego z pozbawieniem 
Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia 
kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego będzie realizowane zgodnie z 
następującymi postanowieniami:  

a) Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi:  

(i) liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w 
ramach Kapitału Docelowego oraz  
(ii) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia,  
(iii) sposób subskrypcji, oraz w przypadku subskrypcji prywatnej (iv) osoby, którym akcje 
mają być zaoferowane;  

b) Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w lit. a)  
powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód, o których mowa w ust. 7 lit. c) powyżej, przy czym 
wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy uchwały;  
c) uchwały Zarządu, o których mowa w § 9 ust. 7 Statutu Spółki, wymagają formy aktu 
notarialnego.  

§ 10 
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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  

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 Nadzorczej,  
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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.  

§ 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  
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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.  

§ 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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Treść uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy w sprawie zmian statutu Emitenta, które do dnia 
sporządzanie niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie zostały zarejestrowane przez Sąd.  
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14.3. Definicja skrótów 

Autoryzowany Doradca 4Capital Sp. z o.o. 

Emitent, Spółka Admiral Boats S.A. 

Giełda, GPW, Giełda Papierów 
Wartościowych 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

KDPW, Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie 

Kodeks spółek handlowych, 
KSH 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) 

NC, NewConnect, rynek 
NewConnect 

Alternatywny System Obrotu w rozumieniu ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, prowadzony przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect 

NWZA  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 
2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) 

Regulamin ASO, Regulamin 
NewConnect 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 
147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)  

Ustawa o KRS  Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.)  

Ustawa o obrocie, Ustawa o 
obrocie instrumentami 
finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie konkurencji 
i konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) 

Ustawa o ofercie, Ustawa o 
ofercie publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 
185, poz. 1439, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od czynności cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od osób fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od osób prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku od spadków i 
darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. 
Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) 

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 
2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
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