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INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM ORAZ RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ 
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FIRMA INWESTYCYJNA DORADCA PRAWNY 

 
 



 

2  

ZATWIERDZAJĄC PROSPEKT KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO („KNF” LUB „KOMISJA”) NIE WERYFIKUJE ANI NIE 

ZATWIERDZA MODELU BIZNESOWEGO EMITENTA, METOD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ SPOSOBU 

JEJ FINANSOWANIA. W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PROSPEKTU OCENIE NIE PODLEGA PRAWDZIWOŚĆ 

ZAWARTYCH W TYM PROSPEKCIE INFORMACJI ANI POZIOM RYZYKA ZWIĄZANEGO Z PROWADZONĄ PRZEZ EMITENTA 

DZIAŁALNOŚCIĄ ORAZ RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWIĄZANEGO Z NABYCIEM TYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

(„ZATWIERDZENIE PROSPEKTU”). 

TERMIN WAŻNOŚCI PROSPEKTU WYNOSI 12 (DWANAŚCIE) MIESIĘCY OD DNIA ZATWIERDZENIA PROSPEKTU PRZEZ KNF, 

CHYBA ŻE PROSPEKT NIE ZOSTAŁ UZUPEŁNIONY O SUPLEMENT, O KTÓRYM MOWA W ART. 23 ROZPORZĄDZENIA 

PROSPEKTOWEGO, W PRZYPADKU POWSTANIA OBOWIĄZKU TEGO UZUPEŁNIENIA. OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA PROSPEKTU 

W PRZYPADKU NOWYCH ZNACZĄCYCH CZYNNIKÓW, ISTOTNYCH BŁĘDÓW LUB ISTOTNYCH NIEDOKŁADNOŚCI NIE MA 

ZASTOSOWANIA, GDY PROSPEKT STRACI WAŻNOŚĆ. 

PROSPEKT ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ W DNIU 27 STYCZNIA 2023 ROKU.  
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1. PODSUMOWANIE 

Podsumowanie zostało przygotowane w oparciu o informacje podlegające ujawnieniu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i zawiera wszystkie wymagane elementy podsumowania, które są zawarte w sekcjach 1 – 4 
Artykułu 7 ust. 4 Rozporządzenia Prospektowego. 
 

SEKCJA A  

1. – WPROWADZENIE I OSTRZEŻENIA 

A.1. Ostrzeżenia 

Ostrzeżenie: 

– niniejsze podsumowanie należy odczytywać jako wprowadzenie do Prospektu,  

– każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na przeanalizowaniu przez inwestora 
całości Prospektu, 

–  w określonych przypadkach (np. spadek kursu akcji) Inwestor może stracić całość lub część zainwestowanego 
kapitału. Odpowiedzialność Inwestora ograniczona jest do kwoty inwestycji. 

– w przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w Prospekcie 
skarżący inwestor może, na mocy prawa krajowego, mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia 
Prospektu przed rozpoczęciem postępowania sądowego, oraz  

– odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły podsumowanie, w tym jakiekolwiek 
jego tłumaczenie, jednak tylko w przypadku, gdy – odczytywane łącznie z pozostałymi częściami Prospektu - 
podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne lub gdy – odczytywane łącznie 
z pozostałymi częściami Prospektu - nie przedstawia kluczowych informacji mających pomóc inwestorom 
w podjęciu decyzji o inwestycji w dane papiery wartościowe. 

A.2. Nazwa papierów wartościowych 

Akcje Dopuszczane, tj. 1 118 873 (jeden milion sto osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje 
zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej  
111 887,30 PLN (sto jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 30/100), w tym: 

 510 000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; 

 490 000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 

 118 873 (sto osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C. 

A.3. Międzynarodowy kod identyfikujący papiery wartościowe (ISIN) 

Akcje Dopuszczane są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem 
ISIN PLPNTPK00014. 

A.4. Dane identyfikacyjne i kontaktowe emitenta, w tym jego identyfikator podmiotu prawnego (LEI) 

Pointpack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Józefa Bema 60A, 01-225 Warszawa, Polska, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000418228, której dokumentację przechowuje Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 
5291799498, kapitał zakładowy 111.887,30 PLN, w całości opłacony.  

e-mail: kontakt@pointpack.pl, tel.: (+48) 22 379 02 70 

Kod LEI: 25940005GMHYL6JHQ156. 

A.5. Dane identyfikacyjne i kontaktowe osoby wnioskującej o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 

Pointpack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Józefa Bema 60A, 01-225 Warszawa, Polska, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000418228, której dokumentację przechowuje Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 
5291799498, kapitał zakładowy 111.887,30 PLN, w całości opłacony.  

e-mail: kontakt@pointpack.pl, tel.: (+48) 22 379 02 70 

LEI: 25940005GMHYL6JHQ156. 
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A.6. Dane identyfikacyjne i kontaktowe organu zatwierdzającego Prospekt 

Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, Polska, skrytka pocztowa 419. 

e-mail: knf@knf.gov.pl, tel.: (+48) 22 262 50 00 

A.7. Data zatwierdzenia Prospektu 

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2023 roku. 

SEKCJA B  

2. – KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT EMITENTA 

B.1. Kto jest emitentem papierów wartościowych? 

Emitentem papierów wartościowych jest Pointpack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zawiązana 
w Rzeczypospolitej Polskiej i prowadząca działalność na mocy prawa polskiego, posiadająca kod LEI: 
25940005GMHYL6JHQ156. Spółka prowadzi działalność związaną z tworzeniem oprogramowania i technologii, 
buduje rozwiązania IT i usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury 
logistyki miejskiej, tj. odbioru paczek przez kurierów i dostaw zamówień do klientów. 

Głównymi akcjonariuszami Emitenta na dzień 14 listopada 2022 r. byli: 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Marek Piosik 220 909 220 909 19,74% 19,74% 

Krzysztof Konwisarz 145 100 145 100 12,97% 12,97% 

Santander TFI S.A. 85 153 85 153 7,61% 7,61% 

Quercus Parasolowy SFIO 69 631 69 631 6,22% 6,22% 

Insignis FIZ 56 200 56 200 5,02% 5,02% 

 

Emitent nie jest podmiotem pośrednio lub bezpośrednio kontrolowanym. 

W skład Zarządu Emitenta wchodzą: 

 Marek Piosik – Prezes Zarządu, 

 Krzysztof Konwisarz – Wiceprezes Zarządu. 

Firmą audytorską badającą sprawozdania finansowe Emitenta jest Misters Audytor Adviser sp. z o.o.,  
ul. Wiśniowa 40 lok. 5, 02 - 520 Warszawa, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3704. W imieniu 
Misters Audytor Adviser sp. z o.o. badanie Historycznych Sprawozdań Finansowych Emitenta przeprowadził Pan 
Antoni Kiersnowski, kluczowy biegły rewident wpisany do rejestru pod numerem ewidencyjnym 6423.  

B.2. Jakie są kluczowe informacje finansowe dotyczące Emitenta? 

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta za wskazane okresy: 

Rachunek zysków i strat  
(wariant porównawczy) 

01.01.2021- 
31.12.2021 

01.01.2020- 
31.12.2020 

01.01.2019- 
31.12.2019 

01.01.2018- 
31.12.2018 

Przychody netto ze sprzedaży 49 364,9 38 498,2 27 050,1 3 768,5 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 141,4 6 290,7 5 099,6 116,9 

Zysk (strata) netto 6 048,4 5 053,8 4 121,8 41,8 

Wzrost przychodów rok do roku 28% 42% 618% - 

Zwrot na sprzedaży 15% 16% 19% 3% 

Marża zysku netto 12% 13% 15% 1% 

Zysk przypadający na jedną akcję (w zł) 5,41 4,52 3,68 0,04 

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe 
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Rachunek zysków i strat  
(wariant porównawczy) 

01.01.2022-
30.09.2022 

01.01.2021- 
30.09.2021* 

Przychody netto ze sprzedaży 42 327,0 34 924,0 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 591,0 5 247,0 

Zysk (strata) netto 2 495,0 4 381,0 

Wzrost przychodów rok do roku 21% - 

Zwrot na sprzedaży 8% 15% 

Marża zysku netto 6% 13% 

Zysk przypadający na jedną akcję (w zł) 2,23 3,92 

Źródło: Skonsolidowane Śródroczne Informacje Finansowe 

* W 2021 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej. Dane porównawcze pochodzą z jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta. 

 

Wybrane pozycje bilansu Emitenta według stanu na wskazany dzień: 

(w tys. PLN) 31.12.2021 r. 31.12.2020 r. 31.12.2019 r. 31.12.2018 r. 

Aktywa ogółem 30 746,9 21 535,1 12 557,6 5 535,4 

Kapitał własny ogółem 16 434,6 10 386,2 5 332,4 1 211,2 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 312,4 11 149,0 7 225,3 4 324,2 

Zobowiązania finansowe netto 
(zobowiązania długoterminowe plus 
zobowiązania krótkoterminowe minus 
środki pieniężne 

-10 400,7 -6 328,5 -598,70 709,20 

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe. 

 

(w tys. PLN) 30.09.2022 r. 30.09.2021 r.* 

Aktywa ogółem 53 371,0 27 001,9  

Kapitał własny ogółem 18 370,0 14 767,2 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 001,0 12 234,7 

Zobowiązania finansowe netto 
(zobowiązania długoterminowe plus 
zobowiązania krótkoterminowe minus 
środki pieniężne) 

6 983,4 -5 075,9  

Źródło: Skonsolidowane Śródroczne Informacje Finansowe. 

* W 2021 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej. Dane porównawcze pochodzą z jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta. 

 

Wybrane dane ze sprawozdania z przepływów pieniężnych Emitenta za wskazane okresy (w tys. PLN) 

Rachunek przepływów pieniężnych 
01.01.2021- 
31.12.2021 

01.01.2020- 
31.12.2020 

01.01.2019- 
31.12.2019 

01.01.2018- 
31.12.2018 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

6 727,2 6 356,6 1 545,9 -28,9 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-4 069,7 -2 394,8 566,0 -28,4 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

1 414,8 1 768,0 -1 562,6 0,0 

Przepływy pieniężne netto, razem 4 072,2 5 729,8 -582,6 -57,4 

Źródło: Historyczne Informacje Finansowe. 
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Rachunek przepływów pieniężnych 
01.01.2022- 
30.09.2022 

01.01.2021- 
30.09.2021* 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

-13 915,0 1 350,0 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-2 644,0 -3 554,0 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

6 634,0 951,0 

Przepływy pieniężne netto, razem -9 926,0 -1 253,0 

Źródło: Skonsolidowane Śródroczne Informacje Finansowe. 

* W 2021 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej. Dane porównawcze pochodzą z jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta. 

B.3. Jakie są kluczowe ryzyka właściwe dla emitenta? 

Ryzyko związane z koncentracją przychodów i kosztów u kluczowych kontrahentów 

Spółka posiada skoncentrowaną strukturę głównych klientów i dostawców, która charakteryzuje się dużym 
udziałem kluczowych kontrahentów w obrotach Spółki. Na dzień 30 września 2022 r. łączny udział  
w przychodach dwóch kluczowych klientów Spółki (Poczty Polskiej oraz DHL Parcel Polska) wynosił 82,6%.  
Z kolei udział głównego dostawcy Emitenta (Żabka Polska sp. z o.o.) w kosztach operacyjnych bez amortyzacji 
wyniósł 65,4%%. 

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka jako 
średnie. Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest wysoka, ponieważ w przypadku jego 
zaistnienia skala negatywnego wpływu na sytuację finansową i operacyjną Emitenta mogłaby być znacząca. 

Ryzyko związane z możliwością wypowiedzenia przez Agentów umów agencyjnych 

Każda ze stron umowy agencyjnej, na mocy której Agent prowadzi agencję pocztową, czy też umowy ramowej 
z siecią handlową może wypowiedzieć umowy z kilkumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Spółka jest stroną 
około 7 900 takich umów, niemniej jednoczesne wypowiedzenie znacznej liczby umów mogłoby negatywnie 
wpłynąć na jej działalność i wyniki finansowe.  

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka jako 
średnie. Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest wysoka, ponieważ w przypadku jego 
zaistnienia skala negatywnego wpływu na sytuację finansową i operacyjną Emitenta mogłaby być znacząca. 

Ryzyko związane z negatywną oceną osiągniętych kamieni milowych projektu realizowanego we współpracy 

z NCBR, w tym ewentualnego zwrotu dotacji 

W ocenie Zarządu Spółki kamienie milowe projektu realizowanego we współpracy z NCBR zostały osiągnięte. 
Na Datę Prospektu projekt został przedstawiony do końcowego rozliczenia i podlega ocenie instytucji 
finansującej w okresie trwałości projektu, tj. w okresie 3 lat od daty jego zakończenia.  

Ryzyko związane z ewentualnym zwrotem dotacji z NCBR należy podzielić na zawinione oraz wynikające z ryzyka 
badawczego. W przypadku ryzyka zawinionego kwota dotacji ulega zwrotowi. W przypadku ryzyka badawczego, 
które może wystąpić w projekcie badawczo-rozwojowym i zakończyć jego bieg, należy wziąć pod uwagę, że 
w takim przypadku nie występuje obowiązek zwrotu dotacji, a rozwiązania wytworzone i nadające się do 
wykorzystania pozostają własnością wytwórcy.  

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka jako 
średnie. Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest średnia.  
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Ryzyko związane z możliwością rozwiązania umowy na dostawę i instalację urządzeń APM zawartej pomiędzy 
Pocztą Polską S.A. a spółką P2A Box sp. z o.o. 

W ramach zawartej umowy spółka P2A Box sp. z o.o. zobowiązała się do dostarczenia na rzecz Poczty Polskiej 
(„Zamawiający”) 2000 urządzeń APM wraz z systemem operacyjnym umożliwiającym obsługę tych urządzeń 
(„System Operacyjny APM”), zgodnie z uzgodnionym harmonogramem dostaw. Pierwotny harmonogram 
realizacji przedmiotu umowy przewidywał ostateczny termin uruchomienia urządzeń APM na marzec 2023 r. 
W związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji kontraktu strony umowy przystąpiły do negocjacji dotyczących 
zmiany harmonogramu. 

Ponadto, zawarta przez spółkę P2A Box sp. z o.o. umowa przewiduje wykonywanie na rzecz Zamawiającego 
szeregu usług, w tym między innymi: adaptację lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego, zapewnienie 
usługi transmisji danych, udostępnienie i analizę dedykowanego rozwiązania informatycznego APM oraz 
opracowanie dokumentów analitycznych, przeprowadzenie integracji systemu informatycznego 
Zamawiającego z dedykowanym rozwiązaniem informatycznym APM, świadczenie usług gwarancyjnych, 
utrzymania i wsparcia dla urządzeń APM i dedykowanego rozwiązania informatycznego APM, świadczenie usług 
konserwacji cyklicznych, napraw i konserwacji doraźnych oraz instalacji modułów dodatkowych APM. 

Umowa przewiduje także, że odpowiedzialność stron z tytułu kar umownych i gwarancyjnych, w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy jest ograniczona do kwoty równej 25% wynagrodzenia 
netto z tytułu umowy, które wynosi 241.492.940,00 PLN. 

Istnieje ryzyko, iż na skutek negatywnej oceny realizacji projektu przez Zamawiającego, Zamawiający zdecyduje 
się rozwiązać umowę lub skorzysta z przewidzianych w umowie kar umownych, co może mieć negatywny wpływ 
na osiągnięte przez spółkę P2A Box sp. z o.o. wyniki finansowe i tym samym może negatywnie wpływać 
na zakładany przez Emitenta zwrot z inwestycji wynikający z dotychczasowego oraz planowanego 
zaangażowania kapitałowego w spółkę P2A Box sp. z o.o.  

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka jako 
średnie. Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest wysoka, ponieważ w przypadku jego 
zaistnienia skala negatywnego wpływu na sytuację finansową i operacyjną Emitenta mogłaby być znacząca. 

Ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwej strategii i osiągnięciem celów strategicznych Spółki 

Realizacja celów strategicznych wiąże się z osiągnięciem przyjętych parametrów wzrostu i oczekiwanych 
efektów wdrożeń we współpracy z partnerami biznesowymi. Ich nieosiągnięcie może wiązać się z przyjęciem 
założeń na podstawie błędnych analiz, prognoz sytuacji makroekonomicznej czy trendów rozwoju w branży 
handlowej i kurierskiej. Nakłady poniesione na wykonanie celów i realizacje strategii mogą pogorszyć sytuację 
finansową Spółki. 

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka jako niskie. 

Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest średnia.  

Ryzyko związane z rozwojem nowych usług i produktów 

Spółka prowadzi działalność na bardzo konkurencyjnych rynkach. Postęp technologiczny, modele biznesowe 

i usługi z bardziej rozwiniętych rynków powodują dużą zmienność, wymuszając konieczność poszukiwania 

nowych rozwiązań technologicznych i rozbudowy usług przez wszystkich uczestników rynku. Nowe trendy 

wpływają na standardy usług oraz potrzeby konsumentów. Takie otoczenie stwarza ryzyko wdrożeń usług 

i produktów na rynek, który nie jest wystarczająco dojrzały do ich absorbcji lub ryzyko szybkiego starzenia się 

technologii i przygotowanie rozwiązań nie w pełni zgodnych z oczekiwaniami rynku.  

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka jako 

średnie. Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest średnia.  
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SEKCJA C 

3. – KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

C.1. Jakie są główne cechy papierów wartościowych? 

Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
1 118 873 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej  
111 887,30 PLN (sto jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 30/100), w tym: 

 510 000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; 

 490 000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 

 118 873 (sto osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C. 

Akcje Dopuszczane są emitowane w złotych polskich (PLN), są zarejestrowane w depozycie papierów 
wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i mają nadany kod ISIN 
PLPNTPK00014.  

Prawa związane z Akcjami to: (i) prawo do rozporządzania Akcjami; (ii) prawo pierwszeństwa objęcia nowych 

akcji w stosunku do liczby posiadanych Akcji (prawo poboru); (iii) prawo do udziały w zysku (dywidenda); (iv) 

prawo do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji; (v) prawo do wniesienia pozwu o naprawienie 

szkody wyrządzonej Spółce; (vi) prawo do żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, 

udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej 

albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Spółki, albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał; (vii) prawo 

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów 

w spółce do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; (viii) prawo akcjonariusza lub akcjonariuszy 

reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego do żądania zwołania 

nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 

zgromadzenia; (ix) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu; (x) prawo do głosowania na Walnym 

Zgromadzeniu; (xi) prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia; (xii) prawo do żądania wyboru rady 

nadzorczej oddzielnymi grupami; (xiii) prawo do uzyskania informacji o Spółce; (xiv) prawo do żądania wydania 

odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia; (xv) prawo do złożenia 

wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną 

co najmniej z trzech osób; (xvi) prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta; 

(xvii) prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania odpisów uchwał; (xviii) prawo 

akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, 

do złożenia wniosku o podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt 

spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw. 

W strukturze kapitału Emitenta nie występują papiery wartościowe uprzywilejowane w przypadku jego 
niewypłacalności.  

Ograniczenia rozporządzania Akcjami wynikające z przepisów prawa to: (i) obowiązek ogłoszenia wezwania 
do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w przypadku przekroczenia progu 50% ogólnej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu w terminie trzech miesięcy od przekroczenia tego progu; (ii) zakaz nabywania lub 
zbywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych w oparciu o informację poufną; 
(iii) zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie trwania okresu zamkniętego przez 
osoby określone w Rozporządzeniu MAR. 

Statut nie przewiduje ograniczeń w rozporządzaniu Akcjami. Nie istnieją też ograniczenia umowne 
w rozporządzaniu Akcjami. 

Spółka nie przyjęła zasad polityki co do wypłaty dywidendy. 

C.2. Gdzie papiery wartościowe będą przedmiotem obrotu? 

Akcje Dopuszczane będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku 
równoległym) prowadzonym przez GPW. W przypadku braku spełnienia wymogów dopuszczenia Akcji Spółki 
do obrotu na rynku równoległym Emitent nie będzie ubiegał się o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych w innym 
systemie obrotu. 
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Na Datę Prospektu Akcje Dopuszczane są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect, prowadzonym przez GPW. W przypadku braku spełnienia wymogów dopuszczenia Akcji Spółki do 
obrotu na rynku równoległym Akcje Emitenta pozostaną przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu na rynku NewConnect. 

C.3. Czy papiery wartościowe są objęte zabezpieczeniem? 

Papiery wartościowe objęte Prospektem nie są zabezpieczone. 

C.4. Jakie są kluczowe rodzaje ryzyka właściwe dla papierów wartościowych? 

Akcje Dopuszczane mogą mieć ograniczoną płynność, cena rynkowa Akcji może ulec obniżeniu lub może 
podlegać istotnym wahaniom   

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym GPW nie gwarantuje ich 
płynności. Spółki notowane od czasu do czasu przeżywają istotne wahania obrotów swoich papierów 
wartościowych, co może mieć niekorzystny wpływ na cenę rynkową ich akcji. Jakikolwiek nieadekwatny poziom 
płynności Akcji może ograniczyć zdolność inwestorów do sprzedaży wymaganej liczby Akcji Dopuszczanych po 
oczekiwanej cenie. Ponadto ceny Akcji po przeniesieniu notowań na rynek regulowany mogą być niższe niż ceny 
Akcji w alternatywnym systemie obrotu przed przeniesieniem notowań na rynek regulowany. Inwestorzy 
kupujący Akcje powinni być świadomi, iż mogą nie być w stanie sprzedać Akcji w dowolnym czasie po 
satysfakcjonującej cenie. 

Cena rynkowa Akcji może ulec obniżeniu oraz może podlegać znacznym wahaniom w wyniku wpływu wielu 
czynników, na które Spółka nie będzie miała wpływu i które niekoniecznie są związane z działalnością, 
transakcjami, wynikami finansowymi i perspektywami Emitenta. Wśród takich czynników należy wymienić m.in. 
ogólną sytuację polskiej gospodarki, warunki i tendencje w polskim sektorze e-commerce oraz w Europie 
i na świecie, zmiany w wycenach rynkowych spółek w sektorze usług kurierskich i pocztowych, zmiany 
w kwartalnych wynikach operacyjnych Emitenta, wahania cen oraz poziomu obrotów na rynku giełdowym, 
zmiany w szacunkach i prognozach finansowych lub rekomendacjach analityków giełdowych dla Emitenta lub 
Akcji, ogłoszenie przez Emitenta lub jego konkurentów nowych usług lub technologii, akwizycji lub joint-
venture. Na skutek wyżej wymienionych czynników kurs akcji może spaść, co z kolei może przełożyć się 
na poniesienie przez inwestorów strat finansowych. 

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka jako 
średnie. Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest średnia. W przypadku jego zaistnienia 
skala negatywnego wpływu na akcje Emitenta nie byłaby znacząca. 

Ryzyko przeprowadzenia przez Emitenta w przyszłości ofert dłużnych lub udziałowych papierów 
wartościowych i ich negatywnego wpływu na cenę rynkową Akcji oraz rozwodnienie udziałów akcjonariuszy 
Emitenta 

W celu finansowania działalności Emitenta, Emitent może pozyskiwać dodatkowy kapitał poprzez oferowanie 
dłużnych lub udziałowych papierów wartościowych. Obejmowanie akcji nowej emisji Spółki w ramach 
przyszłych ofert oraz wykonywanie prawa do objęcia akcji wynikającego z warrantów subskrypcyjnych lub 
dłużnych zamiennych papierów wartościowych, które Spółka może wyemitować w przyszłości mogą skutkować 
rozwodnieniem posiadanych przez obecnych akcjonariuszy praw majątkowych i praw głosu, jeżeli zostaną 
przeprowadzone z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta, lub jeżeli 
akcjonariusze Emitenta podejmą decyzję o niewykonaniu praw poboru albo innego prawa do objęcia akcji 
nowej emisji Spółki, jak również mogą skutkować obniżeniem ceny akcji Emitenta.  

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka jako 
średnie. Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest niska, ponieważ w przypadku jego 
zaistnienia skala negatywnego wpływu na akcje Emitenta nie byłaby znacząca. 

SEKCJA D 

4. – KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT OFERTY PUBLICZNEJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB 
DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM 

D.1. Na jakich warunkach i zgodnie z jakim harmonogramem mogę inwestować w dane papiery wartościowe? 

Na podstawie niniejszego Prospektu nie jest przeprowadzana oferta publiczna. Niniejszy Prospekt został 
sporządzony wyłącznie w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie jej Akcji do obrotu na rynku 
regulowanym. 
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D.2. Kto jest oferującym lub osobą wnioskującą o dopuszczenie do obrotu? 

Podmiotem wnioskującym o dopuszczenie do obrotu jest Emitent. 

D.3. Dlaczego dany prospekt jest sporządzany? 

Prospekt został sporządzony wyłącznie w związku z ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie do obrotu 
na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Dopuszczanych, tj. 1 118 873 (jeden milion sto 
osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN 
(dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 111 887,30 PLN (sto jedenaście tysięcy osiemset 
osiemdziesiąt siedem złotych 30/100), w tym: 

• 510 000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; 

• 490 000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 

• 118 873 (sto osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C. 

Na podstawie niniejszego Prospektu nie jest przeprowadzana oferta publiczna. 
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2. CZYNNIKI RYZYKA 

Inwestorzy zamierzający podjąć decyzję inwestycyjną dotyczącą Akcji powinni uważnie zapoznać się 
z przedstawionymi poniżej czynnikami ryzyka oraz poddać je analizie w celu zrozumienia, że ziszczenie się 
któregokolwiek ryzyka związanego z działalnością Spółki może negatywnie oddziaływać na jej sytuację finansową, 
pozycję rynkową lub perspektywę rozwoju, a także w wyniku spadku wartości rynkowej Akcji doprowadzić do 
utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.  

Opisane czynniki ryzyka dotyczą działalności Spółki, specyfiki branży, w której funkcjonuje oraz obszaru 
związanego z aktualną strukturą akcjonariatu Emitenta i Akcji.  

Przedstawione poniżej czynniki ryzyka nie stanowią katalogu zamkniętego. Niewykluczone, że istnieją 
okoliczności, które stanowić mogą czynniki dodatkowego ryzyka, trudne do przewidzenia, o charakterze losowym 
lub niezależne od Emitenta, które również należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.  

Przedstawione poniżej czynniki ryzyka zostały zidentyfikowane przez Spółkę na Dzień Prospektu i według jej 
najlepszej wiedzy, stanowią czynniki ryzyka, które mogą mieć negatywy wpływ na jej działalność, wyniki 
finansowe, perspektywy lub cenę rynkową Akcji.  

Kolejność, w jakiej ryzyka zostały przedstawione nie odzwierciedla możliwej kolejności ich wystąpienia. 
Natomiast w każdej kategorii w pierwszej kolejności określone zostały najbardziej istotne rodzaje ryzyka 
w ocenie Emitenta, z uwzględnieniem negatywnego wpływu na Spółkę i prawdopodobieństwa 
ich wystąpienia.  

2.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

Do najbardziej kluczowych czynników ryzyka związanych z działalnością Emitenta zaliczyć należy: 

2.1.1 Ryzyko związane z koncentracją przychodów i kosztów u kluczowych kontrahentów 

Spółka posiada skoncentrowaną strukturę głównych klientów i dostawców, charakteryzującą się dużym udziałem 
kluczowych kontrahentów w obrotach Spółki, zgodnie z danymi przedstawionymi poniżej: 

Udział w: Kontrahent IIIQ 2022 IIIQ 2021 2021 2020 2019 2018 

przychodach 
ogółem  

Klient 1 59,0% 58,9% 59,2% 45,3% 47,3% 49,8% 

Klient 2 23,6% 37,1% 34,3% 50,8% 51,5% 48,6% 

kosztach 
operacyjnych bez 
amortyzacji 

Żabka Polska 
sp. z o.o. 

65,4% 86,4% 81,9% 87,8% 93,7% 79,3% 

Źródło: opracowanie własne Emitenta 

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2022 r. łączny udział w przychodach dwóch kluczowych klientów Spółki 
(Poczta Polska S.A. oraz DHL Parcel Polska sp. z o.o.) wynosił 82,6%. Z kolei udział głównego dostawcy Emitenta 
– spółki Żabka Polska sp. z o.o. w kosztach operacyjnych bez amortyzacji wyniósł 65,4%. 

W ocenie Spółki współpraca z partnerami opiera się na obustronnej zbieżności długofalowych interesów 
strategicznych. Spółka dąży do podpisywania kontraktów kilkuletnich z dłuższymi okresami wypowiedzenia, które 
ze względów operacyjnych są również istotne dla partnerów Spółki. Ponadto Spółka dywersyfikuje ryzyko 
wypowiedzenia umów ramowych z kluczowymi kontrahentami poprzez podpisywanie kolejnych umów z nowymi 
partnerami biznesowymi. Kooperacja Spółki z partnerami zarówno z branży handlowej jak i kurierskiej ma 
charakter budowy trwałej i długoterminowej relacji, a jej przerwanie wiąże się z utratą przewagi opartej na 
synergii i efektach skali niemożliwej do uzyskania na podobnym poziomie bez usług i technologii dostarczanych 
przez Spółkę.  

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że w przypadku rozwiązania umowy z którymkolwiek z kluczowych 
kontrahentów Spółki może dojść do znaczącego spadku przychodów uzyskiwanych przez Emitenta. 

Emitent wskazuje, iż w dotychczasowej historii Spółki nie doszło do materializacji niniejszego czynnika ryzyka. 

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka jako średnie. 
Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest wysoka, ponieważ w przypadku jego zaistnienia 
skala negatywnego wpływu na sytuację finansową i operacyjną Emitenta mogłaby być znacząca. 
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2.1.2 Ryzyko związane z możliwością wypowiedzenia przez Agentów umów agencyjnych  

Każda ze stron umowy agencyjnej, na mocy której Agent prowadzi agencję pocztową, może wypowiedzieć 

umowy z kilkumiesięcznym okresem wypowiedzenia. Spółka jest stroną około 7 900 takich umów, niemniej 

jednoczesne wypowiedzenie znacznej liczby umów mogłoby negatywnie wpłynąć na jej działalność i wyniki 

finansowe. W celu ograniczenia ryzyka związanego z możliwym wypowiedzeniem umów przez Agentów, Spółka 

prowadzi ciągłe działania mające na celu zwiększenie liczby partnerów detalicznych, kierując swoja ofertę nie 

tylko do dużych sieci handlowych, ale i do mniejszych sieci, jak i indywidualnych podmiotów.  

Emitent wskazuje, iż w dotychczasowej historii Spółki nie doszło do materializacji niniejszego czynnika ryzyka. 

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka jako średnie. 

Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest wysoka, ponieważ w przypadku jego zaistnienia 

skala negatywnego wpływu na sytuację finansową i operacyjną Emitenta mogłaby być znacząca. 

2.1.3 Ryzyko związane z możliwością rozwiązania umowy na dostawę i instalację urządzeń APM 

zawartej pomiędzy Pocztą Polską S.A. a spółką P2A Box sp. z o.o. 

W dniu 20 października 2021 r. spółka P2A Box sp. z o.o., podmiot zależny od Emitenta, zawarła z Pocztą Polską 
S.A. („Zamawiający”) umowę na dostawę i instalację urządzeń APM. W ramach zawartej umowy spółka P2A Box 
sp. z o.o. zobowiązała się do dostarczenia na rzecz Zamawiającego 2000 urządzeń APM wraz z systemem 
operacyjnym umożliwiającym obsługę tych urządzeń („System Operacyjny APM”), zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem dostaw. Pierwotny harmonogram realizacji przedmiotu umowy odpowiada wymaganiom 
Zamawiającego, zgodnie z którymi ostateczny termin uruchomienia urządzeń APM został określony na marzec 
2023 r. W związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji kontraktu strony umowy przystąpiły do negocjacji 
dotyczących zmiany harmonogramu. 

Ponadto, zawarta przez spółkę P2A Box sp. z o.o. umowa przewiduje adaptację lokalizacji wskazanych przez 
Zamawiającego, zapewnienie usługi transmisji danych, udostępnienie dedykowanego rozwiązania 
informatycznego APM, analizę dedykowanego rozwiązania informatycznego oraz opracowanie dokumentów 
analitycznych, przeprowadzenie integracji systemu informatycznego Zamawiającego z dedykowanym 
rozwiązaniem informatycznym APM, świadczenie dodatkowych usług wynikających z potrzeb Zamawiającego 
na warunkach ustalonych przez strony umowy, przeprowadzenie instruktarzy dla użytkowników Zamawiającego, 
świadczenie usług wsparcia w okresie wdrożenia APM i dedykowanego rozwiązania informatycznego APM, 
świadczenie usług gwarancyjnych, utrzymania i wsparcia dla urządzeń APM i dedykowanego rozwiązania 
informatycznego APM, świadczenie usług konserwacji cyklicznych, napraw i konserwacji doraźnych oraz instalacji 
modułów dodatkowych APM. 

W ramach umowy udzielana jest Zamawiającemu gwarancja na dedykowane rozwiązanie informatyczne APM 
oraz na urządzenia APM na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Ponadto, umowa przewiduje, że odpowiedzialność stron z tytułu kar umownych i gwarancyjnych, w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy jest ograniczona do kwoty równej 25% wynagrodzenia 
netto z tytułu umowy, które wynosi 241.492.940,00 PLN. 

Istnieje ryzyko, iż na skutek negatywnej oceny realizacji projektu przez Zamawiającego, Zamawiający zdecyduje 
się rozwiązać umowę lub skorzysta z przewidzianych w umowie kar umownych, co może mieć negatywny wpływ 
na osiągnięte przez spółkę P2A Box sp. z o.o. wyniki finansowe i tym samym może negatywnie wpływać 
na zakładany przez Emitenta zwrot z inwestycji wynikający z dotychczasowego oraz planowanego zaangażowania 
kapitałowego w spółkę P2A Box sp. z o.o.  

Emitent wskazuje, iż w dotychczasowej historii Spółki nie doszło do materializacji niniejszego czynnika ryzyka. 

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka jako średnie. 
Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest wysoka, ponieważ w przypadku jego zaistnienia 
skala negatywnego wpływu na sytuację finansową i operacyjną Emitenta mogłaby być znacząca. 

2.1.4 Ryzyko związane z negatywną oceną osiągniętych kamieni milowych projektu realizowanego 

we współpracy z NCBR, w tym ewentualnego zwrotu dotacji 

Ryzyko związane z ewentualnym zwrotem dotacji z NCBR należy podzielić na zawinione oraz wynikające z ryzyka 
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badawczego. W przypadku ryzyka zawinionego kwota dotacji szacowana na całą realizację projektu wynosi 
4,5 mln PLN i może podlegać zwrotowi całkowicie lub częściowo. Zarządzanie ryzykiem nieosiągnięcia kamieni 
milowych w projekcie NCBR polega na starannej i terminowej realizacji wymagań projektu. W przypadku ryzyka 
badawczego, które może wystąpić w projekcie badawczo-rozwojowym i zakończyć jego bieg, należy wziąć pod 
uwagę, że w takim przypadku nie występuje obowiązek zwrotu dotacji, a rozwiązania wytworzone i nadające się 
do wykorzystania pozostają własnością wytwórcy. Ryzyko badawcze jest bardzo ograniczone, ponieważ prace nie 
są zorientowane na wypracowanie nowych technologii bazowych AI, lecz na zebranie danych i zbudowanie na ich 
podstawie bazy danych i silnika je przetwarzającego, przy użyciu metod dobranych spośród znanych metod 
analityki danych. Innowacyjne jest zastosowanie technologii AI do przetwarzania nie tylko twardych danych 
biznesowych i logistycznych, ale także miękkich danych dotyczących zachowania i zwyczajów konsumentów 
w celu analizy wpływu efektywność sieci infrastruktury nadawczo-odbiorczej. Ryzyko nieosiągnięcia kamieni 
milowych przy tak sformułowanym zagadnieniu badawczym jest bardzo małe i będzie redukowane poprzez 
zaplanowaną współpracę zespołu, którego członkowie pochodzą m.in. z wyspecjalizowanej jednostki  
badawczo-naukowej.  

W ocenie Zarządu Spółki kamienie milowe projektu realizowanego we współpracy z NCBR zostały osiągnięte. Na 
Datę Prospektu projekt został przedstawiony do końcowego rozliczenia i podlega ocenie instytucji finansującej 
w okresie trwałości projektu, tj. w okresie 3 lat od daty jego zakończenia. 

W ocenie Emitenta głównym skutkiem wystąpienia niniejszego czynnika ryzyka i konieczności zwrotu całości bądź 
znacznej części otrzymanej dotacji byłoby pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Skala w jakiej ewentualny 
zwrot wpłynąłby na wyniki finansowe Emitenta zależeć będzie od wysokości kwoty, do której zwrotu Emitent 
zostałby zobowiązany. 

Emitent wskazuje, iż w dotychczasowej historii Spółki nie doszło do materializacji niniejszego czynnika ryzyka. 

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka jako średnie. 
Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest średnia.  

2.1.5 Ryzyko związane z awarią systemów informatycznych 

Spółka świadcząc swoje usługi opiera się na wielu narzędziach i systemach dostarczonych przez zewnętrznych 
dostawców podlegających szerokiemu spektrum ryzyka typowego dla technologii informatycznych. Główne 
procesy operacyjne, zapewniające ciągłość operacji budowane są od podstaw przez Spółkę, która dba o ich 
odpowiednie zabezpieczenie zarówno przez stosowanie najlepszych praktyk i technologii, ale również 
zachowując odpowiednie procedury, także wymagane przez prawo pocztowe i inne akty normatywne oraz 
standardy jakości. Ryzyko awarii technicznych zmniejszane jest poprzez dublowanie urządzeń oraz 
poddostawców usług serwerowych, a także poprzez odpowiednie systemy archiwizacji i tworzenia kopii 
bezpieczeństwa danych. Polityka bezpieczeństwa ma na celu przeciwdziałać zagrożeniom ludzkim 
(nieprzestrzegania procedur i przepisów bezpieczeństwa, braku zrozumienia zasad korzystania z systemu, 
niewystarczającej znajomości systemu i programów informatycznych, zaniedbania ze strony pracowników 
i administratorów), naturalnym, technicznym i administracyjnym (wynikających z norm prawnych). Ograniczenie 
tego ryzyka wiąże się z ponoszeniem niezbędnych dodatkowych kosztów na działania zapobiegawcze oraz 
usuwaniem skutków oraz przyczyn ewentualnych awarii. Innymi konsekwencjami mogą być kary i straty związane 
z niemożnością tymczasowego realizowania usług lub z tytułu ujawnienia danych zastrzeżonych oraz utrata 
reputacji. Wystąpienie awarii może negatywnie wpłynąć na wyniki Spółki. Z tego powodu dokładane są starania, 
aby skutki wystąpienia awarii były jak najmniejsze oraz czas ich występowania jak najkrótszy. 

Spółka stworzyła komórkę organizacyjną ukierunkowaną na budowę procedur i procesów biznesowych mających 
zwiększyć poziom bezpieczeństwa, poprzez bieżące analizy ryzyka i monitoring, której celem jest wdrożenie 
i certyfikacje w Spółce międzynarodowej normy ISO 27001 dotyczącej standaryzacji systemów zarządzania 
bezpieczeństwem informacji. 

Emitent wskazuje, iż w dotychczasowej historii Spółki nie doszło do materializacji niniejszego czynnika ryzyka. 

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka jako średnie. 
Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest niska, ponieważ w przypadku jego zaistnienia skala 
negatywnego wpływu na sytuację finansową i operacyjną Emitenta nie byłaby znacząca. 
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2.1.6 Ryzyko utraty kluczowych członków kadry kierowniczej oraz wykwalifikowanych 

pracowników 

Możliwość dalszego rozwoju Spółki opiera się na profesjonalizmie i doświadczeniu kadry zarządzającej oraz 
wiedzy specjalistycznej kluczowych pracowników, dysponujących rzadko spotykaną na rynku kombinacją 
doświadczenia i umiejętności w zakresie rozwoju biznesu, znajomości branży, w której działa Spółka oraz wiedzy 
eksperckiej z dziedziny informatyki oraz logistyki. Jednocześnie Spółka działa w obszarze, który charakteryzuje 
się brakami kadr, ze szczególnym uwzględnieniem programistów i architektów systemów IT. Pozyskanie 
pracowników o zbliżonych umiejętnościach mogłoby wiązać się z istotnym wzrostem kosztów i tym samym 
pogorszeniem wyników Spółki. Z kolei utrata osób należących do szczebla zarządzającego może wpłynąć  
na skuteczność i możliwość prowadzenia działań rozwojowych i pozyskiwania nowych klientów i partnerów.  
W celu przeciwdziałania rotacji pracowników Spółka zamierza wprowadzić system motywacji kadry zarządzającej 
powiązany z wynikami osiąganymi przez Spółkę. Członkowie Zarządu spółki są jednocześnie założycielami 
i istotnymi akcjonariuszami Spółki, co pozwala zredukować ryzyko utraty kluczowej kadry. 

Emitent wskazuje, iż w dotychczasowej historii Spółki nie doszło do materializacji niniejszego czynnika ryzyka. 

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka jako niskie. 
Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest niska, ponieważ w przypadku jego zaistnienia skala 
negatywnego wpływu na sytuację finansową i operacyjną Emitenta nie byłaby znacząca. 

2.1.7 Ryzyko związane z naruszeniem Ustawy Prawo Pocztowe 

Spółka jest zarejestrowanym operatorem pocztowym podlegającym pod nadzór Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Pocztowe oraz wydanych do niej rozporządzeń. Kontrole 
obejmują przestrzeganie przepisów i decyzji regulatora z zakresu działalności pocztowej we wszystkich 
działaniach operatora. Prezes UKE w przypadku stwierdzenia naruszeń wydaje decyzje stwierdzając zakres 
i termin usunięcia nieprawidłowości. Ponadto, możliwe są nałożenia kar pieniężnych na operatora w przypadku 
wystąpienia działań i naruszeń zdefiniowanych w art. 126 wymienionej Ustawy obejmujące m.in. obowiązki 
proceduralne, taryfowe, informacyjne czy raportowe. Maksymalne kary nie przekraczają 2% przychodów ogółem 
osiągniętych przez danego operatora w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary. Procedury 
wdrożone przez Spółkę mają na celu zapewnienie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami, a działania 
Zarządu, na którym spoczywa dodatkowa odpowiedzialność i ryzyko kary pieniężnej w przypadku utrudniania 
kontroli dążą do minimalizacji ryzyka powstania nieprawidłowości i dodatkowych kosztów ewentualnych kar, 
mogących negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki. Ponadto Spółka posiada wyspecjalizowaną komórkę 
organizacyjną, której zadaniem jest realizacja ustawowych obowiązków i okresowa aktualizacja dokumentacji 
oraz procedur wynikających z ustawy. 

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka jako niskie. 
Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest niska, ponieważ w przypadku jego zaistnienia skala 
negatywnego wpływu na sytuację finansową i operacyjną Emitenta nie byłaby znacząca. 

2.2 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem rynkowym Spółki 

Do najbardziej kluczowych czynników ryzyka związanych z otoczeniem, w ramach którego Spółka prowadzi 
działalność zaliczyć należy: 

2.2.1 Ryzyko związane z rozwojem nowych usług i produktów 

Spółka prowadzi działalność na bardzo konkurencyjnych rynkach. Postęp technologiczny, modele biznesowe 
i usługi z bardziej rozwiniętych rynków powodują dużą zmienność, wymuszając konieczność poszukiwania 
nowych rozwiązań technologicznych i rozbudowy usług przez wszystkich uczestników rynku. Nowe trendy 
wpływają na standardy usług oraz potrzeby konsumentów. Takie otoczenie stwarza ryzyko wdrożeń usług 
i produktów na rynek, który nie jest wystarczająco dojrzały do ich absorbcji lub ryzyko szybkiego starzenia się 
technologii i przygotowanie rozwiązań nie w pełni zgodnych z oczekiwaniami rynku. 

Spółka koncentruje swoją działalność wokół rozbudowy platformy technologicznej z naciskiem na rozwój 
oprogramowania w obszarze szeroko rozumianej logistyki miejskiej i usług komplementarnych. Oznacza 
to również konieczność integracji wielu partnerów technologicznych, producentów urządzeń nadawczo-
odbiorczych różnych klas, licznych usługodawców, którzy mogą realizować swoje usługi lub sprzedawać  
je za pośrednictwem rozwiązań i usług Spółki. Rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania Spółki, skali oraz 
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portfolio realizowanych przez Spółkę usług wiąże się często z koniecznością realizacji wielu pilotaży nowych 
rozwiązań i prowadzeniu projektów inwestycyjnych oraz zaangażowania organizacyjnego i kapitałowego Spółki. 
Niekorzystny dobór realizowanych projektów oraz partnerów i dostawców może wpłynąć na konieczność 
zakończenia projektów, co może wiązać się również z kosztami rozwiązywania umów o partnerstwach 
technologicznych. Wartość poszczególnych projektów rozwojowych Spółki może wahać się w przedziale  
0,2 – 3,0 mln PLN i może ona wzrastać. Większość projektów jest długoterminowych, a okres zwrotu sięga  
od 3 miesięcy do 3 lat. 

Emitent wskazuje, iż w dotychczasowej historii Spółki nie doszło do materializacji niniejszego czynnika ryzyka. 

Kontrola tego ryzyka odbywa się poprzez ciągłe monitorowanie trendów technologicznych i konsumenckich, 
a także przez konsekwentne poszerzanie oferowanych rozwiązań w działalności, w której specjalizuje się Spółka. 

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka jako średnie. 
Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest średnia.  

2.2.2 Uzależnienie rynku e-commerce i branży kurierskiej od sytuacji ekonomicznej 

Działalność Spółki jest poddana dużej korelacji sytuacji ekonomicznej i jej wpływu na rynek e-commerce 
z wielkością rynku kurierskiego, gdzie tempo wzrostu wolumenu w znacznym stopniu zależy od rozwoju handlu 
elektronicznego, tj. segmentu Business-to-Customer. Roczne tempo wzrostu wolumenu przesyłek kurierskich 
w Polsce wg. raportów UKE mieściło się w przedziale 20-30% w ostatniej dekadzie z wyjątkiem 2015 roku, gdy 
spadło do ok. 10%, aby w 2016 roku powrócić do wcześniejszego poziomu. Dotkliwe dla Spółki mogą być skutki 
ograniczenia wydatków konsumentów, również na poziomie regionalnym oraz globalne kryzysy ekonomiczne. 
W związku z powyższym osłabienie kondycji gospodarczej i pogorszenie nastrojów producentów oraz 
konsumentów co do przyszłości może mieć istotny wpływ na wyniki działalności. 

Emitent wskazuje, iż w dotychczasowej historii Spółki nie doszło do materializacji niniejszego czynnika ryzyka. 

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka jako niskie. 
Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest średnia. . 

2.2.3 Ryzyko związane ze skutkami ekonomicznymi wojny w Ukrainie 

Zarząd Emitenta ocenia, iż agresja Rosji na Ukrainę, jak również sankcje gospodarcze nakładane w związku z tą 
wojną oraz skutki odpowiedzi na nakładane sankcje nie mają obecnie ani w dającej się przewidzieć przyszłości 
wpływu na działalność Emitenta, w związku z brakiem jakichkolwiek relacji Spółki z rynkiem rosyjskim, 
białoruskim lub ukraińskim. Sytuacja w Ukrainie nie ma wpływu na wycenę aktywów Spółki, zarządzanie ryzykiem 
kredytowym i ryzykiem płynności oraz nie ma wpływu na wielkości przedstawione w sprawozdaniu finansowym 
Emitenta za rok 2021. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że pośrednio skutki gospodarcze wojny w Ukrainie, mogą mieć istotny wpływ na 
odczuwalne pogorszenie się ogólnej koniunktury gospodarczej, a w konsekwencji ogólnego spadku popytu na 
rynku handlu elektronicznego, jak również na istotny wzrost inflacji i poziomu stóp procentowych. Wszystkie 
wymienione czynniki mogą mieć negatywny wpływ na przyszłe przychody i wyniki Emitenta. 

W ocenie Zarządu Emitenta na Datę Prospektu niemożliwe jest jednak precyzyjne oszacowanie wpływu wojny 
w Ukrainie na przychody i wyniki Emitenta. 

Emitent wskazuje, iż w dotychczasowej historii Spółki nie doszło do materializacji niniejszego czynnika ryzyka. 

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka związanego z wojną 
w Ukrainie jako średnie. Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest średnia. 

2.2.4 Ryzyko związane ze skutkami ekonomicznymi pandemii koronawirusa 

Na Datę Prospektu Zarząd Emitenta ocenia wystąpienie pandemii lub zaostrzenie stanu zagrożenia 
pandemicznego koronawirusa SARS-CoV-2 jako niezagrażające działalności operacyjnej Spółki. Spółka 
wprowadziła pracę w systemie zdalnym w celu zabezpieczenia pracowników przed zarażeniem. Ciągłość działania 
systemów informatycznych Spółki oraz aktywów służących do świadczenia usług nie została zakłócona i nie jest 
zagrożona w związku z trwającą pandemią. Niezależnie od powyższego możliwe jest wystąpienie sytuacji, 
w której po stronie Spółki powstaną dodatkowe koszty związane z możliwymi ograniczeniami w świadczeniu 
pracy oraz zwolnieniami chorobowymi pracowników. 
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Jednocześnie należy zaznaczyć, że skutki gospodarcze pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 mogą mieć istotny 
wpływ na odczuwalne pogorszenie się ogólnej koniunktury gospodarczej, a w konsekwencji ogólnego spadku 
popytu na rynku handlu elektronicznego, jak również na istotny wzrost inflacji i poziomu stóp procentowych. 
Wszystkie wymienione czynniki mogą mieć negatywny wpływ na przychody i wyniki Emitenta.  

W ocenie Zarządu Emitenta na Datę Prospektu niemożliwe jest jednak precyzyjne oszacowanie wpływu pandemii 
koronawirusa na przychody i wyniki Emitenta. 

Emitent wskazuje, iż w dotychczasowej historii Spółki nie doszło do materializacji niniejszego czynnika ryzyka. 

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka związanego z pandemią 
koronawirusa jako niskie. Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest niska.  

2.3 Czynniki ryzyka związane z Akcjami 

Do najbardziej kluczowych czynników ryzyka związanych ze strukturą akcjonariatu oraz Akcjami zaliczyć należy: 

2.3.1 Akcje mogą mieć ograniczoną płynność, cena rynkowa Akcji może ulec obniżeniu lub może 

podlegać istotnym wahaniom  

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW nie gwarantuje ich płynności. Spółki 
notowane od czasu do czasu przeżywają istotne wahania obrotów swoich papierów wartościowych, co może 
mieć niekorzystny wpływ na cenę rynkową Akcji. Jeśli nie zostanie osiągnięty lub utrzymany odpowiedni poziom 
obrotów Akcjami, może to mieć istotny niekorzystny wpływ na płynność i cenę Akcji. Nawet jeśli zostanie 
osiągnięty i utrzymany odpowiedni poziom obrotów Akcjami, cena rynkowa Akcji może spaść poniżej ceny, 
po której zostaną one przeniesione na rynek regulowany. Jakikolwiek nieadekwatny poziom płynności Akcji może 
ograniczyć zdolność inwestorów do sprzedaży wymaganej liczby Akcji po oczekiwanej cenie. Ponadto ceny Akcji 
po przeniesieniu notowań na rynek regulowany mogą być niższe niż ceny Akcji w alternatywnym systemie obrotu 
przed przeniesieniem notowań na rynek regulowany. Inwestorzy kupujący Akcje powinni być świadomi, iż mogą 
nie być w stanie sprzedać Akcji w dowolnym czasie po satysfakcjonującej cenie.  

Cena rynkowa Akcji może ulec obniżeniu oraz może podlegać znacznym wahaniom w wyniku wpływu wielu 
czynników, na które Spółka nie będzie miał wpływu i które niekoniecznie są związane z działalnością, 
transakcjami, wynikami finansowymi i perspektywami Emitenta. Wśród takich czynników należy wymienić m.in. 
ogólną sytuację polskiej gospodarki, warunki i tendencje w polskim sektorze e-commerce oraz w Europie 
i na świecie, zmiany w wycenach rynkowych spółek w sektorze usług kurierskich i pocztowych, zmiany 
w kwartalnych wynikach operacyjnych Emitenta, wahania cen oraz poziomu obrotów na rynku giełdowym, 
zmiany w szacunkach i prognozach finansowych lub rekomendacjach analityków giełdowych dla Emitenta lub 
Akcji, ogłoszenie przez Emitenta lub jego konkurentów nowych usług lub technologii, akwizycji lub joint-venture. 
Na skutek wyżej wymienionych czynników kurs akcji może spaść, co z kolei może przełożyć się na poniesienie 
przez inwestorów strat finansowych. 

Ponadto rynek kapitałowy jest ogólnie narażony na istotne wahania cen, które mogą być niepowiązane lub 
nieproporcjonalnie wysokie do wyników działalności danych spółek. Takie ogólne czynniki rynkowe mogą mieć 
istotny niekorzystny wpływ na cenę rynkową Akcji.  

Emitent wskazuje, iż w dotychczasowej historii Spółki nie doszło do materializacji niniejszego czynnika ryzyka. 

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka jako średnie. 
Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest średnia. W przypadku jego zaistnienia skala 
negatywnego wpływu na akcje Emitenta nie byłaby znacząca. 

2.3.2 Ryzyko przeprowadzenia przez Emitenta w przyszłości ofert dłużnych lub udziałowych 

papierów wartościowych i ich negatywnego wpływu na cenę rynkową Akcji oraz 

rozwodnienie udziałów akcjonariuszy Emitenta 

W celu finansowania działalności Emitenta, Emitent może pozyskiwać dodatkowy kapitał poprzez oferowanie 
dłużnych lub udziałowych papierów wartościowych, a w szczególności obligacji zamiennych na akcje, obligacji 
z prawem pierwszeństwa, warrantów subskrypcyjnych oraz akcji zwykłych. Obejmowanie akcji nowej emisji 
Spółki w ramach przyszłych ofert oraz wykonywanie prawa do objęcia akcji wynikającego z warrantów 
subskrypcyjnych lub dłużnych zamiennych papierów wartościowych, które Spółka może wyemitować 
w przyszłości mogą skutkować rozwodnieniem posiadanych przez obecnych akcjonariuszy praw majątkowych 
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i praw głosu, jeżeli zostaną przeprowadzone z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
Emitenta, lub jeżeli akcjonariusze Emitenta podejmą decyzję o niewykonaniu praw poboru albo innego prawa do 
objęcia akcji nowej emisji Spółki, jak również mogą skutkować obniżeniem ceny akcji Emitenta. Możliwe jest 
także wystąpienie obydwu wymienionych skutków jednocześnie. 

Ponieważ każda decyzja Spółki o emisji dodatkowych papierów wartościowych zależy m.in. od warunków 
rynkowych, potrzeb kapitałowych Spółki, dostępności i kosztów innych źródeł finansowania oraz innych 
czynników, w tym znajdujących się poza kontrolą Emitenta, Spółka nie jest w stanie przewidzieć ani oszacować 
kwoty, czasu lub charakteru każdej takiej przyszłej emisji. Tym samym przyszli inwestorzy ponoszą ryzyko 
obniżenia ceny rynkowej Akcji i rozwodnienia ich udziału w Spółce w wyniku przyszłych emisji wymienionych 
powyżej papierów wartościowych dokonywanych przez Emitenta. 

Emitent wskazuje, iż w dotychczasowej historii Spółki nie doszło do materializacji niniejszego czynnika ryzyka. 

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka jako średnie. 
Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest niska, ponieważ w przypadku jego zaistnienia skala 
negatywnego wpływu na akcje Emitenta nie byłaby znacząca. 

2.3.3 Akcje mogą nie zostać dopuszczone do obrotu lub notowań na rynku regulowanym 

(równoległym) GPW 

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym (w tym równoległym) GPW wymaga zgody 
zarządu GPW. Zgoda taka może być udzielona, jeśli Spółka spełni wszystkie wymogi prawne określone 
w stosownych regulacjach GPW, w tym w szczególności wymogi w zakresie minimalnej liczby akcji w wolnym 
obrocie, odpowiedniej płynności akcji oraz odpowiedniego poziomu kapitalizacji. Warunki te zostały szczegółowo 
opisane w rozdziale „15.1 Podstawowe informacje o dopuszczanych papierach wartościowych” 
niniejszego prospektu. 

Na Datę Prospektu Spółka nie spełnia kryterium średniej kapitalizacji Spółki za ostatnie 3 miesiące – jej wartość 
na dzień 13 stycznia 2023 r. wynosi 40,12 mln PLN, wobec wymaganych 48,00 mln PLN. Jednocześnie Emitent 
wskazuje, że do kwietnia 2022 roku Emitent spełniał kryterium kapitalizacji, której wartość w istotny sposób 
przekraczała wymagany próg. Emitent ma świadomość, iż na moment publikacji prospektu, kryterium 
kapitalizacji może pozostawać niespełnione z racji trudnych do przewidzenia zewnętrznych warunków 
rynkowych, a tym samym wyceny Akcji Emitenta w alternatywnym systemie obrotu. Emitent dokłada należytych 
starań, aby proces dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu giełdowego był realizowany zgodnie  
z przepisami prawa i standardem rynkowym. 

Ponadto, biorąc pod uwagę, że niektóre kryteria dopuszczenia i wprowadzenia instrumentów finansowych 
do obrotu na GPW, są uznaniowe i pozostawione ocenie GPW, Spółka nie może zapewnić, że takie zgody 
i zezwolenia zostaną uzyskane oraz że Akcje zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku 
regulowanym GPW. Ponadto Spółka nie może całkowicie wykluczyć, że z powodu okoliczności leżących poza jej 
kontrolą, dopuszczenie i wprowadzenie Akcji na rynku regulowanym GPW nastąpi w terminach innych niż 
pierwotnie zakładano. 

W przypadku braku spełnienia w terminie ważności Prospektu wymogów dopuszczenia Akcji Spółki do obrotu 
na rynku równoległym Emitent nie zamierza ubiegać się o ich dopuszczenie w innym systemie obrotu. Na Datę 
Prospektu Akcje są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, 
prowadzonym przez GPW. W przypadku braku spełnienia wymogów dopuszczenia Akcji Spółki do obrotu 
na rynku równoległym Akcje Emitenta pozostaną przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu  
na rynku NewConnect. 

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka jako średnie. 
W przypadku jego zaistnienia skala negatywnego wpływu na akcje Emitenta nie byłaby znacząca. 

2.3.4 Niespełnienie przez Emitenta wymogów określonych w Regulaminie GPW lub Ustawie 

o ofercie może spowodować wykluczenie Akcji z obrotu giełdowego 

Papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na GPW mogą zostać z niego wykluczone przez Zarząd GPW. 
Regulamin GPW oraz Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP określają przesłanki wykluczenia 
instrumentów finansowych z obrotu na GPW (w szczególności § 31 Regulaminu GPW). Zarząd GPW wyklucza 
instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: (i) jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona, (ii) na żądanie KNF 
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zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, (iii) w przypadku zniesienia  
ich dematerializacji, oraz (iv) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy  
organ nadzoru. 

W przypadku naruszenia przez spółkę publiczną obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie lub Ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi, KNF może podjąć decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych 
z obrotu na GPW. Wśród przesłanek podjęcia decyzji o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu przez 
Zarząd GPW, można wyróżnić: uporczywe naruszanie przez spółkę publiczną przepisów obowiązujących na GPW, 
złożenie przez spółkę publiczną wniosku o wykluczenie z notowań, ogłoszenie upadłości lub otwarcie likwidacji 
spółki publicznej lub jeżeli w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych 
na danym instrumencie finansowym. Nie ma pewności, że którakolwiek z powyższych podstaw wykluczenia Akcji 
nie wystąpi w przyszłości. Po wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu giełdowego, inwestorzy nie będą 
mogli dokonywać transakcji danymi papierami wartościowymi na GPW, co może mieć istotny niekorzystny wpływ 
na płynność takich papierów wartościowych. Pozarynkowa sprzedaż takich papierów wartościowych może 
wiązać się z koniecznością akceptacji przez akcjonariusza znacznego obniżenia ceny sprzedaży w odniesieniu  
do ich ostatniej ceny giełdowej. 

Emitent wskazuje, iż w dotychczasowej historii Spółki nie doszło do materializacji niniejszego czynnika ryzyka. 

Na Datę Prospektu Emitent ocenia prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka jako niskie. 
Istotność powyższego czynnika ryzyka w ocenie Emitenta jest niska, ponieważ w przypadku jego zaistnienia skala 
negatywnego wpływu na akcje Emitenta nie byłaby znacząca. 
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3. PODSTAWOWE INFORMACJE 

Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu 

na rynku regulowanym (równoległym) prowadzonym przez GPW Akcji Spółki. Celem Prospektu jest udzielenie 

informacji inwestorom o Emitencie i Akcjach Dopuszczanych w celu umożliwienia im podjęcia decyzji 

co do potencjalnej inwestycji w Akcje Dopuszczane.  

Emitent posiada stronę internetową www[.]pointpack[.]pl. Spółka zastrzega, że informacje umieszczone 

na stronie internetowej nie są częścią Prospektu, chyba że informacje te zostały dodane do Prospektu poprzez 

odniesienie do nich. 

Prospekt został zatwierdzony przez KNF, która jest właściwym organem zgodnie z Rozporządzeniem 

Prospektowym. 

Komisja zatwierdzając prospekt nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia 

prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego 

z prowadzoną przez Emitenta działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych  

papierów wartościowych. 

3.1 Pojęcia i definicje 

Terminy pisane w Prospekcie wielkimi literami, gdy nie zostały zdefiniowane inaczej w treści Prospektu, mają 

znaczenie nadane im w rozdziale Skróty i definicje. 

Gdy z kontekstu nie wynika nic innego, używane w Prospekcie terminy „Emitent”, „Spółka” oraz „PNT” dotyczą 

wyłącznie Pointpack S.A. jako Emitenta. Na Datę Prospektu Emitent posiada jeden podmiot zależny – spółkę P2A 

Box sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Emitent nie posiada innych spółek zależnych, podmiotów powiązanych 

i stowarzyszonych ze Spółką.  

Jeśli nie wskazano inaczej, oświadczenia wyrażające szacunki i opinie, oczekiwania, przekonania, przewidywania 

Spółki lub kierownictwa odnoszą się do szacunków i opinii, oczekiwań, przekonań oraz przewidywań Zarządu. 

3.2 Istotne informacje do Inwestorów 

Potencjalni Inwestorzy powinni być świadomi, że inwestycja w Akcje Dopuszczane wiąże się w szczególności 

z ryzykiem finansowym. Przed podjęciem decyzji o zakupie Akcji Dopuszczanych, Inwestorzy powinni dokładnie 

zapoznać się z informacji zawartymi w niniejszym Prospekcie, a zwłaszcza w następującym rozdziale: Czynniki 

ryzyka. Uwadze Inwestorów nie powinny ujść także pozostałe informacje widniejące w Prospekcie. Decyzja 

dotycząca ewentualnej inwestycji w Akcje Dopuszczane powinna być samodzielna i poprzedzona własną analizą 

działalności Emitenta na podstawie wszelkich informacji przedstawionych w Prospekcie.  

Potencjalni Inwestorzy powinni opierać się jedynie na informacjach zawartych w Prospekcie, jak również na jego 

ewentualnych zmianach wynikających z zatwierdzonych przez KNF suplementów do Prospektu, a także 

komunikatach aktualizujących do Prospektu oraz na innych informacjach przekazywanych zgodnie 

z Rozporządzeniem Prospektowym lub Ustawą o ofercie. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, 

żadna osoba nie została upoważniona do udzielania informacji lub składania oświadczeń w związku 

z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym, innych niż zawarte w Prospekcie, 

a jeżeli informacje takie lub oświadczenia zostały udzielone lub złożone, nie należy ich uważać za autoryzowane 

przez Spółkę lub Firmę Inwestycyjną. 

Informacje zawarte w Prospekcie nie mogą być uznane za poradę prawną, podatkową lub finansową, 

ani jakąkolwiek inną. Potencjalny Inwestor, w przypadku powzięcia wątpliwości, powinien, przed poczynieniem 

inwestycji w Akcje Dopuszczane, uzyskać poradę prawną, podatkową lub finansową. Faktem niezaprzeczalnym 

i o którym należy pamiętać, jest to, że cena papierów wartościowych oraz ich dochodowość mogą 

ulegać wahaniom. 
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3.3 Zmiany do Prospektu 

Fakt opublikowania Prospektu po Dacie Prospektu nie jest równoznaczny z tym, że pomiędzy Datą Prospektu, 

a dniem jego publicznego udostępnienia, sytuacja Spółki nie uległa zmianie. Nie oznacza to również, 

że informacje zawarte w Prospekcie są aktualne po Dacie Prospektu lub w jakimkolwiek terminie innym,  

niż określony w Prospekcie jako dzień, na który dane informacje zostały sporządzone, zależnie od tego, który z 

tych terminów nastąpił wcześniej. 

3.4 Suplementy do Prospektu 

Art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego stanowi, iż każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna 
niedokładność odnoszące się do informacji zawartych w prospekcie, które mogą wpłynąć na ocenę akcji i które 
wystąpiły lub zostały zauważone w okresie między zatwierdzeniem prospektu a rozpoczęciem obrotu na rynku 
regulowanym, muszą zostać wskazane, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do prospektu. 

Zgodnie z art. 18 Rozporządzenia Delegowanego Finansowego suplement do prospektu publikuje się, gdy: 

 nowe zbadane roczne sprawozdanie finansowe zostanie opublikowane przez: 

- emitenta, w przypadku, gdy prospekt odnosi się do udziałowych papierów wartościowych; 

- emitenta akcji bazowych lub innych zbywalnych papierów wartościowych równoważnych akcjom, 
w przypadku papierów wartościowych, o których mowa w art. 19 ust. 2 (papiery wartościowe 
wymienne lub zamienne na akcje), art. 19 ust. 3 lub art. 20 ust. 2 (papiery wartościowe inne niż 
wskazane w art. 19) Rozporządzenia Delegowanego; 

- emitenta akcji bazowych kwitów depozytowych, o których mowa w art. 6 i 14 Rozporządzenia 
Delegowanego; 

 emitent opublikował prognozę lub szacunek dotyczące zysków po zatwierdzeniu takiego prospektu, 
w przypadku, gdy wymagane jest zamieszczenie w prospekcie prognozy lub szacunków dotyczących 
zysków zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym; 

 prognoza lub szacunek dotyczące zysków zostaną zmienione w prospekcie lub z niego wycofane; 

 nastąpi zmiana w sposobie kontrolowania: 

- emitenta, w przypadku, gdy prospekt odnosi się do udziałowych papierów wartościowych; 

- emitenta akcji bazowych lub innych zbywalnych papierów wartościowych równoważnych akcjom, 
w przypadku, gdy prospekt odnosi się do papierów wartościowych, o których mowa w art. 19 ust. 2 
(papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje), art. 19 ust. 3 lub art. 20 ust. 2 (papiery 
wartościowe inne niż wskazane w art. 19) Rozporządzenia Delegowanego; 

 emitenta akcji bazowych kwitów depozytowych, o których mowa w art. 6 i 14 Rozporządzenia 
Delegowanego; 

 strony trzecie złożą nową ofertę przejęcia, jak określono w art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2004/25/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie ofert przejęcia (Dz. U. L 142/12, 
s. 20 – 31), lub wynik takiej oferty przejęcia stanie się dostępny w odniesieniu do któregokolwiek 
z określonych rodzajów papierów wartościowych: 

 kapitału własnego emitenta, w przypadku, gdy prospekt odnosi się do udziałowych 
papierów wartościowych; 

 kapitału własnego emitenta akcji bazowych lub innych zbywalnych papierów wartościowych 
równoważnych akcjom, w przypadku, gdy prospekt odnosi się do papierów wartościowych, o których 
mowa w art. 19 ust. 2 (papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje), art. 19 ust. 3 lub art. 
20 ust. 2 (papiery wartościowe inne niż wskazane w art. 19) Rozporządzenia Delegowanego; 

 kapitału własnego emitenta akcji bazowych kwitów depozytowych, w przypadku, gdy prospekt 
sporządzono zgodnie z art. 6 i 14 Rozporządzenia Delegowanego; 

 oświadczenie o kapitale obrotowym zawarte w prospekcie stanie się wystarczające lub niewystarczające 
w stosunku do obecnych wymagań emitenta w odniesieniu do: 



 

26  

 udziałowych papierów wartościowych; 

- papierów wartościowych, które są zamienne lub wymienne i o których mowa w art. 19 ust. 2 i art. 19 
ust. 3 Rozporządzenia Delegowanego; 

- kwitów depozytowych emitowanych na akcje, o których mowa w art. 6 i 14 Rozporządzenia 
Delegowanego; 

 emitent ubiega się o dopuszczenie do obrotu na dodatkowych rynkach regulowanych w co najmniej 
jednym dodatkowym Państwie Członkowskim lub zamierza złożyć ofertę publiczną papierów 
wartościowych w co najmniej jednym dodatkowym Państwie Członkowskim, o którym nie wspomniano 
w prospekcie; 

 w przypadku prospektu odnoszącego się do udziałowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 
19 ust. 2 (papiery wartościowe wymienne lub zamienne na akcje), art. 19 ust. 3 lub art. 20 ust. 2 (papiery 
wartościowe inne niż wskazane w art. 19) Rozporządzenia Delegowanego, nowe znaczące zobowiązanie 
finansowe może spowodować znaczącą zmianę brutto w rozumieniu art. 1 lit. e) Rozporządzenia 
Delegowanego; 

 wzrośnie zagregowana kwota nominalna programu ofertowego. 

Każdy suplement, niezależnie od postanowień Rozporządzenia Delegowanego czy Rozporządzenia 
Delegowanego Finansowego, zatwierdza KNF w taki sam sposób jak prospekt, maksymalnie w ciągu 5 dni 
roboczych i publikuje go zgodnie z co najmniej takimi samymi zasadami jak zasady, jakie miały zastosowanie 
w momencie publikacji pierwotnego prospektu zgodnie z art. 21 Rozporządzenia Prospektowego 
oraz art. 51 Ustawy o ofercie. Podczas weryfikacji suplementu KNF może żądać wprowadzenia zmian  
lub uzupełniania go o dodatkowe informacje, które są niezbędne, gdy projekt prospektu nie spełnia standardów 
kompletności, zrozumiałości i spójności zgodnie z art. 20 ust. 4 Rozporządzenia Prospektowego. Ponadto Komisja 
może żądać, w oparciu o art. 23 ust. 6 Rozporządzenia Prospektowego, umieszczenia w suplemencie 
skonsolidowanej wersji uzupełnianego prospektu, dokumentu rejestracyjnego lub uniwersalnego dokumentu 
rejestracyjnego w charakterze załącznika, jeśli taka skonsolidowana wersja jest konieczna do zapewnienia 
zrozumiałości informacji zawartych w Prospekcie. W razie potrzeby do podsumowania i wszelkich jego tłumaczeń 
również załącza się suplement do Prospektu w celu uwzględnienia nowych informacji przedstawionych 
w suplemencie do Prospektu. 

Stosownie do art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego, po zatwierdzeniu prospektu jest on udostępniany 
do publicznej wiadomości jednak nie później niż w chwili dopuszczenia akcji do obrotu.  

Niezatwierdzenie suplementu do prospektu może nastąpić, gdy nie odpowiada on pod względem formy 
i/lub treści wymogom wskazanym w przepisach prawa. Na skutek tego może nastąpić wstrzymanie 
procesu Dopuszczenia.  

Ewentualna publikacja suplementu/ów do Prospektu może spowodować, że dane zawarte w Prospekcie mogą 
nie być aktualne na dzień jego publikacji. Stąd Potencjalni Inwestorzy powinni kompleksowo zapoznać 
się z treścią wszystkich dokumentów, na które składają się Prospekt oraz wszystkie suplementy do Prospektu 
udostępnione do informacji publicznej po dniu publikacji Prospektu. 

3.5 Prezentacja informacji finansowych i danych operacyjnych w Prospekcie 

Historyczne Informacje Finansowe i inne informacje finansowe w Prospekcie 

Historyczne Informacje Finansowe, zamieszczone w Prospekcie w rozdziale Informacje Finansowe, zostały 

sporządzone na potrzeby Dopuszczenia zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz wydanymi na jej 

podstawie przepisami, oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 października 2020 

r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych 

sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie dla emitentów z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz.U. z 2020 poz. 2000) 

(„Rozporządzenie o sprawozdaniach finansowych”). 

Historyczne Informacje Finansowe obejmują jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta za okresy 

od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., od 1 stycznia 2019 r. 

do 31 grudnia 2019 r. oraz od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Dane finansowe za poszczególne okresy 
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zostały sporządzone według tych samych zasad. Historyczne Informacje Finansowe nie są statutowym 

sprawozdaniem finansowym Spółki, gdyż za lata 2020-2018 sporządzano sprawozdania finansowe zgodnie 

z obowiązującymi w Polsce przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz przepisami 

obowiązującymi emitentów papierów wartościowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect. Z uwagi na tożsame zasady rachunkowości nie występują różnice liczbowe pomiędzy Historycznymi 

Informacjami Finansowymi a opublikowanymi sprawozdaniami statutowymi oraz przepisami obowiązującymi 

emitentów papierów wartościowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zaprezentowane w rocznych sprawozdaniach finansowych są zgodne 

z danymi ujawnionymi w Historycznych Informacjach Finansowych, a dane szczegółowe do poszczególnych 

pozycji rocznych sprawozdań finansowych są zaprezentowane w notach do Historycznych Informacji 

Finansowych. Pomiędzy Historycznymi Informacjami Finansowymi, a statutowymi sprawozdaniami finansowymi 

Emitenta za lata 2020 – 2018 występują różnice w prezentacji, w tym w zakresie ujawnień, wynikające ze 

sporządzenia Historycznych Informacji Finansowych zgodnie z Rozporządzeniem o sprawozdaniach finansowych. 

Statutowe sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2021 zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi 

w Polsce przepisami Ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych. 

W związku z powyższym pomiędzy Historycznymi Informacjami Finansowymi a statutowym sprawozdaniem 

finansowym Emitenta za rok 2021 występują różnice w prezentacji oraz w zakresie ujawnień, które wynikają 

z aktualizacji Historycznych Informacji Finansowych o zdarzenia, które wystąpiły po dacie sporządzenia 

statutowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2021 oraz ze zmian zapisów dotyczących zasad 

rachunkowości i doprecyzowania niektórych opisów, które nie mają wpływu na wartości przedstawione 

w sprawozdaniach.  

Zmiany w szczególności dotyczą: 

- prezentacji wartości w sprawozdaniu w tysiącach złotych, a nie w złotych, zgodnie z notacją przyjętą 

w Historycznych Informacjach Finansowych 

- zmiany opisu dotyczącego kontynuacji działalności w zakresie dotyczącym braku wpływu wojny w Ukrainie 

na działalność i kontynuację działalności, 

- zmiany i uszczegółowienia opisów dotyczących przyjętych zasad polityki rachunkowości, które jednak nie miały 

wpływu na żadne wartości przedstawione w statutowym sprawozdaniu finansowym ani historycznych 

informacjach finansowych. Zmiany wprowadzono w szczególności w punktach 4. a), e), f) oraz i) Historycznych 

Informacji Finansowych. 

- zmiany opisów w punkcie 8 Historycznych Informacji Finansowych („Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości 

ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości zgodnie 

z Ustawą o rachunkowości a sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, które zostałyby 

sporządzone zgodnie z MSR”), w wyniku których nie zidentyfikowano jednak dodatkowych różnic. Zmiany 

polegają w szczególności na uszczegółowieniu opisów dotyczących „Zastosowania MSR 36 „Utrata wartości 

aktywów” oraz dodaniu punktu „Zastosowanie MSSF 9 „Instrumenty finansowe”. W obu przypadkach Emitent 

nie identyfikuje różnic w wartościach pomiędzy sprawozdaniem statutowym i Historycznymi Informacjami 

Finansowymi a MSR, 

- zmiany opisów w Nocie 32 Historycznych Informacji Finansowych, nie wpływające na wartości wykazane 

w Historycznych Informacjach Finansowych, 

- aktualizację zdarzeń po dniu bilansowym w Nocie 34 Historycznych Informacji Finansowych o zdarzenia, które 

zaszły po zatwierdzeniu statutowych sprawozdań finansowych do publikacji, tj. 25 marca 2022 r. W związku 

z tymi zdarzeniami dokonano także aktualizacji informacji w Nocie 31 oraz w punktach 1 f) i 2 f) Historycznych 

Informacji Finansowych. 

Śródroczne Informacje Finansowe obejmują skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od dnia 

1 stycznia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. Pomiędzy Śródrocznymi Informacjami Finansowymi, 

a sprawozdaniem finansowym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r. stanowiącym składnik 

raportu kwartalnego Emitenta opublikowanego w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniu 

14 listopada 2022 r., skorygowanym w dniu 18 listopada 2022 r. występują różnice w prezentacji oraz w zakresie 
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ujawnień, które wynikają z aktualizacji Śródrocznych Informacji Finansowych o zdarzenia, które wystąpiły po 

dacie sporządzenia raportu kwartalnego Emitenta oraz ze zmian zapisów dotyczących zasad rachunkowości 

i doprecyzowania niektórych opisów, które nie mają wpływu na wartości przedstawione w sprawozdaniach. 

Pomiędzy Śródrocznymi Informacjami Finansowymi a skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres 

od 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. stanowiącym część raportu kwartalnego opublikowanego w dniu 

14 listopada 2022 r., skorygowanym w dniu 18 listopada 2022 r., występują różnice w prezentacji oraz w zakresie 

ujawnień, które wynikają z aktualizacji Śródrocznych Informacji Finansowych o zdarzenia, które wystąpiły 

po dacie sporządzenia raportu kwartalnego Emitenta oraz ze zmian zapisów dotyczących zasad rachunkowości 

i doprecyzowania niektórych opisów, które nie mają wpływu na wartości przedstawione w sprawozdaniach. 

Pomiędzy sprawozdaniami nie występują różnice liczbowe inne niż wskazane poniżej. Poszczególne pozycje 

aktywów i pasywów zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym stanowiącym część 

raportu kwartalnego są zgodne z danymi ujawnionymi w śródrocznych skonsolidowanych informacjach 

finansowych, a dane szczegółowe do poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

stanowiącego część raportu kwartalnego są zaprezentowane w notach do śródrocznych skonsolidowanych 

informacji finansowych.   

Zmiany w szczególności dotyczą: 

- zmiany opisów tabel w punkcie 1, 5, 6 i 7;  

- zmiany opisów dotyczących podstaw sporządzenia sprawozdania i przyjętych zasad polityki rachunkowości 

w punkcie 2 a) oraz 4, które jednak nie miały wpływu na przedstawione wartości,  

- uszczegółowienie opisu w punkcie 8 i)  sprawozdania  („Wskazanie i objaśnienie różnic […] z MSR”), w wyniku 

których nie zidentyfikowano jednak różnic wartościowych, 

- ujednolicenie w tekście odwołań do „sprawozdania finansowego”, zamiast „informacji finansowych”, zgodnie 

z definicją przedstawioną w punkcie 2 a), 

- wprowadzenie zmian drobnych błędów liczbowych, poniżej progu istotności, do skonsolidowanego zestawienia 

zmian w kapitale własnym za okres 01.07-30.09.2022 w pkt. 2 („2. Kapitał zapasowy na początek okresu”: było 

„16 323”, jest „16 322”) i 5.5 („a) zwiększenia (z tytułu)” oraz „- korekta konsolidacyjna nabycie udziałów w jedn. 

zależnej”:  było „-561”; jest „-559”),  

- uzupełnienie i przeniesienie opisów dotyczących wartości firmy oraz kapitału mniejszości w  Notach 2 i 12, 

- aktualizację Noty 34 o zdarzenia, które zaszły po zatwierdzeniu raportu kwartalnego do publikacji, 

tj. 18 listopada 2022 r., 

- zmianę prezentacji „Zysków (strat) mniejszości” na „(Zyski) straty mniejszości” oraz zmianę formuł 

obliczeniowych pozycji Zysk (strata) brutto oraz Zysk (strata) netto w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. 

Zmiana prezentacji nie wpływa na wynik finansowy netto. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdziło statutowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 

w dniu 30 czerwca 2022 r.  

Historyczne Informacje Finansowe zostały sporządzone w oparciu o: 

 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie ze zmian 

w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku 

do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,  

 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie ze zmian 

w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku 

do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,  

 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie ze zmian 

w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 

dnia 31 grudnia 2019 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, 
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 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie ze zmian 

w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku  

do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.  

Historyczne Informacje Finansowe należy analizować w powiązaniu z informacjami finansowymi zawartymi 

w innych częściach Prospektu, m.in. w rozdziale Analiza operacyjna i finansowa. 

Historyczne Informacje Finansowe zostały zbadane przez Pana Antoniego Kiersnowskiego, kluczowego biegłego 

rewidenta wpisanego do rejestru pod numerem ewidencyjnym 6423, który wydał opinię bez zastrzeżeń z ich 

badania zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów. 

W celu sporządzenia sprawozdania finansowego w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości oraz zgodnie 

z przepisami Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych konieczne jest dokonanie przez Zarząd założeń 

i szacunków, które mogą wpływać na wielkości wykazane w sprawozdaniach finansowych i notach 

do sprawozdania finansowego. Rzeczywiste wielkości mogą odbiegać od tych założeń. Informacje na temat 

zmiany sposobu prezentacji informacji finansowych znajdują się w rozdziale Analiza operacyjna i finansowa, 

podrozdziale Istotne zasady rachunkowości i oszacowania. 

Historyczne Informacje Finansowe są prezentowane w walucie prezentacji Spółki, którą jest złoty polski (PLN). 

Spółka nie sporządza sprawozdań finansowych w innych walutach. Ponadto, jeśli nie zaznaczono inaczej, 

informacje finansowe i statystyczne zawarte w Prospekcie są również wyrażone w tysiącach złotych. 

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie informacje finansowe dotyczące Spółki przedstawione w niniejszym 

Prospekcie, w szczególności w rozdziale Analiza operacyjna i finansowa, pochodzą z Historycznych Informacji 

Finansowych lub zostały obliczone na ich podstawie. Część informacji finansowych i operacyjnych 

zamieszczonych w Prospekcie została opracowana w oparciu o inne źródła niż Historyczne Informacje Finansowe, 

w szczególności o zapisy księgowe i opracowania sporządzone przez Spółkę na własne potrzeby, które nie 

podlegały badaniu ani przeglądowi. W takim przypadku wskazano Spółkę jako źródło takich informacji 

finansowych i operacyjnych. W sytuacji, gdy informacje finansowe nie pochodzą z Historycznych Informacji 

Finansowych, podano ich źródło oraz wskazano, że dane nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta. Badaniu 

biegłego rewidenta poddano wyłącznie dane zawarte w Historycznych Informacjach Finansowych. 

Część informacji finansowych wskazana w Prospekcie została zaokrąglona i przedstawiona w milionach lub 

w tysiącach złotych. Ponadto, w niektórych przypadkach suma liczb w poszczególnych kolumnach lub wierszach 

tabel zawartych w Prospekcie może nie pokrywać się dokładnie z łączną sumą wyliczonych dla danej kolumny lub 

wiersza. Część danych procentowych w tabelach również została zaokrąglona i wynik zsumowania danych w tych 

tabelach może nie równać się dokładnie 100%. Zmiany procentowe pomiędzy porównawczymi okresami zostały 

obliczone na bazie kwot zaokrąglonych. 

Używane w odniesieniu do informacji finansowych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 

31 grudnia 2021 roku, od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, od dnia 1 stycznia 2019 roku 

do dnia 31 grudnia 2019 roku, oraz od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku przedstawionych 

w Prospekcie określenie „zbadane” oznacza, że dane te pochodzą z Historycznych Informacji Finansowych, które 

zostały zbadane przez Pana Antoniego Kiersnowskiego, kluczowego biegłego rewidenta wpisanego do rejestru 

pod numerem ewidencyjnym 6423, natomiast określenie „niebadane” używane w odniesieniu do wyników 

finansowych Spółki przedstawionych w Prospekcie oznacza, że dane te nie pochodzą z Historycznych Informacji 

Finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta. 

Skonsolidowane Śródroczne Informacje Finansowe obejmują skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 

Kapitałowej Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r., stanowiące składnik raportu 

kwartalnego Emitenta za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r. opublikowanego w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect w dniu 14 listopada 2022 r.  

Śródroczne Informacje Finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. zamieszczono 

w punkcie 21.3 Prospektu. 

W Prospekcie wskazano także kwoty w innych walutach niż polski złoty. Inne waluty należy traktować jako 
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zagraniczne środki płatnicze.  

3.6 Podstawy wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej 

W Prospekcie, a przede wszystkim w rozdziale Otoczenie rynkowe, zostały przedstawione wybrane dane 

dotyczące sektora gospodarki i rynku zaczerpnięte z publicznie dostępnych źródeł informacji, w tym oficjalnych 

źródeł branżowych. Informacji publikowanych na mocy obowiązujących przepisów prawa, komunikatów 

prasowych, jak również z innych źródeł zewnętrznych, które Spółka uważa za wiarygodne. Takie statystyki, 

informacje i dane są informacjami wybranymi i mogą być przybliżone, szacunkowe lub zawierać zaokrąglone 

liczby. Dane branżowe oraz statystyczne dotyczące rynku, na którym Spółka prowadzi działalność, zostały 

zaczerpnięte głównie z raportów branżowych oraz danych ogólnodostępnych dostarczanych przez firmy 

przeprowadzające badania rynkowe. Podkreślenia wymaga fakt, że w każdym przypadku dane statystyczne oraz 

dane źródłowe, na których one bazują, mogły zostać zebrane i opracowane według różnego rodzaju metodologii 

i statystyki, w szczególności w poszczególnych krajach. Nie można również zapewnić, że instytucje i firmy 

stosujące odmienne metody zbierania danych, ich analizy oraz ich przetwarzania uzyskałyby takie same wyniki. 

Źródło pochodzenia informacji zewnętrznych podawane jest każdorazowo w przypadku użycia takich informacji 

w Prospekcie. Przy przetwarzaniu oraz opracowywaniu danych makroekonomicznych, branżowych, rynkowych 

lub innych danych zaczerpniętych ze źródeł zewnętrznych, takich jak publikacje rządowe, branżowe, ogólne lub 

osób trzecich, Spółka nie dokonywała ich weryfikacji. Publikacje branżowe, co do zasady, zawierają stwierdzenia, 

że zawarte w nich informacje zostały uzyskane ze źródeł, które uważa się za wiarygodne, lecz nie ma gwarancji, 

iż dane takie są w pełni dokładne i kompletne. Podczas sporządzania Prospektu Spółka ani Firma Inwestycyjna 

nie przeprowadzali niezależnej weryfikacji informacji pochodzących od osób trzecich. Spółka nie przeprowadzała 

również badania adekwatności metodologii wykorzystanej przez podmioty zewnętrzne na potrzeby opracowania 

takich danych, szacunków lub prognoz. W przypadku informacji pochodzących od osób trzecich, które znajdują 

się w Prospekcie, informacje te zostały dokładnie przytoczone, oraz w zakresie, w jakim Spółka jest w stanie 

stwierdzić oraz ustalić na podstawie informacji pochodzących od osób trzecich, nie pominięto żadnych faktów, 

których pominięcie mogłoby sprawić, że informacje pochodzące od osób trzecich byłyby niedokładne bądź 

wprowadzałyby w błąd. 

Spółka nie jest w stanie zapewnić, że informacje branżowe, rynkowe lub inne dane zaczerpnięte ze źródeł 

zewnętrznych są dokładne albo w przypadku danych prognozowanych, że dane te zostały sporządzone  

na podstawie poprawnych danych i założeń ani że prognozy okażą się trafne. Spółka nie zamierza i nie 

zobowiązuje się do uaktualniania danych dotyczących branży lub rynku, zaprezentowanych w Prospekcie,  

z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

3.7 Stwierdzenia dotyczące przyszłości 

Prospekt zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie oświadczenia, inne niż oświadczenia 

dotyczące zdarzeń przeszłych w których, przed którymi albo po których, występują wyrazy takie jak „spodziewać 

się”, „oczekiwać”, „planować”, „cele”, „sądzić”, „uważać”, „przewidywać”, „dążyć”, „zamierzać”, „będzie”, 

„może”, „uprzedzając”, „byłby”, „mógłby”, albo inne podobne wyrażenia dotyczące zdarzeń przyszłych, 

sformułowane w trybie przypuszczającym lub w czasie przyszłym lub ich zaprzeczenia. Stwierdzenia dotyczące 

przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących przyszłej działalności i strategii oraz odnoszą się 

do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników będących 

poza kontrolą Emitenta, w tym dotyczących otoczenia, w którym Spółka prowadzi działalność. Wymienione 

czynniki mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, perspektywy i rozwój Spółki będą się istotnie różniły 

od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych lub wynikających z zamieszczonych w Prospekcie stwierdzeń. 

Niektóre takie czynniki opisane są w rozdziałach Czynniki ryzyka, Analiza operacyjna i finansowa oraz w innych 

rozdziałach Prospektu. 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości w odniesieniu do wyników finansowych Spółki zostały zamieszczone 

w Rozdziale Analiza operacyjna i finansowa podrozdziale Informacje o tendencjach. Stwierdzenia dotyczące 

przyszłości w odniesieniu do wyników finansowych Spółki nie stanowią prognozy wyników 

finansowych Emitenta. 

Oprócz obowiązków wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu GPW, Spółka nie ma obowiązku 
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przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących 

przyszłości zamieszczonych w Prospekcie w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem 

przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. 

Inwestorzy powinni być świadomi, że różnego rodzaju istotne czynniki i ryzyka mogą powodować, że rzeczywiste 

wyniki Emitenta będą istotnie różnić się od planów, celów, oczekiwań i zamiarów wyrażonych w stwierdzeniach 

dotyczących przyszłości. Czynniki te zostały opisane w rozdziale Czynniki ryzyka oraz w innych 

rozdziałach Prospektu. 

3.8 Dokumenty włączone do Prospektu przez odniesienie 

Poza informacjami zawartymi poniżej, do Prospektu nie włączono żadnych innych dokumentów przez 

odniesienie.  

Regulamin świadczenia usług, w tym usług pocztowych przez Pointpack S.A.:  

http://www.documents.pointpack.pl/pointpack_regulamin.pdf 

3.9 Dostępne informacje na temat Spółki jako spółki notowanej na GPW 

Po dopuszczeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Spółka będzie podlegać 

obowiązkom informacyjnym określonym w przepisach Ustawy o ofercie, Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz innych przepisach prawa polskiego lub unijnego i właściwych regulacjach, w ramach których 

Spółka zobowiązana będzie przekazywać określone informacje KNF, GPW oraz do publicznej wiadomości. 

Do informacji udostępnianych przez Spółkę będą należały w szczególności: 

 informacje okresowe przekazywane w formie raportów rocznych i raportów śródrocznych; 

 informacje bieżące; 

 informacje poufne; 

 zawiadomienia otrzymywane od Głównych Akcjonariuszy w przedmiocie posiadanych przez nich 

pakietów Akcji, oraz 

zawiadomienia otrzymywane w szczególności od Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej dotyczące 

transakcji mających za przedmiot Akcje lub inne powiązane z nimi instrumenty finansowe. 

Powyższe informacje będą dostępne także na stronie internetowej Spółki pod adresem  

www[.]pointpack[.]com/pl/.   

3.10 Kursy wymiany walut 

Na Datę Prospektu Spółka nie posiada umów o istotnym znaczeniu dla Emitenta, które byłyby rozliczane 

w walutach innych niż polski złoty. 
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4. INFORMACJE O EMITENCIE 

4.1 Informacje podstawowe  

Firma Spółki  Pointpack Spółka Akcyjna 

Siedziba Spółki  Warszawa 

Adres  ul. Józefa Bema 60A, 01-225 Warszawa 

Sąd rejestrowy  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Numer KRS  0000418228 

REGON  146090990 

NIP  5291799498 

Kapitał zakładowy  111.887,30 PLN 

Wartość nominalna akcji  0,10 PLN 

Przeważający przedmiot 

działalności 

 Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z) 

Kod LEI (Legal Entity Identifier)  25940005GMHYL6JHQ156 

Adres poczty elektronicznej  kontakt@pointpack.pl 

Adres strony internetowej  www[.]pointpack[.]pl 

Numer telefonu  +48 22 379 02 70 

Emitent został zawiązany w Rzeczypospolitej Polskiej na mocy prawa polskiego na podstawie aktu zawiązania 

spółki akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. przed asesorem notarialnym Dagmarą Konopką, zastępcą Sławomira 

Strojnego, notariusza w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4, 00-362 Warszawa, 

Repertorium A nr 1044/2012 przez Marka Piosika i Krzysztofa Konwisarza działających osobiście oraz Vindemia 

Investments Limited spółkę z siedzibą w Nikozji założoną na prawie cypryjskim i zarejestrowaną pod numerem 

HE 258683. Początkowy kapitał zakładowy spółki wynosił 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) i dzielił się 

na 1.000.000 (jeden milion) równych i niepodzielnych akcji, w tym: 

 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 (jeden) do 510.000 (pięćset 

dziesięć tysięcy) oraz; 

 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych imiennych serii B, 

o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 (jeden) do 490.000 (czterysta 

dziewięćdziesiąt tysięcy). 

Wszystkie Akcje serii A zostały objęte przez Vindemia Investments Limited w zamian za wkład pieniężny 

o wartości 96.900,00 PLN (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych). 

Akcje serii B zostały objęte przez: 

 Marka Piosika, który objął 294.000 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych 
o numerach od 000001 (jeden) do 294.000 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące), o wartości 
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja w zamian za wkład pieniężny odpowiadający wartości 
nominalnej obejmowanych akcji tj. 29.400,00 PLN (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych); 
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 Krzysztofa Konwisarza, który objął 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych 
o numerach od 294.001 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące jeden) do 490.000 (czterystu 
dziewięćdziesięciu tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja w zamian za 
wkład pieniężny, odpowiadający wartości nominalnej obejmowanych akcji tj. 19.600 PLN 
(dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych). 

Cena emisyjna Akcji Serii A była równa 0,19 PLN (dziewiętnaście groszy). Cena emisyjna Akcji Serii B była równa 
ich wartości nominalnej. 

Kapitał zakładowy Spółki został pokryty wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem Spółki. 

W dniu 18 kwietnia 2012 r. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000418228. 

Spółka została utworzona na czas nieograniczony. 

Spółka działa w oparciu o Statut i inne regulacje o charakterze wewnętrznym, a także na podstawie Kodeksu 
spółek handlowych i innych przepisów prawa dotyczących spółek prawa handlowego. 

Na Datę Prospektu kapitał zakładowy nie został podwyższony warunkowo. 

Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela, a zamiana akcji na okaziciela na akcje 
imienne nie jest dopuszczalna. 

4.2 Przedmiot działalności 

Emitent prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu rozwiązań usługowych dla branży handlowej oraz 

kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskiej. Emitent łączy tworzenie 

oprogramowania i rozwiązań IT ze świadczeniem usług serwisowych oraz pełnieniem funkcji operatora 

pocztowego odpowiedzialnego za przesyłki znajdujące się w punktach handlowych. Spółka umożliwia w ten 

sposób swoim partnerom tworzenie nowych i dodatkowych usług oraz pozyskiwanie nowych klientów, 

umacniając pozycje ich marek na rynku. Emitent skupia się także na budowaniu efektów synergii i skali 

wynikających z integracji wielu partnerów poprzez tworzenie przestrzeni biznesowej do kooperacji w handlu 

tradycyjnym oraz internetowym, logistyce i usługach na żądanie. 

4.3 Kapitał zakładowy  

Na Datę Prospektu wyemitowany został kapitał zakładowy Spółki w wysokości 111.887,30 PLN (sto jedenaście 

tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na 1.118.873 (jeden milion sto 

osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) równych i niepodzielnych akcji na okaziciela o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy), w tym: 

a. 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela Serii A, 

o numerach od 000001 do 510000, o łącznej wartości nominalnej 51.000,00 PLN (pięćdziesiąt jeden 

tysięcy złotych zero groszy); 

b. 490.000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela Serii 

B, o numerach od 000001 do 490000, o łącznej wartości nominalnej 49.000,00 PLN (czterdzieści 

dziewięć tysięcy złotych zero groszy); 

c. 118.873 (sto osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych 

na okaziciela Serii C, o numerach od 000001 do 118873, o łącznej wartości nominalnej 11.887,30 PLN 

(jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych trzydzieści groszy). 

Akcje Serii A zostały pokryte i objęte w zamian za wkład pieniężny o wartości 96.900,00 PLN (dziewięćdziesiąt 

sześć tysięcy dziewięćset złotych). Akcje Serii B zostały pokryte i objęte w zamian za wkład pieniężny o wartości 

odpowiadającej wartości nominalnej obejmowanych akcji, to jest o wartości 49.000,00 PLN (czterdziestu 

dziewięciu tysięcy złotych). Akcje Serii C zostały pokryte i objęte za wkłady pieniężne o wartości emisyjnej 

odpowiadającej równowartości 18,00 PLN (osiemnastu złotych) za akcję, o łącznej wartości emisyjnej 

2.139.714,00 PLN (dwa miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czternaście złotych). 

W dniu powstania Emitenta kapitał zakładowy spółki wynosił 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) i dzielił  
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się na 1.000.000 (jeden milion) równych i niepodzielnych akcji, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 

każda. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty i opłacony w całości. Akcje zostały objęte w następujący sposób: 

a. Vindemia Investments Limited objęła 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) równych i niepodzielnych akcji 

zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach 

od 1 (jeden) do 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) pokrytych wkładem pieniężnym; 

b. Marek Piosik objął 294.000 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych 

o numerach od 000001 (jeden) do 294.000 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące), o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja w zamian za wkład pieniężny odpowiadający wartości 

nominalnej obejmowanych akcji tj. 29.400,00 PLN (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych); 

c. Krzysztof Mikołaj Konwisarz objął 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych 
o numerach od 294.001 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące jeden) do 490.000 (czterystu 
dziewięćdziesięciu tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja w zamian za 
wkład pieniężny, odpowiadający wartości nominalnej obejmowanych akcji tj. 19.600 PLN 
(dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych). 

Cena emisyjna Akcji Serii A była równa 0,19 PLN (dziewiętnaście groszy). Cena emisyjna Akcji Serii B była równa 
ich wartości nominalnej. 

W dniu 29 czerwca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na którym podjęto uchwałę nr 
12 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000,00 PLN (stu tysięcy złotych) do 
kwoty 135.552,00 PLN (stu trzydziestu pięciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu dwóch złotych), tj. o kwotę 35.552 
PLN (trzydziestu pięciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu dwóch złotych) w drodze emisji: 

 323.530 (trzystu dwudziestu trzech tysięcy pięciuset trzydziestu) równych, niepodzielnych, zwykłych 
akcji na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 323530, o wartości nominalnej 0,10 PLN 
(dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 32.353,00 PLN (trzydzieści dwa tysiące trzysta 
pięćdziesiąt trzy złote); 

 31.990 (trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) równych, niepodzielnych, zwykłych akcji 
na okaziciela serii D od numeru 000001 do numeru 031990, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć 
groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 3.199,00 PLN (trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć 
złotych). 

Jednakże na skutek niezgłoszenia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego do sądu rejestrowego 
w terminie 6 miesięcy od dnia jej powzięcia, stosownie do treści art. 431 § 4 KSH, nie doszło do podwyższenia 
kapitału zakładowego. 

Na podstawie uchwał podjętych dnia 17 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
zdecydowało: 

 podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 27.500 PLN (dwadzieścia siedem tysięcy 
złotych) poprzez emisję nie więcej niż 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk Akcji serii C, 
o kolejnych numerach od 000001 (jeden) do numeru nie wyższego niż 275000 (dwieście siedemdziesiąt 
pięć tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, pozbawiając akcjonariuszy prawa 
poboru Akcji Serii C (uchwała nr 2 z dnia 17 listopada 2017 roku); 

 upoważnić Zarząd do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez dokonanie 
jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego, przez 
okres nie dłuższy niż do dnia 17 listopada 2020 roku (uchwała nr 3 z dnia 17 listopada 2017 roku); 

 wyrazić zgodę na wprowadzenie Akcji Serii A, Serii B (uchwała nr 4 z dnia 17 listopada 2017 roku) oraz 
Serii C (uchwała nr 2 z dnia 17 listopada 2017 roku) do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu 
na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
oraz ich dematerializację; 

 zmienić wysokość kapitału docelowego i w tym celu zmieniło Statut poprzez uchylenie całej jego 
dotychczasowej treści i przyjęcie Statutu w nowym brzmieniu, w którym został dodany § 81 przewidujący 
upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 75.000,00 
PLN (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 750.000 (siedmiuset 
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pięćdziesięciu tysięcy) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN 
(dziesięć groszy) każda akcja, w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki 
(uchwała nr 5 z dnia 17 listopada 2017 roku). 

Zarząd Spółki podjął w dniu 2 stycznia 2018 roku, stosownie do treści uchwały nr 2 z dnia 17 listopada 2017 roku, 
uchwałę w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego. Zgodnie z nią wysokość objętego kapitału zakładowego 
wynosi 11.887,30 PLN (jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści groszy), 
co nastąpiło poprzez emisję 118.873 (stu osiemnastu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych 
na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Cena emisyjna Akcji Serii C była 
równa 18,00 PLN (osiemnaście złotych). Akcje Serii C zostały pokryte i objęte w zamian za wkład pieniężny 
o łącznej wartości emisyjnej 2.139.714,00 PLN (dwa miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset 
czternaście złotych). 

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C zostało wpisane 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 7 marca 2018 roku. 

Z dniem 17 listopada 2020 roku upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki 
w granicach kapitału docelowego, jak również upoważnienie Zarządu do emisji warrantów 
subskrypcyjnych wygasły. 

W dniu 28 kwietnia 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło dokonać zmiany Statutu 
Spółki, upoważniając Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 83.000 PLN 
(osiemdziesiąt trzy tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 830.000 (ośmiuset trzydziestu tysięcy) nowych 
akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, w drodze jednego albo 
kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. 

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa 
z upływem 3 (trzech) lat od daty rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego. Zmiana wysokości kapitału docelowego Spółki została wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 października 2021 roku. Statutowe regulacje w zakresie upoważnienia 
Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego nie przewidują żadnych 
kategorii osób posiadających preferencyjne prawa do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach 
kapitału docelowego lub objęcia dodatkowych części kapitału. 

W związku z powyższymi zmianami w kapitale zakładowym oraz w strukturze udziałowej Spółki, nie zaszły żadne 
zmiany w zakresie prawa głosu wynikającego z objętych akcji, niezależnie od serii akcji - na każdą akcję przypada 
jeden głos. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego 
nie obejmuje uprawnienia do zmiany obecnego reżimu ilości głosów przypadających na akcję.  

Ponadto, Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu 
spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem wygaśnięcia 
upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w ramach 
jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału 
docelowego, z wyłączeniem prawa poboru akcji. Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Spółki nie został 
podwyższony warunkowo. Na Datę Prospektu nie istnieją papiery wartościowe, wymienne papiery wartościowe 
lub papiery wartościowe z warrantami w odniesieniu do kapitału zakładowego Emitenta. Na Datę Prospektu nie 
istnieją prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego, ale niewyemitowanego  
lub podwyższenia kapitału Spółki.  

Na Datę Prospektu kapitał żadnego członka organu Emitenta nie jest przedmiotem opcji i nie zostało wobec niego 
warunkowo lub bezwarunkowo uzgodnione, że stanie się przedmiotem opcji. Na Datę Prospektu w Spółce nie 
istnieją żadne ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników Spółki w kapitale Emitenta.  

Na Datę Prospektu posiadaczom akcji Emitenta nie przysługuje prawo pierwokupu i nie istnieją procedury 
związane z wykonywaniem prawa pierwokupu. Nie istnieją także prawa do subskrypcji papierów wartościowych 
ani sposób postępowania z prawa do subskrypcji papierów wartościowych, które nie zostały wykonane.  

Na Datę Prospektu Emitent nie utworzył rezerw na umorzenie akcji ani rezerw lub funduszy amortyzacyjnych.  

Na Datę Prospektu w Statucie, w innym dokumencie o charakterze wewnętrznym Emitenta lub na podstawie 

jakiegokolwiek stosunku umownego, którego stroną jest Spółka, nie istnieją żadne zapisy dyskryminujące  

lub faworyzujące istniejących lub potencjalnych Znacznych Akcjonariuszy. 
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Statut ani żadne regulaminy wewnętrzne Spółki nie zawierają postanowień, które mogłyby spowodować 
opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Spółką. 

4.4 Struktura organizacyjna 

Na Datę Prospektu Emitent posiada następujące podmioty zależne: 

1) P2A Box sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółka zależna od Emitenta od dnia 20 maja 2022 r., w której 
Emitent posiada 125 udziałów o wartości nominalnej i bilansowej 6.250,00 PLN (sześć tysięcy dwieście 
pięćdziesiąt złotych) stanowiących na Datę Prospektu 51% udziałów w kapitale zakładowym. P2A Box 
sp. z o.o. jest podmiotem działającym w obszarze dostawy urządzeń oraz technologii informatycznych 
na rzecz podmiotów działających na rynku przesyłek pocztowych i kurierskich. W wyniku uzyskania 
kontroli nad spółką P2A Box sp. z o.o., Emitent zdecydował o konsolidacji wyników spółki P2A Box sp. 
z o.o. metodą pełną. 

Struktura graficzna Grupy Kapitałowej Emitenta z uwzględnieniem posiadanych udziałów: 

 

Spółka nie posiada innych jednostek powiązanych niż wskazane powyżej. 

4.5 Spółki współkontrolowane 

Na Datę Prospektu Spółka nie posiada spółek współkontrolowanych. 

4.6 Spółki zależne  

Na Datę Prospektu Emitent posiada jeden podmiot zależny – spółkę P2A Box sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
Informacje na temat spółki P2A Box sp. z o.o. zamieszczono w punkcie 4.4 niniejszego prospektu. 

4.7 Jednostki stowarzyszone 

Na Datę Prospektu Spółka nie posiada jednostek stowarzyszonych. 
  

Pointpack S.A.

P2A BOX sp. z o.o.

51% 
udziałów
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5. OGÓLNY ZARYS DZIAŁALNOŚCI 

5.1 Działalność podstawowa 

Emitent prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu rozwiązań usługowych dla branży handlowej oraz 

kurierskiej w obszarze infrastruktury pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskiej. Emitent łączy tworzenie 

oprogramowania i rozwiązań IT ze świadczeniem usług serwisowych oraz pełnieniem funkcji operatora 

pocztowego odpowiedzialnego za przesyłki znajdujące się w punktach handlowych. Za pomocą usług 

dostarczanych przez Spółkę, klienci kontrahentów Spółki (sieci handlowych oraz firm kurierskich) mogą nadawać 

i odbierać przesyłki kurierskie w sklepach spożywczych, a punkt handlowy może w ramach jednego procesu 

obsługiwać przesyłki wielu firm kurierskich. Kompleksowość oferty handlowej Spółki pozwala na ujednolicenie 

rozliczeń, dostarczenie wsparcia operacyjnego, ubezpieczeń oraz niezbędną integrację wielu systemów 

partnerów zaangażowanych we współpracę.  

Działalność Spółki dotyczy zagadnień z obszaru logistyki miejskiej, rozumianej jako proces optymalizacji czynności 

przedsiębiorstw w zakresie transportu i logistyki na obszarach miejskich, wspomagany przez systemy 

i rozwiązania IT. Dynamiczny rozwój sektorów sprzedaży internetowej, e-grocery oraz usług na żądanie stwarza 

potrzebę wdrażania nowego rodzaju systemów zarządzania, pozwalających na inteligentne gospodarowanie 

dostępną infrastrukturą, zasobami technicznymi i ludzkimi. Technologia Spółki odpowiada na sygnalizowane 

i przyszłe potrzeby wielu branż związanych z logistyką miejską (przede wszystkim branży handlowej i kurierskiej), 

stanowi zalążek rozwinięcia koncepcji sieci inteligentnych w kierunku tzw. fizycznego Internetu (Physical 

Internet), który docelowo może przekształcić całą branżę transportowo-logistyczną na świecie. 

Spółka stworzyła platformę informatyczno-technologiczną umożliwiającą zintegrowanie systemów 

teleinformatycznych firm kurierskich i sieci handlowych. Technologia Spółki tworzona jest od 2012 roku i przez 

cały okres od zakończenia jej testowania umożliwia nadawanie i odbieranie przesyłek kurierskich w sklepach sieci 

handlowych współpracujących ze Spółką. Dzięki rozwiązaniu opracowanemu przez Spółkę możliwe jest 

konfigurowanie dowolnej liczby firm kurierskich z siecią handlową i na odwrót bez konieczności wykonywania 

istotnych zmian i dostosowywania systemów każdej ze stron, jeśli korzysta już ona z usług Spółki. Dzięki temu 

zarówno firmy kurierskie, jak i sieci handlowe zyskują elastyczne i efektywne rozwiązanie. Produkt Spółki 

wychodzi naprzeciw rosnącym zapotrzebowaniem klientów końcowych rozwijającego się rynku e-commerce 

(możliwość odbioru i nadania przesyłek w dużej ilości placówek handlowych w wygodny sposób – niedaleko 

domu lub miejsca pracy) oraz wyzwaniom firm kurierskich związanych z tzw. kosztem ostatniej mili. Firmy 

kurierskie optymalizują koszty logistyczne osiągając efekt synergii i niezbędny efekt skali, bez konieczności 

ponoszenia dużych kosztów inwestycyjnych w rozwój infrastruktury. Sieć handlowa uruchamiając sprzedaż usług 

nadania i odbioru przesyłek we własnych placówkach handlowych zyskuje dodatkowe źródło przychodu za każdą 

zrealizowaną usługę i przyciąga nowych klientów, którzy dokonują dodatkowych zakupów innych produktów 

i usług oferowanych w sklepach. 

Spółka uzyskuje przychody od firm kurierskich, które liczone są od ilości nadanych lub odebranych przesyłek 

w skali miesiąca. Kosztem Spółki są opłaty ponoszone na rzecz sieci handlowych, w których można nadawać 

i odbierać przesyłki, które również liczone są od ilości paczek w skali miesiąca. Dodatkowym kosztem 

bezpośrednim Spółki są ubezpieczenia przesyłek. Spółka prowadzi helpdesk wspierający technicznie 

pracowników sieci handlowych oraz klientów końcowych, co związane jest z utrzymywaniem odpowiedniego 

zespołu i ponoszeniem w tym celu kosztów wynagrodzeń.  

W przyjętym modelu biznesowym Spółka pełni rolę pośrednika pomiędzy firmą kurierską i siecią handlową 

oferując autorski software i helpdesk. Jest to więc model działania B2B. Dla większości usług bezpośredni kontakt 

z klientem końcowym posiadają sieci handlowe i sklepy e-commerce obsługiwane przez firmy kurierskie. 

Działalność Spółki prowadzona jest na podstawie umów zawartych z firmami kurierskimi (np. DHL Parcel Polska 

sp. z o.o., DPD Polska sp. z o.o., Poczta Polska S.A., General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., DHL Express 

(Poland) Sp. z o.o.) oraz sieciami handlowymi (np. takich marek jak Żabka, ABC, Lewiatan, Stokrotka, Delikatesy 

Centrum, Lidl, Aldi, Carrefour, Auchan, Biedronka, Empik, Smyk, Shell Mobility Polska). Spółka posiada umowy 

ramowe z sieciami handlowymi oraz z każdym franczyzobiorcą danej sieci handlowej (placówki sieci są agentami 

pocztowymi na podstawie umów agencyjnych zawartych przez Spółkę z każdym franczyzobiorcą sieci handlowej 
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prowadzącym jej sklepy). Uruchomienie usług w nowych punktach sieci handlowych już wdrożonych 

i zintegrowanych z technologią Pointpack jest łatwo skalowalne i nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych 

kosztów inwestycyjnych, usługi realizowane są wyłącznie w oparciu o integracje programowe, bez konieczności 

inwestycji w sprzęt techniczny.  

Umowy zawierane z firmami kurierskimi oraz sieciami handlowymi są umowami dwu- lub trójstronnymi. 

W przypadku współpracy z operatorem wyznaczonym, jakim w Polsce jest Poczta Polska S.A., mają charakter 

konsorcjum, którego Spółka jest uczestnikiem odpowiedzialnym za realizację usług. 

Spółka świadcząc usługi wykorzystuje głównie aktywa w postaci własnej technologii IT rozwijanej od początku 

działalności w latach 2012 – 2016 i oddanej do użytkowania z końcem 2016 r. Poniesione nakłady na ww. system 

ujęte zostały w sprawozdaniach finansowych Spółki jako prace rozwojowe w wartościach niematerialnych 

i prawnych. Przed oddaniem systemu do użytkowania były wykonywane liczne pilotaże i testy mające na celu 

skrócenie czasów procesów obsługi, umożliwiając jego wdrożenie w sieciach handlowych bez ryzyka 

generowania kolejek przy kasach. W sklepach z segmentu convenience jest to krytycznym czynnikiem sukcesu 

wdrożenia usług dodatkowych nadania i odbioru. Poza technologią i niezbędną infrastrukturą Spółka zapewnia 

także wsparcie realizacji usług dla sieci handlowych i firm kurierskich. W ich zakres wchodzą wsparcie techniczne 

i operacyjne, rozliczanie finansowe usług, analizy i działania projakościowe oraz rozwój nowych usług. Wsparcie 

to jest realizowane przez niezbędną infrastrukturę techniczną oraz zespół specjalistów IT, który nadzoruje 

prawidłowość operacji w systemie, utrzymuje go i rozwija. Spółka ponosi również dalsze nakłady na prace 

rozwojowe, które będą czynione w celu ciągłego rozwoju systemu i rozbudowy o nowe funkcjonalności i usługi. 

Ponadto w latach 2017 – 2023, niezależnie od prac realizowanych zgodnie z umową z NCBR, Emitent 

kontynuował prace nad rozwojem systemu Pointpack, w szczególności rozbudowując go o kolejne funkcje 

umożliwiające świadczenie nowych usług logistycznych. 

Działalność operacyjna Spółki prowadzona jest w wynajmowanych lokalach znajdujących się w Warszawie przy 

ulicy Józefa Bema 60A oraz w Poznaniu przy ulicy Paderewskiego 7. 

5.2 Segmenty i rynki geograficzne działalności 

Emitent działa w segmencie usług kurierskich realizowanych za pośrednictwem punktów handlowych. Spółka 
umożliwia odbieranie i nadawanie przesyłek kurierskich w punktach handlowych, w pobliżu miejsca zamieszkania 
odbiorców i nadawców przesyłek, po niskich cenach, wykorzystując wspólnotę interesu i synergię e-handlu, firm 
kurierskich oraz sieci handlowych. Odbiorcami końcowymi usługi są małe firmy i osoby indywidualne - przede 
wszystkim e-konsumenci. 

Na Datę Prospektu Emitent działa na rynku polskim. W 2021 oraz w 2022 roku przychody netto ze sprzedaży 
usług w całości zostały wygenerowane w Polsce. 

W następnych latach Spółka planuje dalszy rozwój sieci punktów handlowych i automatów kurierskich, 
umożliwiających odbieranie i nadawanie przesyłek. Spółka szacuje potencjał rynku w ciągu 5 lat na ok. 80 tys. 
punktów handlowych i automatów kurierskich, koniecznych do obsługi rosnącego rynku e-commerce. Kolejnymi 
celami są ekspansja zagraniczna i wdrażanie nowych usług oscylujących wokół usług realizowanych w punktach 
nadawczo-odbiorczych, opierając się na zbudowanej technologii oraz wpisując się w trend rozwoju branży 
handlowej FMCG oraz e-handlu, a także trendy technologiczne takie jak koncepcja Internetu fizycznego oraz 
rozwój usług na żądanie w obszarze logistyki miejskiej. 

5.3 Istotne zdarzenia w rozwoju działalności Emitenta 

Emitent został zawiązany na mocy aktu zawiązania spółki akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. sporządzonego przed 
asesorem notarialnym Dagmarą Konopką, zastępcą Sławomira Strojnego, notariusza w Warszawie, przy ul. 
Gałczyńskiego 4, przez Marka Piosika i Krzysztofa Mikołaja Konwisarza działających osobiście oraz Vindemia 
Investments Limited spółka z siedzibą w Nikozji (Repertorium A nr 1044/2012).  

Początkowy kapitał zakładowy spółki wynosił 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) i dzielił się na 1.000.000 (jeden 
milion) równych i niepodzielnych akcji, w tym: 
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a. 510000 (pięćset dziesięć tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości 
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 (jeden) do 510.000 (pięćset dziesięć 
tysięcy) oraz; 

b. 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych imiennych serii B, 
o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 (jeden) do 490.000 (czterysta 
dziewięćdziesiąt tysięcy). 

Wszystkie Akcje serii A zostały objęte przez Vindemia Investments Limited w zamian za wkład pieniężny 
o wartości 96.900,00 PLN (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych). 

Akcje serii B zostały objęte przez: 

a. Marka Piosika, który objął 294000 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych 
o numerach od 000001 (jeden) do 294.000 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące), o wartości 
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja w zamian za wkład pieniężny odpowiadający wartości 
nominalnej obejmowanych akcji tj. 29.400,00 PLN (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych); 

b. Krzysztofa Konwisarza, który objął 196000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych 
o numerach od 294.001 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące jeden) do 490.000 (czterystu 
dziewięćdziesięciu tysięcy), o wartości każda akcja w zamian za wkład pieniężny, odpowiadający 
wartości nominalnej obejmowanych akcji tj. 19.600 PLN (dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych). 

Cena emisyjna Akcji Serii A była równa 0,19 PLN (dziewiętnaście groszy). Cena emisyjna Akcji Serii B była równa 
ich wartości nominalnej. 

Kapitał zakładowy Spółki został pokryty wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem Spółki. 

W dniu 18 kwietnia 2012 r. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000418228, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

W 2013 roku przeprowadzona została rejestracja Spółki w Rejestrze operatorów pocztowych prowadzonym przez 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Prezes UKE wpisał Emitenta do Rejestru operatorów pocztowych 
dnia 23 maja 2013 roku. Numer w Rejestrze operatorów pocztowych to B-00488.   

W 2014 r. Spółka podpisała umowę o współpracy z Żabka Polska sp. z o.o. W tym samym roku Spółka 
przeprowadziła integrację z systemami IT sieci sklepów Żabka i Freshmarket. W roku 2014 Spółka podpisała 
również umowę o współpracy i przeprowadziła integrację z Pocztą Polską S.A. 

Rok 2015 był dla Spółki rokiem realizacji projektów integracyjnych, pilotażowym oraz okresem 
rozwoju technologii. 

W roku 2016 r. Spółka kontynuowała pozyskiwanie kontrahentów i podpisała umowy o współpracy oraz 
przeprowadziła integracje z operatorami InPost, DHL, Ruch, FedEx. Ponadto, podpisała umowę o współpracy 
z podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej COMP S.A. i przeprowadziła integrację z systemami kas 
fiskalnych Elzab i Novitus, a także zawarła umowę o współpracy z Małpka S.A., prowadzącym sieć sklepów 
spożywczo-monopolowych, oraz Eurocash Convenience sp. z o.o. 

W dniu 17 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 2 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki. 
Zgodnie z uchwałą zdecydowano się podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 27.500 PLN 
(dwadzieścia siedem tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 275.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) 
sztuk Akcji serii C, o kolejnych numerach, od 000001 (jeden) do numeru nie wyższego niż 275000 (dwieście 
siedemdziesiąt pięć tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Akcje Serii C są akcjami 
zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia. Akcje tej Serii zostały zaoferowane 
w drodze subskrypcji prywatnej. Zostały one zdematerializowane i wprowadzone do obrotu w ramach 
alternatywnego systemy obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A.  
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W dniu 17 listopada 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło także Uchwałę nr 4 w sprawie 
wyrażenia zgody na wprowadzenie Akcji Serii A i Serii B do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu 
na rynku NewConnect oraz ich dematerializację. 

W konsekwencji, w styczniu 2018 r. Emitent rozpoczął przygotowania do wprowadzenia i rozpoczęcia notowań 
akcji spółki na rynku NewConnect. 

W listopadzie 2018 r., Emitent został zakwalifikowany do przyznania dofinansowania z Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju („NCBR”) w kwocie ok. 4,5 mln PLN w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020” na realizację projektu mającego na celu rozwój technologii w kierunku inteligentnych algorytmów 
optymalizujących wydajność i efektywność infrastruktury logistyki miejskiej zarządzanej przez Spółkę oraz innych 
elementów infrastruktury.  

W dniu 21 lutego 2020 r. Emitent zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o kredyt w rachunku 
bieżącym. Na podstawie umowy bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym, w wysokości 
nieprzekraczającej 1.300.000,00 PLN. Emitent był uprawniony do korzystania z kredytu w okresie od dnia 
podpisania umowy do dnia 20 stycznia 2022 r. Wysokość oprocentowania Kredytu była równa stopie bazowej 
WIBOR ON dla PLN, powiększonej o marżę banku. 

W dniu 28 lutego 2022 r., w związku z wygaśnięciem w dniu 21 stycznia 2022 r. umowy kredytowej z mBank 
S.A. na kredyt w rachunku bieżącym z limitem 1.300.000,00 PLN, Spółka zawarła z mBank S.A. nową umowę 
o kredyt w rachunku bieżącym. Na podstawie umowy bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym 
w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000,00 PLN. Emitent jest uprawniony do korzystania z kredytu  
do dnia 8 lutego 2024 r.  

Także w 2020 r. Emitent zawarł umowę o współpracy z DPD Polska sp. z o.o. Umowa dotyczy świadczenia przez 
Emitenta usług obsługi przesyłek w sieci punktów nadawczo-odbiorczych i ma charakter długoterminowy. 

W 2021 roku Emitent podpisał umowę dystrybucyjną z Cleveron AS z siedzibą w Estonii. Na mocy umowy Spółka 
została dystrybutorem na terytorium Polski produktów i usług Cleveron AS, takich jak automaty kurierskie oraz 
automaty click&collect. Na podstawie umowy Spółka będzie także świadczyć usługi utrzymania i serwisu 
urządzeń Cleveron AS. 

Ponadto, w 2021 r. Emitent zawarł szereg umów z podmiotami z branży handlowej, w tym z Lewiatan Holding 
S.A., Eurocash S.A., Martes Sport sp. z o.o., Carrefour Polska sp. z o.o., Lidl Polska sp. z o.o., ALDI sp. z o.o., Auchan 
Polska sp. z o.o., Delikatesy Centrum sp. z o.o., Empik S.A., Smyk S.A. oraz Shell Mobility Polska sp. z o.o. na mocy 
których w sklepach należących do tych sieci handlowych, na zasadzie agencji pocztowej, prowadzone będą 
placówki pocztowe Pointpack oraz wdrożony zostanie w nich system Pointpack w oparciu o istniejącą 
infrastrukturę handlową. 

W 2021 r. Zarząd Emitenta podjął również decyzję o rozpoczęciu prac mających na celu przeprowadzenie pilotażu 
automatów kurierskich w sieci Pointpack. W ramach podpisanej umowy ramowej określono warunki 
zakupu i dostawy automatów kurierskich przeznaczonych do powiększenia sieci punktów 
nadawczo-odbiorczych Pointpack. 

W 2021 r. zawarta została również umowa o współpracy z General Logistics Systems Poland sp. z o.o. Umowa 
dotyczy możliwości współpracy w zakresie obsługi przesyłek dostarczanych przez General Logistics System 
Poland sp. z o.o. do sklepów prowadzonych przez franczyzobiorców Eurocash S.A. oraz sklepów własnych, 
działających w ramach sieci handlowych, których organizatorami są spółki należące do Grupy 
Kapitałowej Eurocash S.A. 

W 2022 r. zawarta została umowa o współpracy z DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Umowa dotyczy  
świadczenia przez Emitenta usług obsługi przesyłek w sieci punktów nadawczo-odbiorczych. Umowa  
ma charakter długoterminowy. 

W maju 2022 r. zawarta została umowa o współpracy z Ruch S.A. Umowa dotyczy świadczenia przez Emitenta 
usług obsługi przesyłek w sieci punktów nadawczo-odbiorczych. Umowa ma charakter długoterminowy. 

W maju 2022 r. zawarta została umowa sprzedaży udziałów w polskiej spółce prawa handlowego działającej pod 
firmą P2A Box sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie której Emitent nabył 125 udziałów w kapitale 
zakładowym spółki P2A Box sp. z o.o., stanowiących około 51% udziałów w spółce P2A Box sp. z o.o.  
(„Umowa Inwestycyjna”). 
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Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej Emitent będzie zobowiązany do dofinansowania działalności 
spółki P2A Box sp. z o.o. poprzez przejęcie dotychczasowego zadłużenia P2A Box sp. z o.o. w postaci obligacji 
wyemitowanych na rzecz jednego ze wspólników P2A Box sp. z o.o., a także, w późniejszym okresie, do dalszego 
finansowania działalności w sposób pośredni lub bezpośredni. Łączna kwota zobowiązań Spółki w tym zakresie 
nie przekroczy kwoty 30.000.000,00 PLN powiększonej o odsetki, w tym kwoty 10.000.000,00 PLN z tytułu wyżej 
wymienionych obligacji. 

P2A Box sp. z o.o. przeznaczy otrzymane finansowanie na działalność bieżącą, w tym na realizację kontraktu na 
dostawę technologii na rzecz Poczty Polskiej. Szacowana przez Emitenta wartość przychodów z realizacji ww. 
kontraktu, którego stroną jest między innymi P2A Box sp. z o.o., wynosi około 240.000.000,00 PLN, przy założeniu 
stuprocentowej realizacji kontraktu w okresie od 2022 r. do 2029 r., przy czym przychody do końca 2023 r. 
szacowane są na około 130.000.000,00 PLN. 

5.4 Strategia i cele rozwoju działalności Spółki 

Misją Spółki jest dostarczanie rozwiązań technologicznych oraz infrastruktury wspierających rozwój podmiotów 
działających w obszarze logistyki miejskiej, mierzących się na co dzień z wysokimi wymaganiami odnośnie stopnia 
dostępności i terminu realizacji usług oraz oczekiwaniami klientów. Spółka skupia swoje działania na poprawie 
dostępności usług logistycznych z wykorzystaniem możliwie dużej liczby kanałów sprzedaży, głównie usług 
nadawania i odbierania przesyłek wielu operatorów kurierskich i dostawców usług na żądanie. Zamierzonym 
efektem działania Spółki jest udostępnianie klientom jak najwygodniejszych form dostawy produktów, 
w szczególności zamawianych poprzez Internet, niezależnie od tego czy są to tradycyjne przesyłki kurierskie czy 
np. internetowe zakupy spożywcze lub dostawa usług na żądanie (np. lokalne doręczanie 
w branży gastronomicznej). 

Mając na uwadze trendy rozwoju e-handlu i usług na żądanie oraz związane z tym wyzwania dla infrastruktury 
miast, Spółka dąży do reorganizacji procesów logistycznych, poprzez rozbudowę infrastruktury logistycznej 
pozwalającej na uzyskanie synergii dla jej użytkowników. 

Pointpack S.A. angażuje się w obserwację i rozwój najnowszych światowych trendów w dziedzinie logistyki 
miejskiej. Jednym z celów Spółki jest stworzenie wspólnych standardów współpracy na poziomie procesów 
i integracji informatycznej oraz standardu jakości usług branż internetowych zakupów spożywczych (e-grocery), 
kurierskich punktów nadawczo-odbiorczych oraz dostawców usług na żądanie i dostawców usług fulfillment. 

Na Datę Prospektu Emitent nie przyjął oficjalnego dokumentu, w którym określona zostałaby strategia biznesowa 
Emitenta. Wskazane w niniejszym punkcie Prospektu kierunki rozwoju są niesformalizowanymi założeniami 
Zarządu Emitenta. 

5.5 Informacje o uzależnieniu Spółki  

Na Datę Prospektu Emitent identyfikuje następujące umowy uzależniające Emitenta od poszczególnych klientów 
i kontrahentów: 

Umowa o współpracy z DHL Parcel Polska sp. z o.o. 

Strony umowy: 

 Pointpack S.A. 

 DHL Parcel Polska sp. z o.o. („DHL Parcel”) 

Przedmiot umowy: 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad wzajemnej współpracy oraz praw i obowiązków stron we wdrożeniu 
przedsięwzięcia polegającego na obsłudze przesyłek kurierskich przyjętych do przewozu przez DHL Parcel 
i doręczanych w punktach obsługi klienta działających w systemie aplikacji i infrastruktury zbudowanych przez 
Spółkę, który umożliwia świadczenie w punktach obsługi klienta Pointpack S.A. („POS”) usług w zakresie 
odbierania i nadawania przesyłek kurierskich. 

Istotne postanowienia umowy: 

Na mocy umowy strony ustaliły, że usługi świadczone przez Pointpack S.A. polegają w szczególności na (i) 
przyjmowaniu przesyłek od DHL Parcel, (ii) przyjmowaniu przesyłek w POS od klientów DHL Parcel do dalszego 
przewozu przez DHL Parcel (iii) przechowywaniu i doręczaniu przesyłek klientom DHL Parcel we właściwym POS 



 

42  

lub w przypadku przesyłek nadawanych w POS, przekazywanie tych przesyłek kurierom DHL Parcel, (iv) 
realizowaniu usługi dodatkowej do usługi wydawania przesyłek, polegającej na odbiorze od klienta DHL Parcel 
określonej kwoty pobrania przy wydaniu przesyłki („COD”), (v) zwrocie DHL Parcel przesyłek nieodebranych przez 
Klientów DHL lub przesyłek niedoręczalnych w rozumieniu art. 33 Prawa Pocztowego wraz z towarzyszącą 
im dokumentacją przewozową, (vi) zabezpieczenia przesyłek jeśli to będzie wymagane ze względu 
na bezpieczeństwo obrotu pocztowego. 

Warunki finansowe:  

Stroną otrzymującą wynagrodzenie z tytułu umowy jest Pointpack S.A. Informacje o wartości umowy zostały 
objęte wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacji. 

Okres obowiązywania umowy: 

Umowa w obecnym brzmieniu została zawarta w dniu 20 listopada 2020 roku z terminem obowiązywania do dnia 
31 grudnia 2023 roku, z zastrzeżeniem, że po upływie wskazanego okresu umowa zostaje zawarta na czas 
nieoznaczony, a każda ze stron uprawniona będzie do jej wypowiedzenia za 6-miesięcznym okresem 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

Na Datę Prospektu umowa obowiązuje. 

Umowa o współpracy pomiędzy Pocztą Polską S.A., a Żabka Polska sp. z o.o. i Pointpack S.A. 

Strony umowy: 

 Poczta Polska S.A. („Zamawiający”) 

 Żabka Polska sp. z o.o. („Lider Konsorcjum”) 

 Pointpack S.A. („Uczestnik Konsorcjum”) 

Przedmiot umowy: 

Przedmiotem umowy jest realizacja przez Pointpack S.A. jako integratora we współpracy z Żabka Polska (jako 
organizatorem sieci franczyzowej Żabka, umożliwiającej Pointpack S.A. korzystanie ze sklepów Żabka jako 
punktów odbioru i nadań przesyłek pocztowych) usług odbioru, nadania i zwrotu przesyłek standardowych  
lub pobraniowych. 

Istotne postanowienia umowy: 

Uczestnik Konsorcjum oraz Lider Konsorcjum na zasadach określonych w umowie zobowiązali się do zapewnienia 
minimalnego gwarantowanego dziennego wolumenu przesyłek przechowywanych do wydania odbiorcom 
w danym punkcie. Ponadto Uczestnik konsorcjum zobowiązał się do zapewnienia odpowiednich warunków 
przechowywania i zabezpieczenia przesyłek w punktach, w tym w szczególności do zapewnienia odpowiedniej 
powierzchni magazynowej w suchym, zamkniętym pomieszczeniu gwarantującym brak dostępu osób trzecich. 

Zgodnie z umową za dostarczanie przesyłek do punktów, za odbiór przysyłek w przypadku ich nie podjęcia przez 
odbiorcę w terminie wskazanym do odbioru lub w przypadku odmowy przyjęcia przesyłki oraz za odbiór 
przesyłek przyjętych w punktach odpowiedzialny jest Zamawiający. 

Uczestnik Konsorcjum odpowiedzialny jest: 

1) W przypadku przesyłek wydawanych odbiorcom – za przyjęcie przesyłek w punktach 
od Zamawiającego, ich prawidłowe wydanie odbiorcom, a w przypadku nieodebrania przesyłek 
w terminie wskazanym do odbioru – wydanie przesyłek Zamawiającemu na podstawie komunikatu 
generowanego przez system informatyczny.  

2) W przypadku przesyłek przyjmowanych od klientów – za przyjęcie w punkcie przesyłek, wydanie 
ich Poczcie Polskiej oraz wygenerowanie dla nich zlecenia kurierskiego. 

Uczestnik Konsorcjum podnosi odpowiedzialność względem Zamawiającego, na zasadach określonych 
przepisami prawa, w szczególności art. 87 ust. 2 Ustawy Prawo Pocztowe, za ubytek, uszkodzenie, utratę oraz 
zaginięcie przesyłki, w tym jej wydanie osobie nieuprawnionej do odbioru, w okresie od przyjęcia przesyłki 
do punktu do momentu jej wydania odbiorcy, albo jej zwrotu do Zamawiającego, zaś w przypadku e-zwrotu 
w okresie od jej przyjęcia od klienta w punkcie do momentu jej przekazania przedstawicielowi Zamawiającego. 

Uczestnik Konsorcjum ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie e-zwrotu, które nastąpiły 
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w czasie od przyjęcia przesyłki od klienta w punkcie do momentu jej przekazania Zamawiającemu.  

Warunki finansowe:  

Stroną otrzymującą wynagrodzenie z tytułu umowy jest Pointpack S.A. Informacje o wartości umowy zostały 
objęte wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacji. 

Okres obowiązywania umowy: 

Umowa weszła w życie z dniem 29 czerwca 2022 roku i obowiązuje do dnia 31 marca 2025 roku. 

Na Datę Prospektu umowa obowiązuje. 

Umowa o współpracy pomiędzy Żabka Polska sp. z o.o., a Pointpack S.A. 

Strony umowy: 

 Żabka Polska Sp. z o.o. („Żabka”) 

 Pointpack S.A. („Pointpack S.A.”) 

Przedmiot umowy: 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad, praw i obowiązków w zakresie wdrożenia i prowadzenia wspólnego 
przedsięwzięcia polegającego na świadczeniu usług w systemie aplikacji zbudowanych przez Pointpack S.A., który 
umożliwia świadczenie usług kurierskich na zasadach i warunkach opisanych w umowie i regulaminach Pointpack 
S.A., w punktach handlowych Żabka. Pointpack S.A. pełni w procesie świadczenia usług kurierskich i usług 
pocztowych rolę operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy Prawo Pocztowe. Żabka natomiast koordynuje, 
nadzoruje oraz rozlicza świadczenie usług pocztowych w punktach handlowych przez przedsiębiorców 
(Ajentów/Franczyzobiorców), którzy prowadzą na własny rachunek sklepy należące do sieci handlowej Żabka. 

Istotne postanowienia umowy: 

W celu realizacji przedmiotu umowy Pointpack S.A. zobowiązał się na własny koszt do (i) wykonania 
i udostępnienia Żabce dokumentacji interfejsu aplikacji systemu Pointpack S.A. służącego do integracji oraz 
wymiany danych pomiędzy systemem kasowym, a systemem Pointpack S.A. („API POS”), (ii) współpracy przy 
dostosowaniu API POS do wymagań modułu Pointpack S.A., (iii) udostępnienia Żabce dostępu do testowej wersji 
API POS, (iv) obsługi zgłoszeń i reklamacji klientów, kurierów, agentów oraz Żabki, (v) rozwoju usług kurierskich 
we współpracy z Żabka oraz kurierami. 

W celu realizacji przedmiotu umowy Żabka zobowiązała się na własny koszt do (i) opracowania i wdrożenia 
w punktach handlowych modułu Pointpack S.A., (ii) współpracy przy dostosowaniu API POS do wymagań modułu 
Poinpack S.A., (iii) wyposażenia punktów handlowych w materiały operacyjne i marketingowe informujące 
o możliwości skorzystania z usług kurierskich, tj. nadawania, odbierania i przechowywania przesyłek na rzecz 
klientów w punktach handlowych Żabka (w tym cennika usług), (iv) zorganizowania i udzielenia wsparcia 
operacyjnego Pointpack S.A. w zakresie obejmującym realizowane usługi, w tym przygotowanie odpowiednich 
instrukcji operacyjnych dla franczyzobiorców. 

Umowa reguluje również kwestie związane z przeprowadzaniem szkoleń personelu odpowiedzialnego 
za wdrożenie i obsługę bieżącą systemu Pointpack S.A. w punktach handlowych Żabka. 

Zgodnie z umową w ramach systemu Pointpack S.A. w punktach handlowych Żabka są świadczone następujące 
usługi: (i) odbiór przesyłki, (ii) odbiór przesyłki z wpłatą pobrania, (iii) odbiór przesyłki z usługą dodatkową (np. 
wpłata pobrania, ubezpieczenie, etykieta „ostrożnie”), (iv) nadanie przesyłki, (v) nadanie przesyłki z usługą 
dodatkową (np. wpłata pobrania, ubezpieczenie, etykieta „ostrożnie”), (vi) nadanie przesyłki zwracanej, (vii) 
zwrot przesyłki, (viii) przechowanie przesyłki, (ix) przechowanie przesyłki z usługą dodatkową. 

Warunki finansowe:  

Stroną otrzymującą wynagrodzenie z tytułu umowy jest Żabka. Wynagrodzenie należne jest z tytułu każdej 
obsłużonej w sieci Żabka przesyłki. Obroty wynikające z umowy wyniosły w 2018 roku - 2,8 mln PLN, w 2019 roku 
– 20,2 mln PLN, w 2020 roku - 27,8 mln PLN, w 2021 roku - 33,8 mln PLN, a w okresie pierwszych trzech kwartałów 
2022 roku 24,9 mln PLN. 

Okres obowiązywania umowy: 

Umowa została zawarta w dniu 24 listopada 2014 roku na czas nieokreślony.  
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Na Datę Prospektu umowa obowiązuje. 

Na Datę Prospektu, poza wyżej wskazanymi umowami, Spółka nie jest uzależniona w istotnym stopniu  
od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, ani od nowych  
procesów produkcyjnych. 

5.6 Przewagi konkurencyjne 

Przewaga konkurencyjna Pointpack polega na posiadaniu systemu IT oraz zdolności operacyjnych do świadczenia 

usług polegających na  wdrażaniu i utrzymaniu ujednoliconych procesów obsługi klienta i kuriera, pozwalających 

na współpracę punktu handlowego z wieloma firmami kurierskimi, a także na potrzeby własne dla organizacji 

odbioru e-zakupów w punktach odbioru (click&collect). Spółka wspiera technologicznie w tym zakresie ponad 

15 000 sklepów różnych sieci detalicznych we współpracy z pięcioma firmami kurierskimi. Integracja odbywa się 

przez system kasowy lub terminal płatniczy. W sklepach o większym potencjale Emitent będzie proponował 

wstawienie automatu kurierskiego. Możliwy jest również model współpracy, w którym sieć handlowa, sklepy 

i platformy internetowe lub firmy kurierskie staną się właścicielem urządzenia albo jego części. 

Pointpack stawia na interoperacyjność, co oznacza, że z jednego urządzenia lub punktu z kurierską usługą 

dodatkową może korzystać równocześnie wiele firm kurierskich. Jest to kluczowe do uzyskania przez sieć 

handlową wyższej efektywności i przyciągnięcia większej grupy potencjalnych klientów.  

Sieci handlowe na Zachodzie zaczynają budować własną infrastrukturę ułatwiającą nadanie, zwrot czy odbiór e-

zakupów. W chwili obecnej Pointpack oferuje automaty firmy Cleveron AS, których produkty są wykorzystywane 

zagranicą m.in. przez marki DPD czy DHL, a także amerykańską sieć supermarketów Walmart. Spółka planuje 

włączenie kolejnych typów urządzeń na swojej platformie, aby sieci handlowe, sklepy internetowe i firmy 

kurierskie mogły korzystać poprzez jedną integrację z całej infrastruktury wielu producentów i rozwiązań 

dostępnych na rynku. 

Podstawą oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej są opracowania Spółki, powstałe na 

bazie obserwacji rynku, na którym działa. Szerszy opis określania przez Emitenta swojej pozycji konkurencyjnej 

znajduje się w punkcie 3.6 Prospektu. 

5.7 Prace badawcze i rozwojowe 

Prace badawczo-rozwoje ukierunkowane są na rozwój platformy technologicznej dla punktów i urządzeń 

nadawczo-odbiorczych, stanowiących dwa podstawowe, a zarazem nierozłączne elementy sieci logistyki 

miejskiej obok usług kurierskich (lokalnych, krajowych, międzynarodowych). 

Działalność Spółki prowadzona jest w oparciu o autorski, stworzony we własnym zakresie, system 

teleinformatyczny do obsługi przesyłek kurierskich. Prace badawcze w zakresie stworzenia tego systemu 

prowadzone były przed założeniem Spółki, a następnie kontynuowane w ramach Spółki jako prace rozwojowe 

w latach 2012 – 2016 i zostały zakończone w 2016 roku. 

W 2018 roku Spółka prowadziła dalsze prace rozwojowe w zakresie nowych funkcjonalności powyższego 

systemu. Wartość nakładów skapitalizowanych z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 137,3 tys. 

PLN. W 2019 r. Spółka kontynuowała prace nad rozwojem systemu kapitalizując wydatki w kwocie 41,7 tys. PLN, 

a także rozwijając portal internetowy przeznaczony do sprzedaży usług marki własnej i white-label 

(277,5 tys. PLN). W 2020 roku Spółka nie prowadziła prac rozwojowych z wyjątkiem projektu realizowanego we 

współpracy z NCBR opisanego szerzej w punkcie 5.8 Prospektu. 

W 2021 roku Spółka rozpoczęła prace rozwojowe związane z nowymi modułami i funkcjonalnościami systemu 

teleinformatycznego Pointpack, w tym z aplikacją mobilną oraz nowym portalem internetowym. Prace  

te są kontynuowane w 2023 roku, a poniesione do dnia 30 września 2022 roku nakłady wyniosły 1.976,7 tys. PLN. 

5.8 Inwestycje 

Na Datę Prospektu Spółka zakończyła realizację inwestycji polegającej na rozwoju technologii w kierunku 
inteligentnych algorytmów optymalizujących wydajność i efektywność infrastruktury logistyki miejskiej 
zarządzanej przez Spółkę oraz innych elementów infrastruktury związanej z nadawaniem i odbieraniem 
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przesyłek. Projekt realizowany był przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach 
„Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”. Projekt był realizowany od pierwszego półrocza 2019 
r. do lutego 2022 r., a wartość nakładów z nim związanych wyniosła w sumie 6,55 mln PLN. Łączne 
dofinansowanie otrzymane lub należne zgodnie z umową z NCBR wynosi 4,4 mln PLN. Pozostałe nakłady 
w kwocie 2,15 mln PLN pochodziły ze środków własnych Spółki. 

Ponadto, w latach 2018 – 2022 Spółka ponosiła nakłady inwestycyjne, których wartość i zakres przedstawiono 
w akapicie trzecim, punkt 5.7 Prospektu. 

W 2023 roku Spółka planuje kontynuację prac pilotażowych ukierunkowanych na integracje procesów 
technologicznych platformy Pointpack z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi różnych producentów oraz 
docelowo zaoferowanie automatów kurierskich zintegrowanych z systemem Pointpack partnerom w sieciach 
handlowych, firmach kurierskich oraz innym usługodawcom. W 2023 roku Spółka zamierza przeznaczyć na 
inwestycje związane z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi do 10 mln PLN. 

W związku z zakończeniem w lutym 2022 r. projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków NCBR Zarząd 
Spółki podjął decyzję o zakwalifikowaniu wydatków poniesionych na prace związane z realizacją projektu do 
wartości niematerialnych i prawnych. Jednocześnie Spółka zamierza kontynuować prowadzenie prac 
rozwojowych dotyczących systemów informatycznych w kolejnych latach. Szacowane inwestycje w rozwój 
systemów informatycznych w 2023 roku osiągną do 3 mln PLN. 

W związku z zawarciem umowy inwestycyjnej oraz nabyciem udziałów w P2A Box sp. z o.o. Emitent zamierza 
przeznaczyć do 30 mln PLN na finansowanie projektu dostawy i instalacji APM dla Poczty Polskiej realizowanego 
przez spółkę zależną P2A Box sp. z o.o. Finansowanie dotyczyć będzie kapitału obrotowego niezbędnego na 
etapie dostawy i instalacji APM i będzie mieć charakter krótkoterminowy. Emitent zamierza w tym celu 
wykorzystać środki własne oraz finansowanie dłużne, w tym również w formie udzielenia poręczeń spółce 
zależnej. W ramach finansowania Emitent przejął dotychczasowe zadłużenie spółki P2A Box sp. z o.o. w postaci 
obligacji („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 PLN wyemitowanych na rzecz jednego ze 
wspólników, co miało miejsce w dniu 20 maja 2022 r. 

Poza wyżej opisanymi na Datę Prospektu Emitent nie prowadzi inwestycji, które są w toku lub co do których 
podjęte zostały wiążące zobowiązania. 

5.9 Istotne umowy 

Poniżej opisano istotne umowy zawarte przez Spółkę oraz podmioty od niej zależne w okresie dwóch lat 
poprzedzających Datę Prospektu, a także umowy zawarte w okresie wcześniejszym, jeżeli takie umowy dotyczą 
istotnych praw lub obowiązków Spółki na Datę Prospektu. 

Rozporządzenie Prospektowe oraz akty delegowane do Rozporządzenia Prospektowego nie określają 
szczegółowych kryteriów w zakresie oceny istotności zawieranych umów. Emitent w celu zapewnienia 
odpowiedniego poziomu przejrzystości informacji zawartych w Prospekcie, przy jednoczesnym zachowaniu 
adekwatnego wpływu danej umowy na działalność prowadzoną przez Emitenta, jako próg ujawnienia zawartych 
umów oraz zakwalifikowania ich jako istotne przyjął takie umowy, które zawarte zostały w normalnym oraz poza 
normalnym tokiem działalności Spółki, o wartości przekraczającej 10% przychodów netto ze sprzedaży Spółki za 
okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych, wynikających ze sprawozdań finansowych. Wartość  
10% za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych porównywana jest do wartości netto danej umowy. Jeżeli 
wartość umowy nie wynika bezpośrednio z jej treści lub na moment zawarcia umowy nie sposób określić jej 
wartości netto, przy ocenie istotności umowy bierze się pod uwagę szacowaną wartość umowy oraz jej znaczenie 
ze względu na prowadzoną działalność oraz model biznesowy Spółki. 

Do istotnych umów zawartych przez Spółkę oraz podmioty od niej zależne do Daty Prospektu należą: 

Umowy uzależniające Emitenta od poszczególnych klientów i kontrahentów, które zostały przedstawione 
w rozdziale „5.5 Informacje o uzależnieniu Spółki” niniejszego prospektu. 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

Strony umowy: 

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) 

 Pointpack S.A.  

Przedmiot umowy: 



 

46  

Przedmiot umowy stanowi dofinansowanie projektu Pointpack S.A. mającego na celu rozwój technologii 
w kierunku inteligentnych algorytmów optymalizujących wydajność i efektywność infrastruktury logistyki 
miejskiej zarządzanej przez Spółkę oraz innych elementów infrastruktury związanej z nadawaniem i odbieraniem 
przesyłek („Projekt”), którego całkowitą wartość oszacowano na kwotę ok. 6,3 mln PLN, natomiast wartość 
dofinansowania przez NCBR ma opiewać na kwotę do 4,5 mln PLN. W zamian za dofinansowanie Pointpack S.A. 
zobowiązany jest przeprowadzić zapowiedziane badania w ramach Projektu. 

Istotne postanowienia umowne: 

Pointpack S.A. jest zobowiązany do przeznaczenia otrzymanych środków na prace rozwojowe w ramach Projektu 
w sposób określony w umowie, a także do realizacji Projektu w całości wraz z przekazaniem NCBR informacji 
końcowej opisującej wykonanie Projektu oraz informacji dotyczącej wdrożenia wyników badania.  

NCBR jest uprawniony do monitorowania prowadzonych prac nad Projektem. 

Warunki finansowe: 

Pointpack S.A. otrzymuje bezzwrotne dofinansowanie od NCBR na realizację Projektu, które zostanie przekazane 
w transzach na podstawie wykazu poniesionych kosztów. Główne nakłady finansowe zostały przekazane na prace 
rozwojowe w obrębie technologii oprogramowania i w związku z tym nakłady związane z kosztami wynagrodzeń 
zespołu programistów i analityków. 

Okres obowiązywania Umowy: 

Umowa została zawarta w dniu 14 grudnia 2018 r. Okres realizacji projektu wynosił 3 lata. 

Na Datę Prospektu umowa obowiązuje. 

Umowa inwestycyjna dotycząca nabycia przez Emitenta udziałów w spółce P2A Box sp. z o.o. 

Strony umowy: 

 Andrzej Wojciech Ziemiński 

 Piotr Lewaciuk 

 Pointpack S.A. 

Przedmiot umowy: 

W dniu 19 maja 2022 r. Emitent zawarł ze wspólnikami spółki P2A Box sp. z o.o. posiadającymi około 33% 
udziałów w spółce P2A Box sp. z o.o. umowę inwestycyjną określającą zasady realizacji inwestycji w spółkę P2A 
Box sp. z o.o. („Umowa inwestycyjna”).  

Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej Emitent jako kupujący zawarł warunkową umowę sprzedaży 
125 (sto dwadzieścia pięć) udziałów w spółce P2A Box sp. z o.o. po cenie równej ich wartości nominalnej, tj. za 
cenę 50,00PLN (pięćdziesiąt złotych) za każdy nabywany udział i za łączną cenę sprzedaży w kwocie 6.250,00 PLN 
(sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Nabyte przez Emitenta udziały stanowiły na dzień zawarcia Umowy 
Inwestycyjnej 51% udziałów w kapitale zakładowym spółki P2A Box sp. z o.o. 

Ponadto, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy Inwestycyjnej Emitent zobowiązał się do dofinansowania 
działalności spółki P2A Box sp. z o.o. poprzez przejęcie dotychczasowego zadłużenia tej spółki w postaci Obligacji 
wyemitowanych na rzecz jednego ze wspólników, a także, w późniejszym okresie, do dalszego finansowania 
działalności w sposób pośredni lub bezpośredni.   

Na mocy postanowień Umowy Inwestycyjnej Emitent jako kupujący zwarł umowę sprzedaży 10.000 (dziesięć 
tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 1 000,00 PLN każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 10 mln PLN za cenę 
10 mln PLN powiększoną o kwotę odsetek naliczonych od dnia 20 stycznia 2022 roku do dnia zawarcia tejże 
umowy, tj. do dnia 20 maja 2022 r. (z wyłączeniem tego dnia) według stałej stopy procentowej wynoszącej  
12% w skali roku. 

W ramach Umowy Inwestycyjnej Emitent zobowiązał się także do zawarcia ze spółką P2A Box sp. z o.o. umowy 
pożyczki oraz zapewnienia lub umożliwienia pozyskania przez spółkę P2A Box sp. z o.o. finansowania dłużnego 
w postaci kredytu bankowego, pożyczki, emisji obligacji lub finansowania innego typu, do łącznej kwoty  
20 mln PLN. Na Datę Prospektu łączna wartość udzielonego dofinansowania, wliczając w nią wartość objętych 
przez Emitenta Obligacji, wynosi 20,6 mln PLN. 

Łączna kwota zobowiązań Emitent wynikających z przedstawionych powyżej sposobów dofinansowania spółki 
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P2A Box sp. z o.o. nie przekroczy kwoty 30 mln PLN powiększonej o odsetki. 

Istotne postanowienia umowne: 

Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej P2A BOX sp. z o.o. przeznaczy otrzymane finansowanie 
na działalność bieżącą, w tym na realizację kontraktu na dostawę technologii na rzecz podmiotu działającego na 
rynku przesyłek pocztowych i kurierskich. Szacunkowa wartość przychodu z realizacji kontraktu, którego stroną 
jest między innymi P2A BOX sp. z o.o. Emitent szacuje na około 240 mln PLN netto, zakładając przy tym 
stuprocentową realizację kontraktu. 

Ponadto, na podstawie Umowy inwestycyjnej Emitent będzie miał prawo, po upływie 3 lat od dnia zawarcia 
Umowy Inwestycyjnej, do nabycia pozostałych udziałów w spółce P2A Box sp. z o.o. od wspólników którzy są 
stronami Umowy Inwestycyjnej na zasadzie opcji Call lub Put, przy czym rozliczenie ceny nabycia w ramach opcji 
może być dokonane w formie pieniężnej lub papierami wartościowymi Emitenta. Cena nabycia udziałów w spółce 
P2A Box sp. z o.o. będzie uzależniona od wyników finansowych tego podmiotu oraz wartości akcji Emitenta  
na dzień dokonania transakcji. 

Warunki finansowe: 

Umowa Inwestycyjna nie przewiduje innych niż opisane powyżej zasad wynagradzania stron umowy, w tym 
w szczególności nie zawiera postanowień dotyczących bezpośredniego wynagradzania stron umowy. 

Okres obowiązywania Umowy: 

Umowa została zawarta w dniu 19 maja 2022 r. na czas nieokreślony. 

Na Datę Prospektu umowa obowiązuje. 

Umowa dostawy i instalacji urządzeń APM wraz z rozwiązaniem informatycznym umożliwiającym 
obsługę urządzeń APM zawarta pomiędzy Pocztą Polską S.A., a spółką P2A Box sp. z o.o. – podmiotem 
zależnym od Emitenta 

Strony umowy:  

 Poczta Polska S.A. („Zamawiający”) 

 P2A Box sp. z o.o. („Lider Konsorcjum”) 

 Pakpobox Hong Kong Limited z siedzibą w Hong Kongu („Członek Konsorcjum”) 

Przedmiot umowy: 

Przedmiotem umowy jest między innymi dostawa 2 000 urządzeń APM wraz z systemem operacyjnym 
umożliwiającym obsługę tych urządzeń („System Operacyjny APM”) oraz uprawnienie Zamawiającego 
do dodatkowych świadczeń przewidzianych w umowie, do skorzystania z których Zamawiający nie jest 
zobowiązany. W ramach przyznanego uprawnienia Zamawiający posiada możliwość otrzymania dostawy 
modułów dodatkowych APM. 

Ponadto, umowa przewiduje adaptację lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego, zapewnienie usługi 
transmisji danych, udostępnienie dedykowanego rozwiązania informatycznego APM, analizę dedykowanego 
rozwiązania informatycznego oraz opracowanie dokumentów analitycznych, przeprowadzenie integracji 
systemu informatycznego Zamawiającego z dedykowanym rozwiązaniem informatycznym APM, świadczenie 
dodatkowych usług wynikających z potrzeb Zamawiającego na warunkach ustalonych przez strony umowy, 
przeprowadzenie instruktarzy dla użytkowników Zamawiającego, świadczenie usług wsparcia w okresie 
wdrożenia APM i dedykowanego rozwiązania informatycznego APM, świadczenie usług gwarancyjnych, 
utrzymania i wsparcia dla urządzeń APM i dedykowanego rozwiązania informatycznego APM, świadczenie usług 
konserwacji cyklicznych, napraw i konserwacji doraźnych oraz instalacji modułów dodatkowych APM. 

Istotne postanowienia umowne: 

W ramach realizacji przedmiotu umowy konsorcjum w składzie P2A Box sp. z o.o. oraz Pakpobox Hong Kong 
Limited (dalej łącznie zwanymi „Wykonawcą”), zobowiązało się do dostarczenia 2 000 urządzeń APM, których 
szczegółowe parametry określono w dokumencie stanowiącym załącznik do umowy. Harmonogram realizacji 
przedmiotu umowy odpowiada wymaganiom Zamawiającego, zgodnie z którymi ostateczny termin 
uruchomienia urządzeń APM został określony na marzec 2023 roku. 

W ramach umowy udzielana jest Zamawiającemu gwarancja na dedykowane rozwiązanie informatyczne APM 
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oraz na urządzenia APM na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Ponadto, umowa przewiduje, że odpowiedzialność stron z tytułu kar umownych i gwarancyjnych, w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy jest ograniczona do kwoty równej 25% wynagrodzenia 
netto z tytułu umowy. 

Warunki finansowe: 

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w kwocie 
nieprzekraczającej 241.492.940,00 PLN netto. 

Zapłata wynagrodzenia za urządzenia APM wraz z ich instalacją następuje w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych na podstawie faktury i zaakceptowanych przez Zamawiającego protokołów adaptacji instalacji 
APM w danym miesiącu kalendarzowym. Zapłata wynagrodzenia za pozostałe usługi następuje w miesięcznych 
okresach rozliczeniowych na podstawie faktur i zaakceptowanych przez Zamawiającego raportów  
z realizacji usług. 

Okres obowiązywania umowy: 

Umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia 20 października 2021 r. do dnia 31 stycznia 2029 r. 

Na Datę Prospektu umowa obowiązuje. 

5.10 Własność intelektualna 

Emitent korzysta z praw własności intelektualnej. Poniżej zaprezentowano informacje dotyczące istotnych 

z punktu widzenia działalności praw własności intelektualnej. 

Strona internetowa 

Emitent korzysta ze strony internetowej www[.]pointpack[.]pl.  

Spółka zastrzega, że informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią części Prospektu, chyba 

że informacje te włączono do Prospektu poprzez odniesienie do nich. 

Spółka nabyła domenę na podstawie umowy sprzedaży domeny internetowej z dnia 20 stycznia 2012 r. zawartej 

z Panem Markiem Piosikiem.  

Logo 

Na Datę Prospektu Emitent korzysta ze słowno-graficznego znaku towarowego o nazwie PointPack.pl punkty 

nadania i odbioru paczek. 

 

Graficznie znak towarowy przedstawia czarny napis PointPack.pl z pomarańczowymi kropkami, a pod nim 

pomarańczowy napis „punkty nadania i odbioru paczek”.  

Powyższy znak towarowy został zgłoszony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem 

Z.395446, za numerem prawa wyłącznego R.254768. Jak wynika z rejestru, prawo ochronne na ten znak 

towarowy zostało udzielone 25 marca 2013 r., a wygasło z dniem 20 stycznia 2022 r. 

Ponadto, na Datę Prospektu Emitent posiada zarejestrowany w Urzędzie Unii Europejskiej Ds. Własności 

Intelektualnej („EUIPO”) przedstawiony poniżej nowy znak towarowy. 
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Graficznie nowy znak towarowy Spółki przedstawia pomarańczowy symbol z czarnym napisem „pointpack”. 

Powyższy znak towarowy został zrejestrowany w EUIPO w dniu 4 listopada 2021 r. 

Licencje udzielone Spółce 

Nie istnieją istotne umowy licencyjne ani inne umowy, na mocy których Spółka oraz spółki z grupy Emitenta 

udostępniają lub wykorzystują przedmioty praw własności intelektualnych (w tym umowy dotyczące transferu 

technologii oraz know-how). 

Spory z zakresu własności intelektualnej 

Nie istnieją naruszenia praw własności przemysłowej i intelektualnej Emitenta przez osoby trzecie ani naruszenia 

takich praw należących do osób trzecich dokonane przez Spółkę. 

Nie istnieją okoliczności, w których korzyści lub prawo korzystania z praw własności intelektualnej mogą być 

utracone lub niekorzystnie zmienione (w tym w przypadku zmiany kontroli nad Spółką). 

5.11 Pracownicy 

Na dzień 30 września 2022 r. Grupa Kapitałowa Emitenta zatrudniała 58 pracowników w oparciu o umowę 

o pracę, 2 pracowników wchodzących w skład Zarządu Spółki oraz zatrudniała 31 osób w oparciu o umowy 

cywilnoprawne.  

Przeciętne zatrudnienie we wskazanym 
okresie: 

IIIQ 2022 2021 2020 2019 2018 

Ogółem, z tego: 52 29,9 18,1 5 2 

– pracownicy umysłowi (na stanowiskach 
nierobotniczych) 

52 29,9 18,1 5 2 

5.12 Ubezpieczenia 

W toku prowadzonej działalności Emitent korzysta z następujących umów ubezpieczeniowych: 

1) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w Sopockim 

Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. w wysokości 7.000.000,00 PLN z okresem ubezpieczenia:  

od 16 czerwca 2022 roku do 15 czerwca 2023 roku. 

2) Ubezpieczenie przesyłek w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. w wysokości 1.000.000,00 

PLN, z okresem ubezpieczenia od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku. 

5.13 Kwestie regulacyjne 

Emitent jako zarejestrowany operator pocztowy podlega pod nadzór Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Pocztowe oraz wydanych do tej ustawy rozporządzeń. Na mocy przepisów 
Ustawy Prawo Pocztowe Emitent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i decyzji regulatora z zakresu 
działalności pocztowej we wszystkich działaniach operatora. Zgodnie z art. 7 ust. 3 Ustawy Prawo Pocztowe 
operator pocztowy zobowiązany jest posiadać aktualny regulamin świadczenia usług pocztowych oraz cennik 
usług pocztowych i udostępniać go w każdej placówce pocztowej operatora pocztowego, jak również  
na jego stronie internetowej. Regulamin świadczenia usług, w tym usług pocztowych  
przez Pointpack S.A. dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: 
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http://www[.]documents[.]pointpack[.]pl/pointpack_regulamin[.]pdf. 

Operator pocztowy, stosownie do art. 43 ust. 1 Ustawy Prawo Pocztowe jest również zobowiązany do corocznego 
przedkładania Prezesowi UKE, w terminie do dnia 31 marca, sprawozdania z działalności pocztowej 
w poprzednim roku. Prezes UKE, na podstawie art. 43 ust. 4 Ustawy Prawo Pocztowe, może nałożyć na operatora 
pocztowego obowiązek przedłożenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni, innych informacji niezbędnych 
do wykonania przepisów tej ustawy.  

W przypadku stwierdzenia naruszeń regulator wydaje decyzje stwierdzając ich zakres i termin usunięcia 
nieprawidłowości. Możliwe jest również nałożenie kar pieniężnych na operatora pocztowego w przypadku 
wystąpienia działań i naruszeń zdefiniowanych w art. 126 Ustawy Prawo Pocztowe obejmującym m.in. obowiązki 
proceduralne, taryfowe, informacyjne lub raportowe.  

Maksymalna kara pieniężna nie może przekroczyć 2% przychodów ogółem osiągniętych przez operatora 
pocztowego z działalności pocztowej w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary.  

Emitent wdrożył procedury mające na celu zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi 
Spółkę przepisami Ustawy Prawo Pocztowe.  

Ponadto, z uwagi na charakter świadczonych przez Emitenta usług, których realizacja wiąże się z gromadzeniem, 
przechowywaniem oraz przesyłaniem znacznych ilości informacji zastrzeżonych oraz danych wrażliwych lub 
poufnych, w tym danych osobowych konsumentów, pracowników oraz innych osób, Emitent podlega również 
pod przepisy związane z regulacjami RODO. 

Emitent dokłada starań, aby stosowane zabezpieczenia systemu informatycznego pozostawały na wysokim 
poziomie. Urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zabezpieczone są 
przed utratą danych spowodowaną awarią zasilana lub zakłóceniami w sieci zasilającej. System informatyczny 
przetwarzający dane osobowe wyposażony jest w mechanizmy uwierzytelniania użytkownika oraz kontroli 
dostępu do przetwarzanych danych osobowych. 

5.14 Środki trwałe  

Na Datę Prospektu największą część rzeczowych aktywów trwałych Grupy Kapitałowej Emitenta stanowią 

zakupywane w ramach pilotażu urządzenia APM, z których część o wartości 1 749 tys. PLN nie była uruchomiona 

na dzień 30 września 2022 roku. Na dzień 30 września 2022 roku posiadane przez Grupę Kapitałową Emitenta 

rzeczowe środki trwałe stanowiły około 19,19% aktywów trwałych Grupy Kapitałowej Emitenta. 

5.15 Ochrona środowiska 

W przypadku Emitenta brak kwestii związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie 

przez Emitenta rzeczowych środków trwałych. 

5.16 Postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe 

Na Datę Prospektu wobec Spółki nie toczą się żadne postępowania sądowe, administracyjne ani arbitrażowe. 
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6. OTOCZENIE RYNKOWE 

6.1 Wprowadzenie 

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale zostały zaczerpnięte z publicznie dostępnych źródeł informacji, w tym 

oficjalnych źródeł branżowych, informacji publikowanych na mocy obowiązujących przepisów prawa, 

komunikatów prasowych, jak również z innych źródeł zewnętrznych, które Spółka uważa za wiarygodne. Takie 

statystyki, informacje i dane są informacjami wybranymi i mogą być przybliżone, szacunkowe lub zawierać 

zaokrąglone liczby. Dane branżowe oraz statystyczne dotyczące rynku, na którym Spółka prowadzi działalność, 

zostały zaczerpnięte głównie z raportów branżowych oraz danych ogólnodostępnych dostarczanych przez firmy 

przeprowadzające badania rynkowe. Podkreślenia wymaga fakt, że w każdym przypadku dane statystyczne oraz 

dane źródłowe, na których one bazują, mogły zostać zebrane i opracowane według różnego rodzaju metodologii 

i statystyki, w szczególności w poszczególnych krajach. Nie można również zapewnić, że instytucje i firmy 

stosujące odmienne metody zbierania danych, ich analizy oraz ich przetwarzania uzyskałyby takie same wyniki. 

Źródło pochodzenia informacji zewnętrznych podawane jest każdorazowo w przypadku użycia takich informacji 

w Prospekcie. Przy przetwarzaniu oraz opracowywaniu danych makroekonomicznych, branżowych, rynkowych 

lub innych danych zaczerpniętych ze źródeł zewnętrznych, takich jak publikacje rządowe, branżowe, ogólne lub 

osób trzecich, Spółka nie dokonywała ich niezależnej weryfikacji. Publikacje branżowe, co do zasady, zawierają 

stwierdzenia, że zawarte w nich informacje zostały uzyskane ze źródeł, które uważa się za wiarygodne, lecz nie 

ma gwarancji, iż dane takie są w pełni dokładne i kompletne. Podczas sporządzania Prospektu Spółka ani Firma 

Inwestycyjna nie przeprowadzali niezależnej weryfikacji informacji pochodzących od osób trzecich. Spółka nie 

przeprowadzała również badania adekwatności metodologii wykorzystanej przez podmioty zewnętrzne 

na  potrzeby opracowania takich danych, szacunków lub prognoz. W przypadku informacji pochodzących od osób 

trzecich, które znajdują się w Prospekcie, informacje te zostały dokładnie przytoczone, oraz w zakresie, w jakim 

Spółka jest w stanie stwierdzić oraz ustalić na podstawie informacji pochodzących od osób trzecich, nie pominięto 

żadnych faktów, których pominięcie mogłoby sprawić, że informacje pochodzące od osób trzecich byłyby 

niedokładne bądź wprowadzałyby w błąd. 

6.2 Światowy rynek e-commerce* 

W ciągu ostatnich kilku lat e-commerce stał się nieodzowną częścią globalnego handlu detalicznego. Podobnie 

jak wiele innych branż, handel detaliczny przeszedł znaczącą transformację po pojawieniu się Internetu, 

a dzięki postępującej cyfryzacji współczesnego życia, konsumenci z praktycznie każdego kraju korzystają z zalet  

transakcji online. 

Wraz z szybkim wzrostem dostępu do Internetu i jego rozpowszechnieniem na całym świecie, liczba kupujących 

w formie cyfrowej rośnie z każdym rokiem. W 2020 r. ponad dwa miliardy osób na świecie kupiło towary lub 

usługi online, a tym samym sprzedaż detaliczna w Internecie w ujęciu globalnym przekroczyła 4,2 biliona dolarów 

amerykańskich. W roku wystąpienia pandemii globalna sprzedaż detaliczna e-commerce wzrosła o ponad 25%, 

przy czym największy wzrost procentowy odnotowano w Turcji. 

Sprzedaż internetowa odgrywa coraz większą rolę w handlu detalicznym. W 2021 roku globalna sprzedaż 

e-commerce wzrosła o 16,8 proc. w stosunku do roku poprzedniego. W 2021 roku e-commerce odpowiadał  

za blisko 20 proc. sprzedaży detalicznej na świecie. Prognozy wskazują, że do 2025 roku segment online będzie 

stanowił blisko jedną czwartą całkowitej globalnej sprzedaży detalicznej. 

W 2021 r. globalna sprzedaż detaliczna online wyniosła prawie pięć bilionów dolarów amerykańskich, a oczekuje 

się, że do 2025 r. liczba ta przekroczy siedem bilionów dolarów amerykańskich. Największy rozwój cyfrowy 

zaobserwowano w Ameryce Łacińskiej, który rozkwitł w czasie pandemii COVID-19, generując bezprecedensowy 

wzrost e-commerce na tym kontynencie, do tego stopnia, że Brazylia i Argentyna obecnie są liderami najszybciej 

rozwijających się rynków detalicznych online na świecie. Trend ten jest silnie skorelowany ze stale poprawiającym 

się tam dostępem do Internetu, zwłaszcza w społecznościach internetowych typu "mobile-first", które od dawna 

 
* * Statistics and facts about global e-commerce, May 27, 2022 
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zmagają się z tradycyjnymi stałymi połączeniami szerokopasmowymi ze względu na ograniczenia finansowe lub 

infrastrukturalne. 

Wykres 1: Sprzedaż detaliczna e-commerce na świecie w latach 2014-2025 (w mld dolarów amerykańskich) 

 

Źródło: https://www[.]statista[.]com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/ 

Użytkownicy Internetu mogą wybierać spośród różnych platform internetowych, aby przeglądać, porównywać 

i kupować potrzebne im przedmioty lub usługi. Podczas gdy niektóre strony internetowe są specjalnie 

skierowane do klientów B2B (business-to-business), indywidualni konsumenci również posiadają dostęp 

do ogromnej liczby cyfrowych możliwości. Już w 2019 r. rynki internetowe stanowiły największą część zakupów 

online na całym świecie. Liderem globalnego rankingu internetowych stron detalicznych pod względem ruchu 

jest Amazon: Gigant e-commerce z siedzibą w Seattle, który oferuje e-retail, usługi obliczeniowe, elektronikę 

użytkową i treści cyfrowe; w kwietniu 2021 r. zarejestrował ponad 5,2 miliarda odwiedzających. Drugą najczęściej 

odwiedzaną witryną zakupową był eBay, z liczbą 1,7 mld wizyt. Ponadto obie te firmy były również najlepszymi 

na świecie sprzedawcami internetowymi pod względem ruchu w sieci mobilnej. 

Średnia wartość zamówienia w przypadku zakupów online za pośrednictwem smartfonów i tabletów wciąż 

pozostaje w tyle za tradycyjnym e-handlem za pośrednictwem komputerów stacjonarnych. Jednak detaliści 

internetowi na całym świecie nadrabiają zaległości w sprzedaży mobilnego e-commerce. 

W 2021 r. smartfony stanowiły prawie 70% wszystkich wizyt na stronach internetowych sklepów detalicznych na 

całym świecie, chociaż wizyty na komputerach stacjonarnych i tabletach generowały wyższe wskaźniki konwersji 

w 2020 r. Ponieważ adopcja urządzeń mobilnych postępuje w szybkim tempie, zwłaszcza w regionach, w których 

brakuje innej infrastruktury cyfrowej, integracja mobilna będzie nadal kształtować doświadczenia zakupowe 

przyszłości. M-commerce jest szczególnie popularny w Azji, do końca 2021 roku Malezja była najlepszym rynkiem 

cyfrowym pod względem odsetka ludności, która kupiła coś przez urządzenia mobilne, przy czym prawie 45% 

dokonywało zakup przez telefon. Czołówkę rankingu uzupełniły Korea Południowa, Tajwan i Filipiny. 

Karty kredytowe i debetowe były najpopularniejszymi metodami płatności dla kupujących w Internecie, choć 

z pewnymi różnicami regionalnymi. Dostawcy płatności takich marek jak PayPal czy Alipay byli preferowani przez 

kupujących online w Europie. Pod względem wolumenu transakcji największy udział w transakcjach 

internetowych na całym świecie miały płatności cyfrowe i mobilne portfele, wykorzystywane zwłaszcza 

w regionie Azji i Pacyfiku. 
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6.3 Światowy rynek kurierski* 

Wartość globalnego rynku paczek przekroczyła 500 mld USD w 2020 r., wzrastając z poziomu nieco poniżej  

450 mld USD w 2018 r. Azja i Pacyfik są największymi regionalnymi rynkami paczek pod względem wartości, 

stanowiącymi około 42% globalnego rynku. Ameryka Północna i Europa reprezentują łącznie nieco ponad 50% 

rynku światowego. Chiny są kluczowym rynkiem wzrostu, stanowiącym prawie 62% wartości całego regionu Azji 

i Pacyfiku. Wolumen chińskich paczek osiągnął 83 mld w 2019 r. 

Stany Zjednoczone są nadal największym rynkiem krajowym pod względem wartości dostaw przesyłek, chociaż 

Chiny wyprzedziły je pod względem wolumenu przesyłek. W Europie największym rynkiem pod względem liczby 

dostaw przesyłek są Niemcy, a Polska i Wielka Brytania należą do najszybciej rozwijających się krajów Unii 

Europejskiej/Europy (odpowiednio 8,7% i 11,6% CAGR 2015-20). 

Poniżej przedstawiono wielkość rynku KEP na świecie w ujęciu wartościowym. Wielkość tego rynku niezmiennie 

zwiększa się, a w 2020 roku osiągnęła już rozmiar 375,5 mln euro. Prognozuje się, że rynek ten wzrośnie w ciągu 

4 lat (2020-2024) o 33,5%. 

Wykres 2: Wielkość rynku kurierskiego, ekspresowego i paczek (KEP) na świecie w latach 2009-2024† 

 
Źródło: Statista, Courier, express and parcel (CEP) market size worldwide between 2009 and 2024 

Ponieważ potrzeby klientów zmieniają się wraz z rozwojem gospodarczym, rynek reaguje na poszczególne 

zmiany, tworząc nowe możliwości. Wprowadzenie usług kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) jest 

przykładem takiego rozwoju w branży logistycznej i transportowej. Globalna branża logistyczna jest wysoce 

konkurencyjna, a podmioty działające w tej branży muszą dodatkowo mierzyć się z wyzwaniami jakie niesie 

ze sobą zróżnicowana międzynarodowa polityka handlowa, która w różny sposób może wpływać na swobodę 

świadczenia usług przez poszczególne firmy, a co za tym idzie na utrzymanie stabilnej dynamiki wzrostu 

ich przychodów.  

Rynek KEP‡ w regionie Azji i Pacyfiku obsługuje wiele firm (międzynarodowe i lokalne firmy KEP). Ponieważ popyt 

na usługi KEP gwałtownie rośnie na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, firmy stają się coraz 

bardziej konkurencyjne, aby wykorzystać tę ogromną szansę. Region Azji i Pacyfiku nadal umacnia swoją pozycję 

jako jeden z najważniejszych regionów dla przesyłek ekspresowych na świecie. Podmioty o międzynarodowym 

zasięgu (takie jak SingPost, Japan Post i Australia Post) dokonują strategicznych inwestycji w celu stworzenia 

regionalnej sieci logistycznej, takich jak otwieranie nowych centrów dystrybucyjnych, inteligentnych 

magazynów itp. 

 
* https://apex-insight[.]com/product/global-parcel-delivery-market/ 
† https://www[.]statista[.]com/statistics/723986/cep-market-total-revenue-worldwide/ 
‡ https://www[.]businesswire[.]com/news/home/20210727005525/en/Asia-Pacific-Courier-Express-and-Parcel-CEP-Market-Report-2021---
Growth-Trends-COVID-19-Impact-and-Forecasts-to-2026---ResearchAndMarkets[.]com 
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6.4 Polski rynek 

Wraz z rozwojem technologii cyfrowych polski rynek usług pocztowych doświadcza istotnych zmian 

strukturalnych, w tym zmniejszającego się znaczenia tradycyjnych usług pocztowych, rekompensowanych 

dynamicznym wzrostem przesyłek zawierających towary. W ostatnich latach przekładało się to na trend 

konsekwentnego wzrostu wartości polskiego rynku pocztowego, który rósł w tempie przewyższającym tempo 

wzrostu całej gospodarki Polski. 

W 2020 roku wpływ na niemal wszystkie obszary życia społeczno-gospodarczego miała pandemia koronawirusa 

SARS-CoV-2, która Polskę dotknęła w marcu 2020 roku, wywołując istotne zmiany w zachowaniu społeczeństwa, 

w tym ich nawykach konsumenckich. Stan epidemii spowodował konieczność przeniesienia do przestrzeni 

cyfrowej aktywności związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. W szczególnym stopniu odczuł 

to  sektor e-commerce, który mimo iż w Polsce od kilku lat odnotowywał regularne wzrosty, to wraz 

z wprowadzeniem lockdownu tempo jego rozwoju jeszcze mocniej wzrosło. 

Miało to istotny wpływ na wzrost całkowitej wartości rynku pocztowego w Polsce. E-commerce jest bowiem 

głównym motorem rozwoju segmentu przesyłek kurierskich, który w największym stopniu wywiera wpływ 

na wartość rynku. Tym samym w 2020 roku polski rynek pocztowy odnotował najwyższy skok wartości w ujęciu 

rok do roku od czasu liberalizacji rynku, tj. od 2013 r. Wyniósł on ponad 1,4 mld PLN, co pozwoliło na osiągnięcie 

całkowitej wartości polskiego rynku pocztowego na poziomie 11,7 mld PLN. Przełożyło się to również 

na nienotowane wcześniej tempo dynamiki rozwoju (wzrost o 14,1%), co szczególnie kontrastuje ze spadkiem 

PKB w 2020 roku wynoszącym 2,7%, a spowodowanym kryzysem pandemicznym. 

Jednocześnie jeszcze bardziej umocnił się prymat segmentu przesyłek kurierskich, który najmocniej przyczynił się 

do wzrostu ogólnej wartości przychodów operatorów funkcjonujących na rynku usług pocztowych, 

odpowiadający za 63,6% wartości tego rynku. 

W 2021 roku całkowity wolumen usług pocztowych w Polsce wyniósł 1,94 mld sztuk, co oznacza wzrost o 3,2% 

w ujęciu rok do roku. 

Najważniejszą rolę na rynku w 2021 roku odegrała – jako operator wyznaczony – Poczta Polska S.A. (dalej „Poczta 

Polska”), która zrealizowała w strumieniach krajowym i zagranicznym 1 174,2 mln usług (60,7% udziału 

w wolumenie sektora ogółem), co przełożyło się na 5 154,6 mln PLN przychodu (40,0% udziału w przychodach 

sektora ogółem). W odniesieniu do roku 2020 wolumen zrealizowanych przez operatora wyznaczonego usług 

zmniejszył się o 7,2%, a wartość przychodów spadła o 3,3% w 2021 roku. 

W 2021 roku operatorzy alternatywni zrealizowali ogółem w obrocie krajowym i zagranicznym odpowiednio 

760,9 mln usług (39,3% udziału w wolumenie ogółem), co przełożyło się na 7 736,0 mln PLN przychodu (60,0% 

udziału w przychodach ogółem). W odniesieniu do roku 2020 wolumen zrealizowanych przez operatorów 

alternatywnych usług zwiększył się o 24,8%, a wartość przychodów wzrosła o 23,0% w 2021 roku. 

Najliczniej realizowaną w 2021 roku usługą nadal pozostawały przesyłki listowe, których dostarczono 975,7 mln 

szt. (spadek o 7,5% w stosunku do wolumenu z 2020 roku) generując jednocześnie 3 419,6 mln PLN przychodu 

(spadek o 3,5% rok do roku). W 2020 roku spadek wolumenu przesyłek listowych wyniósł -15,4% 

Liczba dostarczonych przesyłek kurierskich i tradycyjnych paczek pocztowych dostarczonych w analizowanym 

roku wyniosła 805,2 mln szt. (wzrost o 21,0% rok do roku), co wygenerowało 8 610,5 mln PLN przychodu (wzrost 

o 18,6% rok do roku). Oznacza to, że rok 2021 był kolejnym rokiem wzrostu przychodów z tych usług, na co wpływ 

miało również istotne przyśpieszenie z powodu pandemii rozwoju e-commerce, a przez to również rynku 

pocztowego, w tym przede wszystkim branży kurierskiej. 

W 2021 roku zarejestrowano 27 nowych operatorów pocztowych. Według stanu na koniec roku 2021 w rejestrze 

operatorów znajdowało się 300 podmiotów (w 2020 roku – 291), z czego 134 prowadziły aktywną działalność 

w zakresie świadczenia usług pocztowych (w 2020 roku – 144). 

W 2021 roku usługi pocztowe świadczone były w 38 575 placówkach pocztowych, w tym w 7 626 placówkach 

operatora wyznaczonego i 30 949 placówkach operatorów alternatywnych. Do realizacji usług pocztowych, 
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wykorzystywane były automaty do pocztowej obsługi klientów, których w 2021 roku funkcjonowało 

już 18 tysięcy. W 2020 roku automatów służących do pocztowej obsługi klientów było 11 tysięcy.  

Na koniec 2021 roku łączna wartość polskiego rynku usług pocztowych wyniosła 12 890,6 mln PLN. Oznacza to, 

że w stosunku do roku poprzedniego, łączna suma przychodów z usług pocztowych operatorów działających 

na polskim rynku wzrosła o 1 269,3 mln PLN, co przekłada się na roczną stopę wzrostu na poziomie 10,9%. 

2021 rok był czwartym z rzędu, w którym dynamika wzrostu wartości rynku pocztowego przewyższała tempo 

wzrostu polskiej gospodarki. Najważniejszym czynnikiem wzrostu był dynamiczny wzrost przychodów z przesyłek 

kurierskich, spowodowany niezmiennie rosnącymi wolumenami przesyłek zawierających towary nabywane przez 

konsumentów w kanale e-commerce. W 2021 roku miał miejsce spadek przychodów w dwóch głównych 

pocztowych kategoriach produktowych, w tym przesyłek listowych o 3,5% oraz paczek pocztowych o 9,3%, przy 

czym wolumen przesyłek listowych spadł w tym okresie o 7,5%, a wolumen paczek pocztowych o 2,7%. 

Wykres 3. Kluczowe czynniki zmian na rynku pocztowym w 2021 r. (w mln PLN). 

 

Źródło: UKE, Raport o stanie rynku pocztowego w 2021 roku.  

Wykres 4. Wartość przychodów z przesyłek kurierskich i listowych w latach 2018-2021 (mln PLN) 

 

Źródło: UKE, Raport o stanie rynku pocztowego w 2021 roku. 
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Znaczącą większość wartości polskiego rynku pocztowego tworzą przychody osiągane przez operatorów 

w obrocie krajowym, jednak od kilku lat istotny składnik tej wartości stanowił także udział obrotu zagranicznego, 

konsekwentnie utrzymujący się na poziomie ok. 15-20%. 

Tabela 1: Przychody polskiego rynku pocztowego w podziale na miejsce ich osiągnięcia 
  Zmiana % 

  2018 2019 2020 2021 2019/18 2020/19 2021/20 

Kraj 7 599,5 8 535,5 9 836,9 10 868,2 12,3% 15,2% 10,5% 

Zagranica 1 847,2 1 706,8 1 849,5 2022,4 -7,6% 8,4% 13,4% 

RAZEM 9 446,7 10 242,3 11 686,4 12 890,6 8,4% 14,1% 10,9% 

Źródło: UKE, Raport o stanie rynku pocztowego w 2020 roku.  

Wolumen przesyłek kurierskich oraz wartość rynku e-commerce w Polsce 

W 2021 roku operatorzy pocztowi zrealizowali ogółem 1 935,1 mln usług, co w porównaniu do 2020 roku oznacza 

wzrost o 59,7 mln zrealizowanych usług tj. wzrost o 3,2% w ujęciu ilościowym. W 2021 roku spadek wolumenu 

przesyłek listowych został z nawiązką zamortyzowany wzrostem wolumenu przesyłek kurierskich, co przełożyło 

się na odwrócenie trwającego od 2019 roku spadku ogólnego wolumenu usług pocztowych. 

Wykres 5. Kluczowe czynniki zmiany wolumenu usług rynku pocztowego w 2021 roku. 

 

Źródło: UKE, Raport o stanie rynku pocztowego w 2021 roku. 

Od kilku lat obserwowane są tendencje spadkowe wolumenu przesyłek listowych. 

Było to wyraźnie widoczne w 2020, także w 2021 roku, na co dodatkowy wpływ miały ograniczenia 

spowodowane zamknięciem gospodarki, w tym ograniczenia w dostępności placówek pocztowych oraz ogólne 

zmniejszenie aktywności społeczno-gospodarczej. W 2021 roku wolumen przesyłek kurierskich wzrósł natomiast 

rok do roku o 22,1%, co oznacza kontynuację bardzo silnego trendu z lat wcześniejszych. Wzrost wolumenu 

przesyłek kurierskich w 2020 roku wyniósł 44,5%. 

W 2021 roku – kolejny rok z rzędu – trwała stabilizacja poziomu wolumenu tradycyjnych 

paczek pocztowych przy niewielkim jego wzroście w stosunku do roku ubiegłego. W odróżnieniu od 2020 roku 

nastąpił za to spadek liczby pozostałych usług pocztowych, wynikający ze zmniejszenia się liczby zrealizowanych 

przekazów pocztowych. 

Relatywną miarą wolumenu usług pocztowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju jest tzw. wskaźnik 

postażu. Wskaźnik ten w 2021 roku wyniósł blisko 51 szt. usług pocztowych na 1 mieszkańca rocznie (vs. 49,0 szt. 

W 2020 vs. 49,1 szt. w 2019 roku). 
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6.5 Przesyłki kurierskie 

Segment przesyłek kurierskich polskiego rynku usług pocztowych przez kilka ostatnich lat, sukcesywnie zwiększał 

wolumen dostarczanych przesyłek w związku z dynamicznym rozwojem handlu e-commerce. Rocznie oznaczało 

to wzrost nawet o kilkadziesiąt milionów sztuk, co przekładało się na wzrost przychodów kurierów nawet 

o kilkaset mln złotych rocznie. 

W 2020 roku z powodu pandemii, rynek e-commerce w Polsce odnotował najwyższy wzrost od kilkunastu lat  

(ok. 26% r/r) osiągając wartość ok. 80 mld PLN. Handel internetowy mocno zyskał w wyniku restrykcji 

wprowadzonych w celu ograniczenia rozwoju pandemii. Sklepy i platformy handlowe notowały znaczące wzrosty 

sprzedaży, a wiele sieci sklepów stacjonarnych podjęło decyzje o uruchomieniu własnych e-sklepów. W ślad 

za tym, segment przesyłek kurierskich również wzrósł w sposób dotąd niespotykany. 

W 2020 roku segment rynku kurierskiego, zwiększył swoje przychody aż o 1 686,8 mln PLN w stosunku do 2019 

roku. Taki skok przełożył się na blisko 33-proc. tempo wzrostu, natomiast wolumen dostarczonych przesyłek 

wzrósł o 195 mln sztuk w stosunku do 2019 roku, przy 44,2-proc. tempie wzrostu.  

W 2021 roku segment rynku kurierskiego, zwiększył swoje przychody o 1 394,9 mln PLN w stosunku do 2020 

roku. Odnotowany wynik przełożył się na ponad 20-proc. tempo wzrostu, natomiast wolumen dostarczonych 

przesyłek wzrósł o 140,4 mln sztuk w stosunku do 2020 roku, przy 22,1-proc. tempie wzrostu . 

Przesyłki kurierskie stanowiły w 2020 roku 40,1% całego wolumenu usług pocztowych na rynku polskim, oraz 

aż 63,6% jego wartości. Powszechnie uważa się, że mimo dotychczasowych znacznych wzrostów potencjał 

dalszego rozwoju polskiego rynku e-commerce jest nadal istotny. Z dużym prawdopodobieństwem można 

powiedzieć, że tendencje wzrostowe utrzymają się po zakończeniu pandemii. Liczba Polaków kupujących 

u e-sprzedawców rośnie systematycznie od lat. Wg raportu „E-commerce w Polsce 2021. Gemius dla 

e-Commerce Polska” już 77% internautów dokonuje zakupów online, a prawie jedna trzecia ankietowanych 

zamawia w sieci więcej produktów niż przed pandemią. Wyniki w tym zakresie poprawiają się z roku na rok.  

Z badania za 2020 rok wynika, że 73% internautów dokonywało zakupów online (w 2019 roku zakupy online były 

domeną 62% internatów. Najprawdopodobniej wpływ na to wywarł  okres pandemii i obostrzeń w życiu 

gospodarczym i społecznym, który skłonił wiele osób do kupowania przez Internet. Ponadto, analitycy rynku  

e-commerce spodziewają się, że rynek ten przez najbliższe lata będzie rósł w tempie dwucyfrowym, co będzie 

miało także wpływ na adekwatne perspektywy wzrostu dla segmentu kurierskiego na rynku pocztowym. 

Poniższy wykres przedstawia zależność pomiędzy ogólnym wolumenem przesyłek kurierskich a wzrostem 

szacowanej wartości rynku e-commerce w Polsce. Na wykresie można zaobserwować, że zależność ta jest niemal 

jednoznacznie liniowa, co pokazuje potencjał wzrostu tego segmentu. Raport UKE za 2020 rok przewidywał 

wzrost wartości polskiego rynku e-commerce, a tym samym wolumenu przesyłek kurierskich do wartości rzędu 

750 mln w 2022 roku. Tymczasem poziom ten został istotnie przekroczony już w 2021 roku – wolumen przesyłek 

kurierskich w 2021 r. wyniósł 776 mln szt., a na kolejne lata (2022 i 2023 r.) szacowany jest wzrost wolumenu 

przesyłek kurierskich o kolejne 10% rocznie. 

Jeżeli potwierdzą się prognozy wzrostu wartości polskiego rynku e-commerce, to wolumen przesyłek kurierskich 

w ciągu najbliższych kilku lat może wzrosnąć nawet do wartości rzędu 750 mln przesyłek rocznie. 
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Wykres 6. Wolumen przesyłek kurierskich na tle wartości rynku e-commerce w Polsce  

 

Źródło: UKE, Raport o stanie rynku pocztowego w 2021 roku. 

Choć w ostatnich latach firmy kurierskie korzystały z dynamicznie rozwijającego się popytu na ich usługi, 

to jednak spadek bezrobocia i związana z tym presja na wzrost wynagrodzeń przyniosły wyraźny wzrost kosztów 

prowadzenia działalności kurierskiej w Polsce. Nawet przy dużej skali działania oraz bardzo wysokiej wydajności 

operacyjnej, trudno jest operatorom osiągnąć wysoką rentowność. Nieustanna walka konkurencyjna operatorów 

o pozyskanie klientów, wzrost wolumenów i przychodów, wywoływała presję cenową w tym segmencie rynku. 

Uwidaczniało się to w ostatnich latach przewagą dynamiki wzrostu wolumenu przesyłek nad dynamiką wzrostu 

przychodów. Przekładało się to na konsekwentnie obserwowany od kilku lat spadek średniego przychodu  

z przesyłki kurierskiej. Nie inaczej było w roku 2021 i to pomimo dużego popytu na usługi kurierskie, co oznacza, 

że segment przesyłek kurierskich na polskim rynku pocztowym jest wysoce konkurencyjny. 

Z analizy danych wynika, że siedmiu największych pod względem wolumenu i przychodów operatorów 

świadczących usługi w segmencie przesyłek kurierskich (InPost, DPD Polska, Poczta Polska, GLS Poland, UPS 

Polska, FedEx Express Poland, DHL*) posiadało w 2021 roku odpowiednio 98,8% udziału w wolumenie ogółem 

oraz 98,6% udziału w przychodach ogółem w tym segmencie rynku†.  

W latach 2018-2021 rynek przesyłek kurierskich w obrocie krajowym systematycznie wzrastał i to zarówno pod 

względem wolumenu jak i przychodów. W przypadku obrotu zagranicznego systematyczny wzrost dotyczył liczby 

przesyłek. W przypadku przychodów dość znaczny wzrost (o 27,1%) w 2020 roku oraz (13,4%) w 2021 roku 

poprzedzony został chwilowym, niewielkim spadkiem w roku 2019. 

  

 
* DHL Parcel Polska sp. z o.o. oraz DHL Express (Poland) sp. z o.o. 
† UKE, Raport o stanie rynku pocztowego w 2021 roku. 
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Wykres 7. Przesyłki kurierskie w podziale na miejsce dokonywania obrotu  

 

Źródło: UKE, Raport o stanie rynku pocztowego w 2021 roku. 

W 2020 roku czynnikiem, który miał decydujący wpływ na rozwój branży e-commerce była pandemia 

koronawirusa SARS-CoV-2. Według badania zleconego przez Krajowy Rejestr Długów, a przeprowadzonego przez 

IMAS International, podczas pandemii w 2020 roku prawie 67% Polaków korzystało z usług firm kurierskich, 

a 65% odebrało swoje przesyłki w popularnych maszynach paczkowych – paczkomatach.  

Znaczenie ostatniej mili, czyli procesu dostarczenia przesyłki już do rąk odbiorcy, podczas pandemii w 2020 roku 

wzrosło jeszcze bardziej. Istotnego znaczenia nabrało nie tylko tempo dostarczenia paczki, ale też 

bezpieczeństwo odbiorcy i kuriera podczas całego procesu. Dlatego firmy kurierskie, które poważnie 

potraktowały obawy konsumentów o zdrowie i życie (wprowadzenie dostawy bezkontaktowej, bezdotykowe 

potwierdzanie odbioru) zyskały ich lojalność, poszerzyły grono nowych klientów oraz stały się autentyczne 

i godne zaufania w ich oczach. 

Rok 2020, a właściwie pandemia koronawirusa SARS-Cov-2, przyniosły także przyspieszony rozwój branż 

niekurierskich, ale związanych z logistyką i łańcuchem dostaw. Konieczność dopasowania się do nowej 

rzeczywistości i błyskawicznej reakcji na potrzeby konsumentów spopularyzowały zakupy (nie tylko spożywcze) 

w sklepach stacjonarnych i restauracjach bez wychodzenia z domu. Sektory spożywczy i gastronomiczny 

dynamicznie rozwijają działalność online – tylko w 2021 r. niemal 4 tys. sklepów spożywczych oraz 2,5 tys. lokali 

gastronomicznych dodało do podstawowej działalności w KRS kod oznaczający sprzedaż przez Internet, która 

współcześnie staje się standardem. Taką możliwość oferuje na przykład Glovo, które w 2020 roku podjęło 

współpracę z sieciami dyskontów marki Biedronka oraz supermarketami marki Carrefour, gwarantując swoim 

klientom w dużych miastach szybką dostawę produktów spożywczych w ciągu godziny od złożenia zamówienia. 

Tabela 2: Wiodący operatorzy pocztowi w segmencie przesyłek kurierskich w 2021 r. 

Nazwa operatora 
Przychody 2019 

(w mln PLN) 
Przychody 2020 

(w mln PLN) 
Przychody 2021 

(w mln PLN) 
Zmiana 

2019/2020 
Zmiana 

2020/2021 

Poczta Polska S.A. 6 626,6 6 333,3 6 279,0 -4,4% -1% 

DPD Polska sp. z o.o. 2 129,9 2 682,6 3 198,0 25,9% 19% 

Inpost sp. z o.o. 1 242,6 2 532,1 4 581,9 102,3% 82% 

DHL Parcel Polska sp. z o.o. 1 624,3 1 740,0 2 073,0 7,1% 19,1% 

UPS Polska sp. z o.o. 1 217,4 1 410,5 1 616,0 15,9% 14,6% 

General Logistics Systems 
Poland Sp. z o.o.* 

705,6 810,3 1 031,1 14,8% 27% 

Źródło: Opracowanie własne Emitenta na podstawie sprawozdań finansowych operatorów, całkowite przychody operatorów. 
* rok obrotowy zakończony odpowiednio 31.03.2021 r., 31.03.2020 r. i 31.03.2019 r. 

W 2021 roku rynek KEP w Polsce był zdominowany przez 6 podmiotów, w których skład wchodzą: Poczta Polska 

S.A., DPD Polska sp. z o.o., Inpost sp. z  o.o., DHL Parcel Polska sp. z o.o., UPS Polska sp. z o.o. oraz General 
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Logistics Systems Poland Sp. z o.o. Za wyjątkiem Poczty Polskiej większość z wymienionych podmiotów 

odnotowała wzrost przychodów w stosunku do roku 2021.  

Prognozy rozwoju dla rynku pocztowego w Polsce są optymistyczne. W zgodnej opinii analityków, branża 

kurierska to jedna z niewielu, dla których światowy kryzys wywołany pandemią może stanowić impuls do rozwoju 

w ślad za dalszym rozpowszechnianiem się handlu online*. 

Pointpack kieruje swoją ofertę usług do wszystkich operatorów pocztowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

grupy realizującej etap przyjmowania i doręczania przesyłek (w takich sieciach sklepów jak Żabka, Kaufland, 

Eurocash (poprzez m.in. sklepy abc,  Delikatesy Centrum, Groszek, Lewiatan, Mila), Dino, Biedronka, Lidl oraz 

Carrefour umożliwiając optymalizację tych obszarów. Po stronie operatorów pocztowych Emitent współpracuje 

przede wszystkim z Pocztą Polską, DHL, DPD oraz GLS. Korzystając z usług Emitenta firmy kurierskie nie ponoszą 

kosztów budowy i dostępu do infrastruktury, ponosząc jedynie koszty zmienne związane z korzystaniem 

z systemu. Godziny pracy firm kurierskich często pokrywają się z godzinami, w których klienci spędzają czas 

w pracy, zatem brak konieczności czekania na kuriera i osobistego odbioru przesyłki jest kolejną potrzebą 

zgłaszaną przez klientów indywidualnych. Rozwiązanie dostarczane przez Pointpack pozwala klientom w sposób 

elastyczny wybrać moment, w którym przesyłka zostanie przez nich odebrana. 

6.6 Konkurencja na rynku 

Na Datę Prospektu w Polsce dostępnych jest ponad 38 000 punktów nadań i odbiorów przesyłek („PUDO”, z ang. 

pick-up/drop-off). Mimo stosunkowo wysokiej liczby powstałych PUDO wciąż widoczna jest luka podażowa 

w zakresie infrastruktury umożliwiającej odbiór i nadawanie przesyłek, bez konieczności wizyty na poczcie lub 

oczekiwania na kuriera, który często nie zastaje nadawcy lub odbiorcy przesyłki. Jako PUDO traktowane 

są również automaty nadawczo-odbiorcze (ANO, Automat Nadawczo Odbiorczy), lokalizowane w miejscach 

o dużym potoku ruchu potencjalnych klientów, w pobliżu skupisk ludności (osiedla) oraz węzłów 

komunikacyjnych (stacje paliw, centra handlowe). Niektórzy kurierzy wykorzystują je w celu redukcji kosztów 

logistyki na pierwszej i ostatniej mili. 

Największym krajowym dostawcą infrastruktury ANO, a zarazem jednym z głównych operatorów pocztowych 

w Polsce jest InPost (Na Datę Prospektu Emitent nie współpracuje z InPost), budujący ANO na własne potrzeby, 

w ramach sieci zamkniętej. W połowie 2022 r. InPost posiadał ponad 18 400 ANO w Polsce.  

W Polsce dostępne są również automaty nadawczo-odbiorcze firmy SwipBox, wykorzystywane przez Pocztę 

Polską, DPD oraz DHL, które  funkcjonują przede wszystkim w trybie synergicznym, a także nieliczne urządzenia 

instalowane przez mniejszych dostawców. Budowę sieci ANO w wybranych miastach rozpoczął również 

chiński AliExpress.  

Na Datę Prospektu na rynku funkcjonują również inne firmy softwarowe, brokerskie i logistyczne oferujące 

rozwiązania w zakresie e-logistyki miejskiej i wsparcia usług kurierskich. Należą do nich między innymi: 

 Smart-points.pl 

 Orlen Paczka 

 Bliskapaczka.pl 

 epaka.pl  

 Furgonetka 

 Pakersi – przesyłki kurierskie 

 Apaczka 

 KurierNet 

 OLZA Logistic 

W 2020 roku decyzje o rozwoju własnych ANO podjęły Poczta Polska oraz PKN Orlen S.A. Strategia Poczty Polskiej 

zakłada udostępnienie klientom 2 000 zewnętrznych automatów paczkowych. Docelowo Poczta Polska zamierza 

osiągnąć ponad 20 000 punktów odbioru przesyłek w sieci click & collect w 2022 roku. Polski Koncern Naftowy 

 
* UKE, Raport o stanie rynku pocztowego w 2019 r. 
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Orlen S.A. ogłosił natomiast systematyczny rozwój sieci automatów do odbioru paczek w oparciu o posiadane 

stacje paliw oraz kioski Ruchu, których łączna liczba w Polsce przekracza 3 000 punktów. Plany PKN Orlen S.A. 

zakładają uruchomienie 2 000 maszyn do końca 2022 roku. Budową sieci ANO zajmuje się również DPD, 

AliExpress oraz Allegro. 

Własne sieci maszyn paczkowych tworzą także sieci sklepów. Na tym rynku funkcjonują markety budowlane 

takich marek jak Castorama czy Leroy Merlin. Wystąpienie pandemii w 2020 r. oraz duże wzrosty sprzedaży 

w kanele e-commerce i rosnąca popularność usługi „zamów i odbierz” przyczyniły się do przyspieszania prac nad 

rozwiązaniami wspierającymi i ułatwiającymi zakupy, a przy tym zapewniającymi bezpieczeństwo i możliwość 

bezkontaktowego odbioru towarów. Wybrane ANO zapewniają możliwość odbioru towaru zamówionego 

za pośrednictwem strony internetowej w ciągu dwóch godzin od złożenia zamówienia. Automaty są w stanie 

pomieścić wiele produktów, nawet tych wielkogabarytowych. Sieć Leroy Merlin oddała z kolei do użytku 

10 „szybkomatów” w kwietniu 2021 r. Pojawiły się one w takich miastach jak Warszawa, Poznań, Kraków oraz 

Wrocław. „Szybkomaty” umożliwiają całodobowo odbiór zakupów zamówionych przez Internet  

na stronie Leroy Merlin. 

Na świecie i w Polsce wciąż dominują scentralizowane systemy zarządzania logistyką miejską, poszczególni 

uczestnicy rynku rywalizują w warunkach wymuszających ponoszenie znacznych nakładów na budowę własnej, 

indywidualnej infrastruktury i zasobów przy jednoczesnej, silnej rywalizacji cenowej. Szybki rozwój branży 

kurierskiej, e-commerce i e-grocery zmienia warunki otoczenia i oczekiwania konsumentów, którym podmioty 

związane z logistyką miejską będą chciały sprostać. W kolejnych latach coraz silniej zauważalne będą trendy 

budowy otwartych inteligentnych sieci infrastruktury, trend ten nie ominie branż, którym dedykowane 

są rozwiązania tworzone przez Emitenta. 
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7. KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE 

7.1 Oświadczenie o kapitale obrotowym 

Zarząd Emitenta oświadcza, iż w jego ocenie poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność Grupy 

Kapitałowej Emitenta do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych płynnych zasobów w celu 

terminowego spłacenia swoich zobowiązań, jest wystarczający dla pokrycia przez Grupę Kapitałową Emitenta jej 

bieżących potrzeb i prowadzenia działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy, licząc od Daty Prospektu. 

7.2 Kapitalizacja i zadłużenie 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące kapitalizacji i zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta 

według stanu na dzień 30 listopada 2022 roku. 

Kapitalizacja i zadłużenie (w PLN) 

  
Na dzień  

30 listopada 2022 

Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (ogółem) 10 721 177,08  

- gwarantowane - 

- zabezpieczone 10 721 177,08 

- niegwarantowane / niezabezpieczone - 

Długoterminowe zadłużenie finansowe (ogółem) 586 850,41 
 

- gwarantowane - 

- zabezpieczone 586 850,41 

- niegwarantowane / niezabezpieczone - 

Kapitał własny (ogółem) 19 120 282,62  

Kapitał zakładowy 111 887,30  

Kapitał zapasowy 16 322 694,06  

Pozostałe kapitały - 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -560 545,04 

Zysk (strata) netto 3 246 246,30  

Zadłużenie finansowe i kapitały własne ogółem 30 428 310,11  

   

A. Środki pieniężne 111 867,35  

B. Ekwiwalenty środków pieniężnych  - 

C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - 

D. Płynność (A) + (B) +(C) 111 867,35 

E. Bieżące należności finansowe - 

F. Krótkoterminowe zadłużenie 10 721 177,08  

G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego - 

H. Wyemitowane obligacje krótkoterminowe - 

I. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe - 

J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F) + (G) + (H) + (I) 10 721 177,08  

K. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (J) – (E) – (D) 10 609 309,73  

L. Długoterminowe należności finansowe - 

M. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe - 

N. Wyemitowane obligacje - 

O. Inne długoterminowe kredyty, pożyczki i leasing 586 850,41  

P. Długoterminowe zadłużenie finansowe (M) + (N) + (O) 586 850,41  

R. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (P) – (L) 586 850,41  
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Na dzień  

30 listopada 2022 

S. Zadłużenie finansowe netto (K) + (R) 11 196 160,14  

 
Od dnia 1 grudnia 2022 roku do Daty Prospektu nie nastąpiły istotne zmiany w kapitalizacji, zadłużeniu ani 

płynności Emitenta ani Grupy Kapitałowej Emitenta. 

7.3 Zadłużenie pośrednie i warunkowe 

Na Datę Prospektu w Spółce nie występuje zadłużenie pośrednie ani warunkowe. 
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8. ANALIZA OPERACYJNA I FINANSOWA 

8.1 Informacje ogólne 

Poniższy opis sytuacji operacyjnej i finansowej oparty jest przede wszystkim na Historycznych Informacjach 

Finansowych oraz Skonsolidowanych Śródrocznych Informacjach Finansowych, które zostały sporządzone 

zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie przepisami, oraz zgodnie 

z przepisami Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w wersji obowiązującej dla ostatniego 

sporządzonego przez Spółkę rocznego sprawozdania finansowego. 

Opisując w niniejszym punkcie sytuację finansową i operacyjną, Emitent zastosował alternatywne pomiary 

wyników dostarczających przydatnych informacji na temat sytuacji finansowej, przepływów pieniężnych, 

efektywności finansowej oraz rentowności, przedstawiając stosowne wyjaśnienia, aby Inwestorzy mogli 

zrozumieć ich przydatność i wiarygodność (wytyczne ESMA „Alternatywne pomiary wyników” – 05/10/2015 

ESMA/2015/1415pl). Szczegółowy opis zastosowanych alternatywnych pomiarów wyników został zamieszczony 

w punkcie 14 niniejszego rozdziału. 

Emitent niniejszym wskazuje, że alternatywnym pomiarom wyników nie należy nadawać większego znaczenia, 

wpływu lub mocy niż pomiarom (danym) bezpośrednio wynikającym ze sprawozdania finansowego. Emitent 

zaleca, by dokonując analizy niniejszego rozdziału Analiza operacyjna i finansowa, zwracać uwagę przede 

wszystkim na pomiary (dane) bezpośrednio wynikające ze sprawozdań finansowych. 

Omówienie sytuacji operacyjnej i finansowej Emitenta oparte jest przede wszystkim na Historycznych 

Informacjach Finansowych oraz Skonsolidowanych Śródrocznych Informacjach Finansowych. Historyczne 

Informacje Finansowe podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Śródroczne Informacje Finansowe nie 

podlegały badaniu, przeglądowi ani weryfikacji przez biegłego rewidenta. Niektóre informacje przedstawione 

w niniejszym rozdziale nie stanowią części Historycznych Informacji Finansowych ani Śródrocznych Informacji 

Finansowych i nie były przedmiotem badania ani przeglądu ani weryfikacji przez niezależnych biegłych 

rewidentów. Informacji tych nie należy traktować jako wskaźnika przeszłych ani przyszłych wyników 

operacyjnych Spółki, ani wykorzystywać do analizy działalności gospodarczej Spółki w oderwaniu od 

Historycznych Informacji Finansowych oraz informacji dodatkowej do nich oraz innych informacji finansowych 

zawartych w Prospekcie. Wskazane informacje zostały zamieszczone w Prospekcie, ponieważ, zdaniem Spółki, 

mogą być pomocne dla Inwestorów przy ocenie jej działalności. 

Wartości liczbowe zawarte w tej części Prospektu, w tym dane operacyjne i finansowe, zostały zaokrąglone 

do części dziesiętnych i wyrażone w tysiącach złotych (o ile nie wskazano inaczej). W związku z tym sumy 

wielkości wskazanych w niektórych kolumnach lub wierszach tabel i innych zestawień zawartych w Prospekcie 

mogą nieznacznie różnić się od wartości łącznej podanej dla danej kolumny lub wiersza. Niektóre wartości 

procentowe w tabelach Prospektu zostały zaokrąglone i poszczególne pozycje wykazane w tabelach mogą nie 

sumować się dokładnie do 100%. Zmiany wartości procentowych pomiędzy porównywanymi okresami zostały 

obliczone na podstawie rzeczywistych kwot, bez zaokrągleń.  

8.2 Biegli rewidenci 

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Pointpack S.A. za 2021 r., stanowiące składnik raportu rocznego 

Spółki za rok 2021, zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Pana Antoniego Kiersnowskiego, 

kluczowego biegłego rewidenta wpisanego do rejestru pod numerem ewidencyjnym 6423. Pan Antoni 

Kiersnowski przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Spółki w imieniu Biura Audytorskiego Misters 

Audytor Adviser Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 40 lok. 5, 02-520 Warszawa, wpisanego na listę firm audytorskich pod 

numerem 3704.  

Jednostkowe sprawozdania finansowe Pointpack S.A. za lata 2019 – 2020, stanowiące składnik raportów 

rocznych Spółki za lata 2019 – 2020, zostały zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Panią Elżbietę Rząca, 

kluczową biegła rewident wpisaną do rejestru pod numerem ewidencyjnym 9124. Pani Elżbieta Rząca 

przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Spółki w imieniu Biura Audytorsko-Rachunkowego 
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Eurokonsulting Sp. z o.o., ul. Kobielska 23 lok 166, 04-359 Warszawa, wpisanego na listę firm audytorskich pod 

numerem 1863.  

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Pointpack S.A. za 2018 r., stanowiące składnik raportu rocznego 

Spółki za rok 2018, zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Panią Katarzynę Sztanga, kluczową 

biegłą rewident wpisana do rejestru pod numerem ewidencyjnym 10205. Pani Katarzyna Sztanga przeprowadziła 

badanie sprawozdania finansowego Spółki w imieniu MOK Audyt Michał Okoniewski z siedzibą w Warszawie, ul. 

Franciszka Marii Lanciego 14 lok 104,02-792 Warszawa, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3635.  

Według biegłych rewidentów sprawozdania finansowe Emitenta przedstawiały rzetelny i jasny obraz sytuacji 

majątkowej i finansowej Spółki odpowiednio na dzień 31 grudnia 2021 r., 31 grudnia 2020 r., 31 grudnia 2019 r. 

i 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniki finansowe i przepływy pieniężne za lata obrotowe zakończone w tych dniach 

zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa 

o rachunkowości”) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, były zgodne co do formy i treści 

z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki oraz zostały sporządzone na podstawie 

prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 

Historyczne Informacje Finansowe za lata 2021 – 2018 zostały zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta 

Pana Antoniego Kiersnowskiego, kluczowego biegłego rewidenta wpisanego do rejestru pod numerem 

ewidencyjnym 6423. 

Według biegłego rewidenta Historyczne Informacje Finansowe za lata 2021 – 2018 przedstawiają rzetelny i jasny 

obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki odpowiednio na dzień 31 grudnia 2021 r., 31 grudnia 2020 r., 31 

grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniki finansowe i przepływy pieniężne za lata obrotowe zakończone 

w tych dniach zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami Ustawy o rachunkowości oraz przyjętymi zasadami 

(polityką) rachunkowości oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz 

statutem Spółki. 

Zamieszczone w niniejszym rozdziale Skonsolidowane Śródroczne Informacje Finansowe nie podlegały badaniu, 

przeglądowi ani weryfikacji przez biegłego rewidenta. 

8.3 Informacje finansowe 

Zbadane przez biegłego rewidenta Historyczne Informacje Finansowe Spółki obejmujące lata obrotowe 

zakończone w dniach 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2020 roku, 31 grudnia 2019 roku oraz w dniu 31 grudnia 

2018 roku, zostały sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie 

przepisami, oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia  o sprawozdaniach finansowych.  

Zamieszczone w niniejszym rozdziale Skonsolidowane Śródroczne Informacje Finansowe, obejmujące okres  

od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku zostały sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy 

o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie przepisami, oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

o sprawozdaniach finansowych. 

Ocena sytuacji finansowej Emitenta została przeprowadzona na podstawie: 

1. Historycznych Informacji Finansowych obejmujących okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 

31 grudnia 2021 roku, które sporządzone zostały zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości oraz 

wydanymi na jej podstawie przepisami, oraz zgodnie z Rozporządzeniem o sprawozdaniach 

finansowych, w wersji obowiązującej na dzień zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego, 

tj. 31 grudnia 2021 roku; 

2. Skonsolidowanych Śródrocznych Informacji Finansowych obejmujących okres od dnia 1 stycznia 2022 

roku do dnia 30 września 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres od dnia 1 stycznia 2021 

roku do dnia 30 września 2021 roku, które sporządzone zostały zgodnie z przepisami Ustawy 

o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie przepisami, oraz zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych, które nie podlegały badaniu, przeglądowi ani 

weryfikacji przez biegłego rewidenta. 
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Informacje o występowaniu różnic pomiędzy Historycznymi Informacjami Finansowymi za lata 2021 – 2018 

a rocznymi statutowymi sprawozdaniami finansowymi, opublikowanymi w alternatywnym systemie obrotu 

na rynku NewConnect za lata 2021 – 2018, zamieszczono w pkt. 3.5 Prospektu. 

Informacje o występowaniu różnic pomiędzy Śródrocznymi Informacjami Finansowymi, a sprawozdaniem 

finansowym stanowiącym składnik raportu kwartalnego Emitenta za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 

2022 r., opublikowanego w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w dniu 14 listopada 2022 r., 

zamieszczono w pkt. 3.5 Prospektu. 

8.4 Informacje finansowe pro forma 

Emitent nie sporządzał informacji finansowych pro forma. Nie zaistniały przesłanki, które nakładałyby 

na Emitenta obowiązek sporządzenia informacji finansowych pro forma. 

8.5 Informacje o tendencjach 

8.5.1 Opis najistotniejszych ostatnio występujących tendencji w produkcji, sprzedaży 

i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży oraz wszelkich znaczących zmian wyników 

finansowych Emitenta za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego 

do Daty Prospektu 

Tendencje występujące w produkcji 

Nie dotyczy. Spółka nie prowadzi działalności produkcyjnej. 

Tendencje występujące w zapasach 

W latach 2020 – 2018 Spółka nie odnotowywała istotnego poziomu zapasów. W sierpniu 2020 r. w Emitent 

rozpoczął współpracę z Philip Morris Distribution Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („PMPD”) w związku  

z czym Emitent rozpoczął również wykazywanie w zapasach towarów z użyciem których świadczy na rzecz PMPD 

usługi logistyczne. W dniu 3 grudnia 2021 r. wpłynęło do Spółki wypowiedzenie umowy z PMPD, zgodnie z którym 

umowa wygasła w dniu 28 lutego 2022 r. W związku z wypowiedzeniem umowy, poziom zapasów malał w miarę 

wygaszania zakresu usług świadczonych na rzecz PMPD, osiągając na dzień 31 marca 2022 r. poziom 334,3 tys. 

PLN. Zapasy na 30 września 2022 r. w wysokości 22 429 tys. PLN to zaliczki na dostawy. Wzrost zapasów związany 

jest z nabyciem udziałów w spółce P2A BOX, za pośrednictwem której realizowany jest projekt dla Poczty Polskiej. 

Tendencje występujące w przychodach ze sprzedaży 

Przychody netto ze sprzedaży w okresie ostatnich 4 lat obrotowych (2021-2018) wykazywały wyraźną tendencje 

wzrostową. W 2019 roku wzrosły one o ponad 600% w stosunku do roku 2018. W 2020 roku przychody netto ze 

sprzedaży osiągnęły wartość 38 498,2 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 42% w stosunku do 2019 roku.  

Przychody ze sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu cechowały 

się w dalszym ciągu kilkunastoprocentowym wzrostem. W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 

roku przychody netto ze sprzedaży osiągnęły poziom 42 327,0 tys. PLN, co stanowi wzrost o 21% w stosunku do 

pierwszych trzech kwartałów 2021 roku. Systematyczny dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży 

obserwowany jest w działalności Spółki od 2018 roku. Przychody ze sprzedaży skorelowane są z liczbą 

obsługiwanych przesyłek kurierskich.  

Tendencje występujące w cenach sprzedaży 

Emitent nie obserwuje tendencji w cenach sprzedaży swoich usług.  

Tendencje występujące w kosztach operacyjnych 

Koszty operacyjne w okresie ostatnich 4 lat obrotowych (2021-2018) wykazywały wyraźną tendencje wzrostową. 

W 2019 roku wzrosły one o prawie 500% w stosunku do roku 2018. W 2020 roku koszty operacyjne osiągnęły 

wartość 32 046 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 47% w stosunku do 2019 roku. 
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W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r. Emitent zanotował wzrost kosztów operacyjnych o 32,4% 

w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. W tym okresie łączne koszty operacyjne wyniosły 

39 120 tys. PLN i były wyższe o 9 569 tys. PLN w stosunku do kosztów poniesionych w pierwszych trzech 

kwartałach 2021 r. Wzrost kosztów operacyjnych dotyczył głównie usług obcych oraz wynagrodzeń. Wystąpienie 

w pozycji z kosztami operacyjnymi kosztów związanych ze sprzedażą towarów i materiałów wynikało 

z zakończenia współpracy z PMPD i dokonaniem zwrotu na rzecz PMPD towarów z użyciem których Emitent 

świadczył na rzecz PMPD usługi logistyczne. 

Emitent kontynuuje rozwój swojej działalności operacyjnej w związku z czym należy spodziewać się wzrostu 

kosztów operacyjnych związanych ze zwiększeniem zatrudnienia, a także z ponoszeniem kosztów usług obcych. 

8.5.2 Opis wszelkich znaczących zmian wyników finansowych grupy za okres od końca 

ostatniego okresu obrotowego, w odniesieniu do którego opublikowano zbadane 

sprawozdanie finansowe, do Daty Prospektu 

Emitent oświadcza, iż w okresie od końca ostatniego okresu obrotowego, w odniesieniu do którego 

opublikowano zbadane sprawozdanie finansowe, do Daty Prospektu, żadne znaczące zmiany wyników 

finansowych nie miały miejsca. 

8.5.3 Informacje na temat znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań 

lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący 

wpływ na perspektywy Emitenta, przynajmniej do końca bieżącego roku  

Emitent nie identyfikuje żadnych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które 

mogłyby mieć znaczący wpływ na jego perspektywy w okresie do końca bieżącego roku obrotowego.  

8.6 Otoczenie regulacyjne 

Emitent prowadzi działalność pocztową jako operator pocztowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez UKE. Emitent został wpisany 

do rejestru w dniu 23 maja 2013 r. pod numerem B-00488.  

Emitent jako zarejestrowany operator pocztowy podlega pod nadzór Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie 

z przepisami Ustawy Prawo Pocztowe oraz wydanych do tej ustawy rozporządzeń. Na mocy przepisów Ustawy 

Prawo Pocztowe Emitent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i decyzji regulatora z zakresu działalności 

pocztowej we wszystkich działaniach operatora. 

Ponadto, usługi świadczone przez Emitenta wymagają gromadzenia, przechowywania oraz przesyłana znacznych 

ilości informacji zastrzeżonych oraz danych wrażliwych lub poufnych, w tym danych osobowych konsumentów, 

pracowników oraz innych osób, tym samym Emitent podlega również pod przepisy związane z Rozporządzeniem 

2016/679 (RODO). 

Poza kwestiami wyżej wymienionymi, Emitent nie identyfikuje innych elementów otoczenia regulacyjnego, 

polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej czy też politycznej, które miały lub które mogłyby mieć 

bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność Spółki. 

8.7 Omówienie wybranych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów 

Na skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta składają się głównie przychody  

ze sprzedaży produktów, czyli sprzedaży rozwiązań informatycznych wspomagających nadawanie i odbierania 

przesyłek kurierskich w ogólnodostępnych punktach odbioru i nadania przesyłek dla odbiorców krajowych.  

W 2021 roku całkowita sprzedaż Spółki realizowana była w oparciu o odbiorców krajowych. 

W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi Emitent uzyskiwał nieznaczne przychody z innych 

źródeł, głównie z usług informatycznych oraz logistycznych.  

Koszty działalności operacyjnej Emitenta obejmują przede wszystkim: 
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 usługi obce (opłaty ponoszone na rzecz sieci handlowych); 

 koszt świadczeń pracowniczych; 

 amortyzację; 

 zużycie materiałów i energii; 

 podatki i opłaty; 

W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi przychody i koszty finansowe Emitenta 

nie stanowiły istotnej części rachunku zysków i strat Emitenta. 

Podatek dochodowy od zysku za dany rok obrotowy obejmuje podatek bieżący jako oczekiwany podatek 

od dochodu do opodatkowania za dany rok, obliczony przy zastosowaniu obowiązujących lub zasadniczo 

obowiązujących na dzień bilansowy stawek podatkowych, oraz wszelkie zmiany należnego podatku 

w odniesieniu do lat poprzednich. Podatek bieżący jest powiązany przede wszystkim z wykazanym za dany okres 

z zyskiem brutto. 

8.8 Kondycja finansowa oraz wyniki działalności 

Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta za wskazane okresy. 
 

Tabela 3. Wybrane dane z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2021 – 2018 oraz  
za pierwsze trzy kwartały roku 2022 i pierwsze trzy kwartały roku 2021 (w tys. PLN)  

Rachunek zysków i strat  01.01.2022- 01.01.2021- 01.01.2021- 01.01.2020- 01.01.2019- 01.01.2018- 

(wariant porównawczy) 30.09.2022* 30.09.2021* 30.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

42 327,0 34 924,0 49 364,90 38 498,20 27 050,10 3 768,5 

Dynamika (%)     21,2% - 28% 42% 618% - 

Koszty działalności 
operacyjnej 

39 120,0 29 551,0 41 940,50 32 046,00 21 748,40 3 646,5 

Dynamika (%) 32,4% - 31% 47% 496% - 

Amortyzacja 1 016,0 319,0 449,60 404,3 168,4 92,1 
Dynamika (%) 218,5% - 11% 140% 83% - 

Usługi obce 32 636,0 27 388,0 38 531,10 29 955,60 20 497,80 3 158,6 
Dynamika (%) 19,2% - 29% 46% 549% - 

Wynagrodzenia 3 946,0 1 462,0 2 193,5 1 355,90 765,2 333,9 
Dynamika (%) 170% - 62% 77% 129% - 

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 207,0 5 373,0 7 424,50 6 452,20 5 301,80 122 
Dynamika (%) -40,3% - 15% 22% 4 246% - 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

3 591,0 5 247,0 7 141,40 6 290,70 5 099,60 116,9 

Dynamika (%) -32% - 14% 23% 4 262% - 

Koszty finansowe 234,00 1,0 1,30 2,5 55,2 109,2 
Dynamika (%) 23300,0% - -48% -95% -49% - 

Zysk (strata) brutto 3 364,0 5 246,0 7 140,00 6 291,20 5 058,70 8 
Dynamika (%) -35,9% - -13% 24% 63 134% - 

Podatek dochodowy 869,0 865,0 1 091,60 1 237,40 937,5 -33,8 
Dynamika (%) 0% - -12% 32% - - 

Zysk (strata) netto 2 495,0 4 381,0 6 048,40 5 053,80 4 121,80 41,8 
Dynamika (%) -43,0% - 20% 23% 9 761% - 

Źródło: Historyczne i Skonsolidowane Śródroczne Informacje Finansowe 

* Dane kwartalne nie były audytowane. W 2021 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej. Dane porównawcze za pierwsze trzy kwartały 

2021 roku pochodzą z jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta. 

 

Przychody netto ze sprzedaży 

Przychody netto ze sprzedaży w okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz Jednostkowymi 

Śródrocznymi Informacjami Finansowymi zostały wygenerowane w całości w ramach podstawowej działalności 
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Emitenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

W 2020 roku przychody netto ze sprzedaży osiągnęły wartość 38 498,2 tys. PLN, co stanowiło wzrost o 42% 

w stosunku do 2019 roku. W latach 2018-2019 przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 

odpowiednio 27 050,1 tys. PLN w 2019 roku i 3 768,5 tys. PLN w roku 2018. Przychody netto ze sprzedaży 

w okresie ostatnich 4 lat wykazywały wyraźną tendencje wzrostową. W 2019 roku wzrosły one o ponad 600% 

w stosunku do roku 2018, co wynikało z faktu, iż przez większą część 2018 roku Spółka skupiała się 

na przeprowadzaniu testów oraz dokonywaniu pilotażu swoich usług we współpracy z kontrahentami. Istotny 

dynamiczny wzrost przychodów rozpoczął się w IV kwartale 2018 r. i wynikał z wdrożenia świadczonych usług 

w punktach handlowych Żabka Polska S.A., co w istocie oznaczało rozpoczęcie prowadzenia działalności 

operacyjnej w takim charakterze w jakim jest ona prowadzona do Daty Prospektu. Rok 2019 był pierwszym 

pełnym rokiem obrotowym, w którym generowano przychody ze świadczonych przez Spółkę usług w punktach 

handlowych Żabka Polska S.A., natomiast w 2020 roku wzrost przychodów netto ze sprzedaży wyniósł 42% 

w porównaniu z rokiem 2019. Dynamiczny wzrost przychodów netto ze sprzedaży w latach 2019-2020 związany 

był bezpośrednio z rosnącą liczbą obsługiwanych przez Spółkę przesyłek, co z kolei wynikało z rosnącej 

popularności usług polegających na odbiorze i nadawaniu przesyłek w zarządzanej przez Emitenta sieci 

punktów handlowych. 

Przychody netto ze sprzedaży w 2021 roku wyniosły 49 364,9 tys. PLN (wzrost o 28% r/r). Wykazana dynamika 

wzrostu przychodów netto ze sprzedaży w tym okresie była konsekwencją kontynuacji wzrostu wolumenu 

obsługiwanych przez Emitenta przesyłek (wzrost o 24% w stosunku do wyniku osiągniętego w 2020 r.) oraz 

realizacji przez Spółkę usług innych niż obsługa przesyłek, w tym usług logistycznych i informatycznych.  

Przychody netto ze sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku wyniosły 42 327 tys. PLN, natomiast 

w analogicznym okresie roku poprzedniego Emitent osiągnął przychody netto ze sprzedaży na poziomie 34 924 

tys. PLN (wzrost o 21,2% r/r). Osiągnięta dynamika wzrostu przychodów netto ze sprzedaży w pierwszych trzech 

kwartałach 2022 roku była konsekwencją kontynuacji wzrostu wolumenu obsługiwanych przez Emitenta 

przesyłek (wzrost o 25,9% w stosunku do wyniku osiągniętego w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku) oraz 

sprzedaży (zwrotu) towarów w związku z zakończeniem współpracy z PMPD. 

Poziom generowanych przez Spółkę wolumenów przesyłek i wynikających z tego tytułu przychodów Spółki zależy 

w istotnym zakresie od kondycji polskiego rynku e-commerce oraz preferencji zakupowych konsumentów 

korzystających z usług świadczonych na ich rzecz przez kontrahentów Emitenta (firmy kurierskie). Emitent dąży 

do jak najszerszego udostępnienia swoich usług współpracującym z nim kontrahentom, niemniej ostateczny 

poziom osiąganych przychodów zależny jest od stopnia ich wykorzystania przez klientów tychże kontrahentów.  

Na Datę Prospektu Emitent generuje ponad 90% przychodów z tytułu opłat pobieranych od każdej obsłużonej 

za jego pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Tym samym przychody netto ze sprzedaży, koszty operacyjne, 

a w związku z tym również wyniki operacyjne Emitenta podlegają ścisłej korelacji z wolumenami obsługiwanych 

przez niego przesyłek. Charakterystykę wolumenów sprzedaży usług w ujęciu miesięcznym, kwartalnym oraz 

rocznym przedstawiono na wykresach o numerach 8, 9 i 10 poniżej. 
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Wykres 8. Wolumen obsługiwanych przez Emitenta przesyłek w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 

2022 roku (w mln sztuk/miesiąc). 

 

Źródło: Emitent. 

 

Wykres 9. Wolumen obsługiwanych przez Emitenta przesyłek w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 

2022 roku (w mln sztuk/kwartał). 

 
Źródło: Emitent. 
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Wykres 10. Wolumen obsługiwanych przez Emitenta przesyłek w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 

2022 roku (w mln sztuk/rok). 

 

Źródło: Emitent. 

Wolumeny obsługiwanych przez Spółkę przesyłek cechuje dynamiczny wzrost od początku uruchomienia usługi 

Emitenta w sieci punktów handlowych Żabka. Po raz pierwszy Spółka odnotowała istotne przychody z tytułu 

oferowanych usług w 2018 roku, przy czym dopiero w 2019 roku rosnąca popularność usług świadczonych przez 

Emitenta doprowadziła do skokowego wzrostu obsługiwanego wolumenu przesyłek z 1,7 mln w 2018 roku 

do 12,2 mln obsłużonych przesyłek w 2019 roku (wzrost o 633% r/r). W 2020 roku wolumen obsłużonych 

przesyłek kurierskich wzrósł o kolejne 36% w stosunku do roku 2019, do 16,7 mln przesyłek, natomiast w 2021 

roku do 20,7 mln przesyłek rocznie. Na wzrost wolumenu świadczonych usług główny wpływ miało m. in. 

wdrożenie usługi dostarczanej przez Emitenta na rzecz jego kluczowych kontrahentów, wzrost rozpoznawalności 

usługi wśród konsumentów oraz wzrost popularności e-handlu i związany z nim rozwój branży KEP.  

W 2020 r. znacznie zwiększyła się liczba punktów, w których można było skorzystać z oferty Spółki. Wpływ 

na to miał wzrost liczby punktów handlowych sieci Żabka, których liczba z aktywną usługą Emitenta na koniec 

grudnia 2020 roku osiągnęła 6 700 punktów, a także nawiązanie współpracy z innymi sieciami handlowymi, w tym 

działającymi w ramach sieci Eurocash (takimi jak ABC Market, Lewiatan, Groszek) czy też Stokrotka Express. 

W IV kwartale 2020 roku podjęto również współpracę z mniejszymi, niezależnymi sieciami sklepów.  

W 2021 roku Emitent odnotował wzrost wolumenu obsługiwanych przesyłek do poziomu 20,7 mln paczek tj. 

wzrost o 24% w stosunku do 2020 roku, kiedy to Emitent obsłużył łącznie 16,7 mln przesyłek. W tym okresie 

Emitent zawarł nowe umowy z partnerami, w tym umowy rozszerzające dotychczasowy zakres współpracy, 

z Pocztą Polską, Żabką, Eurocash, Lewiatan Holding, Martes Sport, Carrefour Polska, Lidl Polska oraz Auchan 

dzięki którym Spółka rozszerzyła dostępną liczbę punktów odbioru i nadawania przesyłek w ramach świadczonej 

usługi do 17,5 tys. na koniec 2021 r. (vs. 8,2 tys. na koniec 2020 r.). Na wzrost wolumenów i przychodów miały 

również wpływ rosnące obroty z nowymi partnerami kurierskimi, tj. DPD Polska oraz GLS Poland. Dzięki 

powyższym działaniom, w ofercie Pointpack S.A. znalazły się kolejne lokalizacje w dotychczas nieobsługiwanych 

rejonach kraju, co miało pozytywny wpływ na rozwój dostępności usługi Emitenta.  

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku Emitent osiągnął wzrost wolumenu obsługiwanych przesyłek do 

poziomu 18,49 mln paczek, tj. wzrost o 25,9% w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2021 roku, kiedy to 

Emitent obsłużył łącznie 14,68 mln przesyłek. Wypracowany przez Emitenta wzrost wolumenu obsługiwanych 

przesyłek wynikał z wzrostu organicznego dostępnej liczby punktów Pointpack oraz rosnącej popularności usługi 

świadczonej przez Emitenta.  

Na osiągane przez Spółkę wolumeny przesyłek i przychody wpływają także czynniki występujące sezonowo 
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w branżach e-commerce i przesyłek kurierskich. Największy wzrost wolumenów Emitent odnotowuje w grudniu, 

w trakcie przedświątecznego okresu zakupowego oraz okresu wyprzedaży, podczas których coraz więcej 

zakupów realizowanych jest drogą elektroniczną.  

Koszty działalności operacyjnej 

Najistotniejszym kosztem działalności operacyjnej w 2021 roku, analogicznie jak to miało miejsce w poprzednich 

okresach objętych Historycznymi Informacjami Finansowymi, były koszty usług obcych, które stanowiły ok. 92% 

wszystkich kosztów tej kategorii w 2020 oraz 2021 r. Koszty usług obcych 2021 r. wyniosły 38 531,1 tys. PLN, 

co stanowiło wzrost o 29% w stosunku do poprzedniego roku. W 2020 r. koszty usług obcych osiągnęły poziom 

29 955,6 tys. PLN, co oznaczało wzrost o 46% względem roku 2019. W skład kosztów wykazywanych w pozycji 

usługi obce wchodzą przede wszystkim koszty związane z opłatami ponoszonymi na rzecz sieci handlowych.  

W ujęciu kwartalnym koszty usług obcych wzrosły w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku o 19,2%,  

do poziomu 32 636 tys. PLN względem kosztów usług obcych, które Spółka poniosła w pierwszych trzech 

kwartałach 2021 roku.  

Drugą najbardziej istotną pozycją kosztów działalności operacyjnej były koszty wynagrodzeń, które stanowiły 

odpowiednio 5% kosztów tej kategorii w 2021 r. oraz 4% w roku 2020. Wzrost kosztów wynagrodzeń w tym 

okresie związany był ze zwiększeniem liczebności zespołów odpowiedzialnych za rozwój systemów 

informatycznych oraz za pozyskiwanie partnerów. Wzrost kosztów z tytułu wynagrodzeń w roku 2019 

determinowany był przede wszystkim rozwojem zaplecza administracyjnego niezbędnego do obsługi rosnącej 

skali działalności Emitenta. W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku koszty związane z wynagrodzeniami 

wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku o 170%. Powodem tak istotnego wzrostu kosztów 

wynagrodzeń jest dalsze rozszerzanie przez Emitenta zespołów odpowiedzialnych za rozwój systemów 

informatycznych oraz pozyskiwanie i obsługę partnerów, jak również wzrost poziomu wynagrodzeń części kadry. 

Tabela 4. Koszty w układzie rodzajowym za lata 2021 – 2018 oraz w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku 

oraz w pierwszych trzech kwartałach 2021 (w tys. PLN) 

 
01.01.2022- 
30.09.2022* 

01.01.2021-  
30.09.2021* 

01.01.2021- 
31.12.2021 

01.01.2020- 
31.12.2020 

01.01.2019- 
31.12.2019 

01.01.2018- 
31.12.2018 

              

Koszty działalności 
operacyjnej 

39 120,0 29 550,0 41 940,5 32 046,0 21 748,4 3 646,5 

Dynamika (%) 32% - 31% 47% 496% - 

Amortyzacja 1 017,0 319,0 449,6 404,3 168,4 92,1 

Dynamika (%) 219% - 11% 140% 83% - 

Zużycie materiałów i 
energii 

115,0 66,0 86,3 80,1 27,3 8,8 

Dynamika (%) 74% - - 193% 211% - 

Usługi obce 32 636,0 27 388,0 38 531,1 29 955,6 20 497,8 3 158,6 

Dynamika (%) 19% - 29% 46% 549% - 

Podatki i opłaty 35,0 29,0 53,1 29,5 5,3 5,8 

Dynamika (%) 21% - 80% 455% -8% - 

Wynagrodzenia 3 946,0 1 462,0 2 193,5 1 355,9 765,2 333,9 

Dynamika (%) 169,9% - 62% 77% 129% - 

Ubezpieczenia społeczne 
i inne świadczenia 

610,0 237,0 338,6 148,2 65,0 35,4 

Dynamika (%) 157% - 128% 128% 84% - 

Pozostałe koszty 
rodzajowe 

154,0 50,0 106,2 72,3 219,3 11,9 

Dynamika (%) 208% - 47% -67% 1737% - 

Wartość sprzedanych 
towarów i materiałów 

608,0 0,0 182,1 0,0 - - 
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01.01.2022- 
30.09.2022* 

01.01.2021-  
30.09.2021* 

01.01.2021- 
31.12.2021 

01.01.2020- 
31.12.2020 

01.01.2019- 
31.12.2019 

01.01.2018- 
31.12.2018 

              

Dynamika (%) 100% - - - - - 

Pozostałe koszty 
operacyjne 

233,0 172,0 327,9 324,9 202,1 19,4 

Dynamika (%) 35,5% - 1% 61% 941% - 

Koszty finansowe 234,0 1,0 1,3 2,5 55,2 109,2 

Dynamika (%) 23300% - -47% -95% -49% - 

Źródło: Historyczne i Skonsolidowane Śródroczne Informacje Finansowe 

* Dane kwartalne nie były audytowane. W 2021 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej. Dane porównawcze za pierwsze trzy kwartały 

2021 roku pochodzą z jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta. 

Pozostałe koszty operacyjne 

Do innych kosztów operacyjnych Emitent zaliczył przede wszystkim koszty związane z odszkodowaniami dla 

klientów z tytułu obsługi paczek. Znaczący wzrost tej kategorii kosztów w latach 2019-2020 spowodowany był 

wzrostem przychodów i wolumenów przesyłek obsługiwanych przez Emitenta. W 2021 roku pozostałe koszty 

operacyjne wyniosły łącznie 327,9 tys. PLN i były zbliżone do poziomy z 2020 roku.  

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku w ujęciu rok do roku Grupa Kapitałowa Emitenta zwiększyła pozostałe 

koszty operacyjne do poziomu 233 tys. PLN.  

Koszty finansowe 

Od 2018 roku Spółka regularnie obniża koszty finansowe związane z obsługą zobowiązań finansowych. W 2018 

r. Spółka odnotowała 109,2 tys. PLN kosztów finansowych z tytułu odsetek od pożyczek i obligacji oraz ujemnych 

różnic kursowych dotyczących głównie wyceny zobowiązania z tytułu pożyczki denominowanej w EUR, która 

została spłacona w całości w 2019 roku. W 2021 r. pozycja ta osiągnęła wartość 1,3 tys. PLN. 

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku Emitent poniósł koszty finansowe w wysokości 234,0 tys. PLN (1 tys. 

PLN w pierwszych trzech kwartałach 2021 r.), na które składały się głównie ujemne różnice kursowe oraz odsetki 

od kredytów i pożyczek. 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

Rok 2020 ze względu na pandemię COVID-19 przyniósł przyspieszenie rozwoju rynku e-commerce (handel 

elektroniczny - zakup i sprzedaż towarów oraz usług, przy wykorzystaniu sieci internetowej), a co za tym idzie 

rynków komplementarnych, w tym rynku KEP (rynek kurierów, przesyłek ekspresowych i paczek), które 

kontynuowane jest również w roku 2021. Wolumen usług zrealizowanych przez Emitenta w 2020 roku osiągnął 

wzrost w wysokości ponad 36% r/r, a w 2021 roku ta dynamika wyniosła 15% r/r. Istotne zwiększenie wolumenu 

realizowanych usług w latach 2019-2021 przełożyło się na znaczące wzrosty zarówno przychodów jak i wyników 

finansowych Spółki, która wykazała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 6 290,7 tys. PLN i 5 099,6 tys. PLN 

odpowiednio w 2020 i 2019 roku. W wyniku dalszego zwiększania skali działalności, Emitent odnotował w 2021 

roku zysk z działalności operacyjnej na poziomie 7 140,0 tys. PLN tj. 14% wzrost w porównaniu z poprzednim 

rokiem.  

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła zysk z działalności operacyjnej 

w wysokości 3 591 tys. PLN, który był o 31,6% niższy w porównaniu z wynikiem osiągniętym w pierwszych trzech 

kwartałach 2021 roku, z uwagi na rosnące koszty działalności operacyjnej, w tym usług obcych i wynagrodzeń. 

Zysk (strata) netto 

W wyniku pełnego wdrożenia usługi Emitenta w sieciach handlowych partnerów, a także dzięki znaczącym 

wzrostom wolumenów na rynku e-handlu, nastąpił wyraźny wzrost ilościowy usług realizowanych przez Spółkę. 

Wraz z dynamicznym wzrostem skali świadczonej usługi, Emitent ponosił dodatkowe koszty związane z obsługą 

zwiększonych wolumenów przesyłek, co miało wpływ na generowane wyniki. W 2019 roku, Spółka zanotowała 
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zysk netto na poziomie 4 121,8 tys. PLN, co oznaczało prawie dziesięciokrotny wzrost tej pozycji w rachunku 

zysków i strat Emitenta w stosunku do wartości z roku poprzedniego przy jednoczesnym ponad sześciokrotnym 

wzroście przychodów w tym samym okresie. W 2020 roku dynamika wzrostu zysku netto wyniosła 23% r/r 

podczas gdy przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 42% r/r. Następnie spółka wypracowała w 2021 roku zysk 

netto w kwocie 6 048,4 tys. PLN. Uzyskany wynik netto był o 20% wyższy od wyniku finansowego netto 

osiągniętego w roku 2020. W dniu 30 czerwca 2022 roku Walne Zgromadzenie Emitenta zdecydowało 

o przeznaczeniu wypracowanego w 2021 roku zysku Spółki w całości na kapitał zapasowy Emitenta. 

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku Spółka uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwocie 

42 327 tys. PLN, co stanowi wzrost w ujęciu rok do roku o 21,2% oraz wypracowała zysk netto w kwocie 2 495 

tys. PLN, co było wynikiem słabszym o 43,0% w stosunku do wyniku osiągniętego w pierwszych trzech kwartałach 

2021 roku. W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku Grupa Kapitałowa Emitenta koncentrowała  

się na pozyskiwaniu i wdrażaniu usług dla kolejnych partnerów, jak również nad pracami nad podniesieniem 

jakości i dalszym rozszerzeniem zakresu usług świadczonych w sieci punktów Pointpack, co przyczyniło  

się do zwiększenia kosztów i ograniczenia zysku netto.  

8.9 Struktura aktywów 

Łączna wartość aktywów Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 21 535,1 tys. PLN i była wyższa  

o 71% w stosunku do końca 2019 roku, głównie z uwagi na znaczący wzrost pozycji długookresowych rozliczeń 

międzyokresowych o 3 085,7 tys. PLN, w tym przede wszystkim wzrost nakładów na prace rozwojowe w toku, 

oraz wzrost stanu środków pieniężnych w kasie i na rachunkach o 5 726,8 tys. PLN (wzrost o 957% r/r). 

Suma bilansowa Emitenta na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 30 746,9 tys. PLN i była wyższa  

o 43% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 roku, przede wszystkim w wyniku wzrostu środków 

pieniężnych o 4 072,2 tys. PLN, należności krótkoterminowych o 762,8 tys. PLN oraz długoterminowych rozliczeń 

międzyokresowych, które na koniec 2021 roku wzrosły do poziomu 6 992,4 tys. PLN.  

Na koniec trzeciego kwartału 2022 roku suma bilansowa Grupy Kapitałowej Emitenta osiągnęła wartość  

53 371 tys. PLN, co stanowiło wartość wyższą o 73,6% w stosunku do sumy bilansowej z końca 2021 roku. 

Przyczyną istotnego zwiększenia sumy bilansowej był między innymi wzrost aktywów trwałych, zapasów oraz 

należności długoterminowych związany z nabyciem udziałów w spółce P2A BOX.  

Tabela 5: Wybrane pozycje aktywów Emitenta według stanu na dzień 30 września 2022 r., 31 grudnia 2021 r., 

31 grudnia 2020 r., 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2018 r.  

AKTYWA (w tys. PLN) 30.09.2022* 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019  31.12.2018 

Aktywa trwałe 16 840,0 9 335,1 5 911,0 3 125,0 1 808,3 

Wartości niematerialne i prawne 6 997,0 1 296,0 1 572,7 1 885,7 1 517,9 

Koszty zakończonych prac rozwojowych 6 984,0 1 260,4 1 572,7 1 884,9 1 512,5 

Rzeczowe aktywa trwałe 3 232,0 1 039,6 145,0 131,7 26,0 

Środki trwałe 1 483,0 595,4 100,0 131,7 26,0 

Środki trwałe w budowie 1 749,0 444,2 45,0 0,0 0,0 

Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Należności długoterminowe 3 227,0 7,0 6,6 6,6 0,0 

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

3 277,0 6 992,4 4 186,7 1 101,0 264,3 

Aktywa obrotowe 36 531,0 21 411,8 15 624,1 9 432,6 3 727,1 

Zapasy 22 429,0 941,9 889,0 0,0 0,0 

Należności krótkoterminowe 12 687,0 9 169,4 8 406,6 8 833,5 2 545,7 

Inwestycje krótkoterminowe 475,0 10 400,7 6 328,5 598,7 1 181,4 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 475,0 10 400,7 6 328,5 598,7 1 181,4 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 475,0 10 400,7 6 328,5 598,7 1 181,4 
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AKTYWA (w tys. PLN) 30.09.2022* 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019  31.12.2018 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

940,0 899,9 0,0 0,0 0,0 

AKTYWA OGÓŁEM 53 371,0 30 746,9 21 535,1 12 557,6 5 535,4 

Źródło: Historyczne i Skonsolidowane Śródroczne Informacje Finansowe 

* Dane bilansowe na dzień 30 września 2022 roku nie były audytowane. W 2021 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej. Dane 

porównawcze na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2020 roku, 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku pochodzą  

z jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta. 

Aktywa trwałe 

Działalność Spółki prowadzona jest w oparciu o autorski, stworzony we własnym zakresie, system 

teleinformatyczny do obsługi przesyłek kurierskich. Prace badawcze w zakresie stworzenia tego systemu 

prowadzone były przed założeniem Spółki, a następnie kontynuowane w ramach działalności Spółki jako prace 

rozwojowe w latach 2012 – 2016 i zostały zakończone w 2016 roku. Po przeanalizowaniu poniesionych wydatków 

Spółka uznała, że wydatki poniesione na prace rozwojowe spełniają warunki, o których mowa w Ustawie 

o rachunkowości i zakwalifikowała je do wartości niematerialnych i prawnych jako koszty zakończonych prac 

rozwojowych. Spółka ustaliła okres użytkowania powyższych prac rozwojowych na 20 lat ze względu 

na przewidywany okres ekonomicznej użyteczności tego aktywa. 

W latach 2018-2019 Spółka zrealizowała kolejne projekty (moduł rozliczeniowy oraz portal internetowy dla sieci 

sklepów Żabka), które w 2019 roku zostały zakwalifikowane jako koszty zakończonych prac rozwojowych 

w kwocie 456,5 tys. PLN. Okres ich użytkowania został ustalony na 2 lata.  

Prowadzone w 2020 roku prace rozwojowe związane przede wszystkim z realizacją projektu 

współfinansowanego przez NCBR zostały ujęte w pozycji długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, których 

łączna wartość na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 4 186,7 tys. PLN i była wyższa o 298% w stosunku 

do wartości na dzień 31 grudnia 2019 roku. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość długoterminowych rozliczeń 

międzyokresowych wyniosła 6 992,4 tys. PLN i stanowiła 75% wartości aktywów trwałych.  

Na dzień 31 grudnia 2021 roku koszty zakończonych prac rozwojowych wyniosły 1 260,4 tys. PLN i były  

o 20% niższe w stosunku do wartości na dzień 31 grudnia 2020 roku. Koszty zakończonych prac rozwojowych 

stanowiły odpowiednio 97% wartości niematerialnych i prawnych oraz 14% wartości aktywów trwałych na dzień 

31 grudnia 2021 roku. 

Do rzeczowych aktywów trwałych Spółka zalicza przede wszystkim urządzenia techniczne i maszyny niezbędne 

do prowadzenia podstawowej działalności operacyjnej. Urządzenia techniczne i maszyny stanowiły 70% wartości 

rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2018 roku i 95% tej wartości na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

Wartość rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 145,0 tys. PLN,  

z czego 96% stanowiły urządzenia techniczne i maszyny. Inne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 6 939,4 tys. 

PLN to nakłady na prace rozwojowe w toku. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość rzeczowych aktywów trwałych wyniosła 1 039,6 tys. PLN i była 

ośmiokrotnie wyższa niż stan na dzień 31 grudnia 2020 roku, co było spowodowane odbiorem pierwszych 

zamówionych ANO. Wartość rzeczowych aktywów trwałych stanowiła odpowiednio 10% wartości aktywów 

trwałych i 3% wartości aktywów ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku. 

Na koniec września 2022 roku skonsolidowane aktywa trwałe wyniosły 16 840 tys. PLN i były o 7 504,9 tys. PLN 

wyższe w porównaniu z końcem 2021 roku, głównie za sprawą wzrostu należności długoterminowych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych związanych z nabyciem udziałów w spółce P2A BOX, a także za sprawą wzrostu 

kosztów zakończonych prac rozwojowych. 

W lutym 2022 roku Spółka zakończyła realizację projektu współfinansowanego przez NCBR, w następstwie czego 

Zarząd Spółki zatwierdził wdrożenie prac rozwojowych, zrealizowanych i zakończonych z dniem 28 lutego 2022 

roku oraz w związku ze spełnieniem przesłanek określonych w ustawie o rachunkowości podjął decyzję 

o przyjęciu zrealizowanych prac rozwojowych w całości jako wartości niematerialne i prawne z dniem 1 marca 
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2022 r. jako „Podsystem sterowania inteligentnej sieci infrastruktury logistyki miejskiej” o wartości  

6 550 359,04 PLN. Spółka zamierza korzystać z podsystemu w okresie co najmniej 5 lat, stąd przyjęto stawkę 

amortyzacji w wysokości 20%.  

Na koniec września 2022 roku łączny koszt zakończonych prac rozwojowych osiągnął wartość 6 984 tys. PLN. 

Jednocześnie, w wyniku dokonania powyższej operacji, wartość długoterminowych rozliczeń międzyokresowych 

spadła na koniec września 2022 roku o 53% do poziomu 3 277 tys. PLN. 

Aktywa obrotowe 

Najistotniejszymi pozycjami wśród aktywów obrotowych Emitenta w latach 2018-2021 były krótkoterminowe 

należności i krótkoterminowe aktywa finansowe. 

W latach 2019-2020 Spółka utrzymała poziom krótkoterminowych należności z tytułu dostaw i usług na poziomie 

zbliżonym do poprzedniego roku pomimo dalszego rozwoju działalności operacyjnej i wzrostu przychodów netto 

ze sprzedaży w 2020 r. Na dzień 31 grudnia 2019 roku łączna wartość należności krótkoterminowych wyniosła 

8 833,5 tys. PLN i była wyższa o 247% w stosunku do wartości na dzień 31 grudnia 2018 roku. Na dzień 31 grudnia 

2021 roku wartość krótkoterminowych należności wyniosła 9 169,4 tys. PLN i była o 9% wyższa niż wartość  

na dzień 31 grudnia 2020 roku, co spowodowane było przede wszystkim wzrostem obrotów Spółki. 

Wykazany przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2019 roku 49% spadek wartości środków pieniężnych w stosunku 

do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku spowodowany był przede wszystkim dokonaną całkowitą spłatą 

zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji w łącznej kwocie 1 890,6 tys. PLN.  

Pomimo ciągłego prowadzenia prac rozwojowych wykazywanych w pozycji długoterminowych rozliczeń 

międzyokresowych, Spółka odnotowała istotny wzrost pozycji środków pieniężnych w kasie i na rachunkach 

na koniec 2020 oraz 2021 roku. W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi, środki pieniężne 

w kasie i na rachunkach stanowiły wyłączny składnik inwestycji krótkoterminowych Emitenta.  

W 2021 roku Spółka wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne netto w kwocie 4 072,2 tys. PLN, które 

wpłynęły na zwiększenie pozycji środków pieniężnych w kasie i na rachunkach wykazanych na dzień 31 grudnia  

2021 roku (10 400,7 tys. PLN) w stosunku do stanu na koniec roku 2020 (6 328,5 mln PLN). Istotny wpływ 

na wartość środków pieniężnych miał kontynuowany przez Spółkę dalszy dynamiczny rozwój prowadzonej 

działalności operacyjnej oraz otrzymana dotacja w kwocie 2 370 tys. PLN w ramach „Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014- 2020”. Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku poziom gotówki wzrósł do poziomu 

10 615,5 tys. PLN. 

Na dzień 30 września 2022 r. 61,4% aktywów obrotowych stanowiły zapasy, tj. zaliczki na dostawy w wysokości 

22 429 tys. PLN.  
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Tabela 6: Analiza struktury aktywów Emitenta według stanu na dzień 30 września 2022 r., 31 grudnia 2021 r., 

31 grudnia 2020 r., 31 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2018 r.  

Struktura aktywów Emitenta 30.09.2022* 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem, z 
czego: 

31,6% 30,4% 27,4% 24,9% 32,7% 

udział wartości niematerialnych i prawnych 
trwałych w aktywach ogółem 

13,1% 4,2% 7,3% 15,0% 27,4% 

udział rzeczowych aktywów trwałych w aktywach 
ogółem 

6,1% 3,4% 0,7% 1,0% 0,5% 

udział długoterminowych rozliczeń 
międzyokresowych w aktywach ogółem 

4,9% 22,7% 19,4% 8,8% 4,8% 

udział zaliczek na środki trwałe w aktywach ogółem 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

udział należności długoterminowych w aktywach 
ogółem 

6,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem, z 
czego: 

68,4% 69,6% 72,6% 75,1% 67,3% 

udział zapasów w aktywach ogółem 42,0% 3,1% 4,1% 0,0% 0,0% 

udział należności krótkoterminowej w aktywach 
ogółem 

23,8% 29,8% 39,0% 70,3% 46,0% 

udział krótkoterminowych aktywów finansowych w 
aktywach ogółem 

0,9% 33,8% 29,4% 4,8% 21,3% 

Źródło: Historyczne i Skonsolidowane Śródroczne Informacje Finansowe 

* Dane bilansowe na dzień 30 września 2022 roku nie były audytowane. W 2021 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej. Dane 

porównawcze na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2020 roku, 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku pochodzą  

z jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku aktywa trwałe stanowiły 27% sumy bilansowej Emitenta, z czego wartości 

niematerialne i prawne stanowiły odpowiednio 27% aktywów trwałych i 7% aktywów ogółem, zaś 

długoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowiły odpowiednio 71% aktywów trwałych i 19% aktywów 

ogółem. Na koniec 2020 roku aktywa obrotowe Spółki stanowiły 73% aktywów ogółem, przy czym należności 

krótkoterminowe stanowiły odpowiednio 54% wartości aktywów obrotowych oraz 39% sumy bilansowej.  

Na dzień 31 grudnia 2021 roku aktywa trwałe stanowiły 30% sumy bilansowej Emitenta, z czego wartości 

niematerialne i prawne stanowiły odpowiednio 14% aktywów trwałych i 4% aktywów ogółem,  

zaś długoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowiły odpowiednio 75% aktywów trwałych i 23% aktywów 

ogółem. Na dzień 31 grudnia 2021 roku aktywa obrotowe Spółki stanowiły 70% aktywów ogółem,  

przy czym należności krótkoterminowe stanowiły odpowiednio 43% wartości aktywów obrotowych oraz  

30% sumy bilansowej. 

Na dzień 30 września 2022 roku udział aktywów trwałych w sumie bilansowej Grupy Kapitałowej Emitenta wzrósł 

do poziomu 68,2%. Odnotowany wzrost udziału aktywów trwałych w sumie bilansowej Emitenta wynikał  

między innymi z wystąpienia w bilansie zaliczek na środki trwałe w budowie oraz należności długoterminowych 

związanych z nabyciem udziałów w spółce P2A BOX., a także z zakwalifikowania przez Spółkę z dniem 1 marca 

2022 roku zrealizowanych prac rozwojowych jako wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne 

i prawne po dokonanej operacji stanowiły 13,1% sumy bilansowej wobec 4,2% na koniec 2021 roku. 

Jednocześnie, w związku z dokonaną operacją księgową do 4,9% spadł udział w sumie bilansowej 

długoterminowych rozliczeń międzyokresowych, które na koniec 2021 roku stanowiły 22,7% sumy 

bilansowej Emitenta. 

Udział aktywów obrotowych w sumie bilansowej nie zmienił się istotnie na 30 września 2022 r. w porównaniu 

z 31 grudnia 2021 r., natomiast ich struktura już tak – wartość zapasów wzrosła do 42% w sumie bilansowej 

(22 429 tys. PLN) a krótkoterminowe aktywa finansowe zmniejszyły się o do 0,9% sumy bilansowej. 
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8.10 Aktywa i zobowiązania warunkowe i pozabilansowe 

Nie dotyczy. Aktywa i zobowiązania warunkowe i pozabilansowe nie występują.  

8.11 Ograniczenia dotyczące wykorzystania zasobów kapitałowych 

Emitent jest spółką akcyjną powstałą i działającą zgodnie z prawem polskim. Kapitał własny spółki akcyjnej 

obejmuje m.in. kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, oraz niepokryte straty z lat ubiegłych. W spółce akcyjnej 

zasady tworzenia i korzystania z kapitału są określone prawem, w szczególności przepisami KSH. Zgodnie z art. 

396 § 1 KSH, kapitał zapasowy tworzy się w celu pokrycia strat. Co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy jest 

przenoszone na kapitał zapasowy do chwili, gdy osiągnie on wysokość równą jednej trzeciej kapitału 

zakładowego. Kapitał zapasowy, do wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego, może być przeznaczony 

wyłącznie na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniach finansowych. Decyzje w sprawie wykorzystania 

kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych podejmuje walne zgromadzenie. 

Zgodnie z art. 396 § 2 KSH, nadwyżkę przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej odnosi się na kapitał 

zapasowy i inne kapitały po pokryciu kosztów emisji. Ponadto, dopłaty do kapitału dokonywane przez 

akcjonariuszy w zamian za przyznanie im szczególnych praw są również przenoszone na kapitał zapasowy, jednak 

nie można ich wykorzystywać do pokrycia jakichkolwiek odpisów nadzwyczajnych lub strat. Zgodnie z art. 344 § 

1 KSH, podczas trwania spółki nie wolno zwracać akcjonariuszowi dokonanych wpłat na poczet akcji ani w całości, 

ani w części, z wyjątkiem przypadków określonych w KSH. 

Statut Emitenta nie przewiduje ograniczeń w zakresie wykorzystywania zasobów kapitałowych. 

8.12 Zasoby kapitałowe 

Łączna wartość pasywów Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 21 535,1 tys. PLN i była wyższa  

o 71% w stosunku do końca 2019 roku, głównie z uwagi na znaczący wzrost pozycji rozliczeń międzyokresowych 

o 2 123,3 tys. PLN (wzrost o 425% r/r), w tym przede wszystkim w związku z otrzymanymi dotacjami, oraz wzrost 

zobowiązań krótkoterminowych o łącznie 1 743,2 tys. PLN (wzrost o 27% r/r), w tym przede wszystkim wzrost 

krótkoterminowych zobowiązań z tyt. dostaw i usług o 970,3 tys. PLN (wzrost o 16% r/r) oraz wzrost zobowiązań 

krótkoterminowych z tytułów publicznoprawnych o 644,0 tys. PLN (wzrost o 266% r/r). 

Suma bilansowa Emitenta na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 30 746,9 tys. PLN i była wyższa  

o 43% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 roku, przede wszystkim w wyniku wzrostu kapitału 

zapasowego o 5 053,8 tys. PLN do poziomu 10 274,3 tys. PLN oraz wzrostu pozycji zobowiązań z tytułu dostaw 

i usług o 2 277,3 tys. PLN do poziomu 9 439,1 tys. PLN. Zwiększenie kapitału zapasowego wynikało z podziału 

zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r., zgodnie z którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki postanowiło przeznaczyć zysk Spółki, w kwocie 5 053,8 tys. PLN w całości na kapitał zapasowy. 

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2022 roku wyniosła 53 371,0 tys. PLN i była 

wyższa o 73,6% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 roku, przede wszystkim w wyniku wzrostu 

zobowiązań krótkoterminowych. 

Tabela 7: Wybrane pozycje pasywów Emitenta według stanu na dzień 30 września 2022 r., 31 grudnia 2021 r., 

31 grudnia 2020 r., 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2018 r. 

PASYWA (w tys. PLN) 30.09.2022* 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Kapitał (fundusz) własny 18 370,0 16 434,6 10 386,2 5 332,4 1 211,2 

Kapitał (fundusz) podstawowy 111,9 111,9 111,9 111,9 111,9 

Kapitał (fundusz) zapasowy 16 322,0 10 274,3 5 220,5 2 148,1 2 148,1 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -559,0 0,0 0,0 -1 048,7 -1 090,5 

Zysk (strata) netto 2 495,0 6 048,4 5 053,8 4 121,2 41,8 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35 001,0 14 312,4 11 149,0 7 225,3 4 324,2 

Rezerwy na zobowiązania 332,0 4,2 223,0 165,9 0,0 



 

79  

PASYWA (w tys. PLN) 30.09.2022* 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Zobowiązania długoterminowe 656,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zobowiązania krótkoterminowe 30 104,0 10 647,1 8 303,2 6 560,0 4 151,2 

Kredyty i pożyczki 6 464,0 0,0 0,0 0,0 1 821,9 

Z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych 0,0 0,0 0,0 0,0 68,7 

Z tyt. dostaw i usług 21 692,0 9 439,1 7 161,8 6 191,5 2 139,6 

Z tyt. publicznoprawnych 999,0 889,2 886,1 242,1 75,9 

Z tyt. wynagrodzeń 607,0 318,3 254,9 124,3 35,4 

Inne 3,0 0,4 0,4 2,1 9,6 

Rozliczenia międzyokresowe 3 909,0 3 661,2 2 622,7 499,4 173,0 

PASYWA OGÓŁEM 53 371,0 30 746,9 21 535,1 12 557,6 5 535,4 

 Źródło: Historyczne i Skonsolidowane Śródroczne Informacje Finansowe 

* Dane bilansowe na dzień 30 września 2022 roku nie były audytowane. W 2021 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej. Dane 

porównawcze na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2020 roku, 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku pochodzą  

z jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta. 

Kapitał własny 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. kapitał własny Emitenta wynosił 10 386,2 tys. PLN i był o 48% wyższy 

w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. (5 332,4 tys. PLN). Wzrost poziomu kapitału własnego 

w porównywanych okresach wynikał ze wzrostu poziomu zysku netto zrealizowanego w 2020 r., który wyniósł 

5 053,8 tys. PLN, który został przeznaczony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w całości na 

kapitał zapasowy Spółki oraz ze wzrostu pozycji kapitału zapasowego, na który decyzją Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 maja 2020 r. przeznaczono kwotę 3 072,4 tys. PLN z wypracowanego 

w 2019 roku zysku netto. Pozostała część wygenerowanego zysku netto w roku 2019 została przeznaczona 

na pokrycie straty z lat ubiegłych, analogicznie jak w przypadku przeznaczenia zysku netto wypracowanego 

w roku 2018. 

Jednocześnie na dzień 31 grudnia 2021 r. kapitał własny wzrósł do poziomu 16 434,6 tys. PLN  

(tj. o 58% w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku) w związku z przeznaczeniem zysku z lat 

ubiegłych w kwocie 5 053,8 tys. PLN w całości na kapitał zapasowy. 

Na dzień 30 września 2022 roku kapitał własny w Grupie Kapitałowej Emitenta wzrósł o 11,8% do kwoty  

18 370,0 tys. PLN w związku ze zwiększeniem w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku pozycji kapitał zapasowy 

do poziomu 16 322 tys. PLN. 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

W okresie do końca 2021 roku, Emitent nie posiadał długoterminowych zobowiązań, a wykazywane rezerwy 

dotyczyły wyłącznie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzonych w związku  

z występowaniem dodatnich różnic przejściowych. Wartość rezerw wykazanych w sprawozdaniu z sytuacji 

finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku i 31 grudnia 2020 roku wyniosła odpowiednio 4,2 tys. PLN 

i 223,0 tys. PLN. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku, zobowiązania krótkoterminowe Spółki wobec pozostałych jednostek z tytułu 

kredytów i pożyczek oraz z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych wyniosły odpowiednio 1 821,9 tys. 

PLN i 68,7 tys. PLN. W 2019 roku dokonano całkowitej spłaty zobowiązań z tych tytułów, a finansowanie  

dalszej działalności Emitenta w kolejnych okresach opierało się o wypracowane środki własne  

i pozyskane dofinansowanie.  

Na dzień 30 września 2022 r. Emitent posiadał zobowiązania długoterminowe w wysokości 656 tys. PLN z tytułu 

leasingu finansowego. 
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Tabela 8: Pożyczki i zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych Emitenta. 

Podmiot 

finansujący 

Rodzaj 

zobowiązania Kwota z umowy 

Oprocentowani

e 

Wartość na dzień 

31.12.2018 r. Termin spłaty 

Reventon 

sp. z o.o.* 

Pożyczka 

niezabezpieczona 
595 000,00 EUR 3,50% 386 830,96 EUR 31.12.2019 r. 

Jarosław 

Michalik 

Pożyczka 

niezabezpieczona 
100 000,00 PLN 2,72% 105 879,64 PLN 31.12.2019 r. 

Jarosław 

Michalik 

Pożyczka 

niezabezpieczona 
50 000,00 PLN 2,73% 52 636,49 PLN 31.12.2019 r. 

Jarosław 

Michalik 

Obligacje 

niezabezpieczone 
55 000,00 PLN 4,36% 68 737,74 PLN 31.12.2019 r. 

* W 2018 roku Spółka otrzymała informację o nabyciu przez Reventon sp. z o.o. praw do pożyczki udzielonej przez Black River DWC LLC. 

Źródło: Emitent, Historyczne Informacje Finansowe. 

Spółka posiadała od lutego 2020 roku umowę kredytową z mBank S.A. na kredyt w rachunku bieżącym z limitem 

1 300 000,00 PLN z okresem wykorzystania do 21 stycznia 2022 roku. Umowa nie była zabezpieczona i na dzień 

sporządzenia niniejszego Prospektu została rozwiązana. 

W dniu 28 lutego 2022 r., w związku z wygaśnięciem w dniu 21 stycznia 2022 r. umowy kredytowej z mBank 

S.A. na kredyt w rachunku bieżącym z limitem 1 300 000,00 PLN, Spółka zawarła z mBank S.A. nową umowę 

o kredyt w rachunku bieżącym. Na podstawie umowy bank udzielił Spółce kredytu w rachunku bieżącym 

w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000,00 PLN. Emitent będzie uprawniony do korzystania z kredytu  

do 8 lutego 2024 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego na kwotę 1 600 000,00 PLN oraz weksel in blanco wystawiony przez Spółkę. 

W dniu 29 czerwca 2022 r. Spółka zawarła z mFaktoring S.A. z siedzibą w Warszawie ("Faktor") umowę faktoringu 

z regresem. Na podstawie umowy Faktor udziela Spółce limitu finansowania w wysokości nieprzekraczającej 

5.000.000,00 PLN. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Zabezpieczenie umowy stanowią weksel własny 

in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz cesja wierzytelności z rachunków bankowych Spółki prowadzonych 

przez mBank S.A. 

Na Datę Prospektu Grupa Kapitałowa posiadała ponadto zobowiązania pożyczkowe przedstawione  

w tabeli poniżej: 

pożyczkodawca waluta 

kwota 
kredytu/pożycz
ki wg umowy w 

tys. 

kwota 
kredytu/pożycz
ki pozostała do 

spłaty w tys.  

oprocento
wanie 

termin 
spłaty 

zabezpieczenia 

EFF BV PLN 2 500 2 500 15% 2023-09-30 

zastaw rejestrowy na 
akcjach Pointpack 
stanowiących własność 
Pana Marka Piosika 

polska spółka 
kapitałowa 

PLN 1 500 1 500 15% 2023-07-31 

zastaw rejestrowy na 
akcjach Pointpack 
stanowiących własność 
Pana Marka Piosika 

polska spółka 
kapitałowa 

PLN 1 500 1 500 15% 2023-07-31 

zastaw rejestrowy na 
akcjach Pointpack 
stanowiących własność 
Pana Marka Piosika 

zagraniczna 
spółka 
kapitałowa 

EUR 520 520 13,5% 2023-09-23 

a. zastaw na akcjach 
Pointpack stanowiących 
własność Pana 
Krzysztofa Konwisarza; 
b. poręczenie spółki 
P2A Box sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie 
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W dniu 2 listopada 2022 r. Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o kredyt 

w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000,00 PLN od dnia podpisania umowy  

do 01.11.2023 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego na kwotę 1.600.000,00 PLN oraz weksel in blanco wystawiony przez Spółkę. Oprocentowanie kredytu 

oparte jest na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. 

Wraz ze wzrostem skali działalności Emitenta, widoczny był wzrost w pozycji krótkoterminowych zobowiązań 

z tyt. dostaw i usług, w których Spółka wykazuje przede wszystkim zobowiązania z tytułu usług świadczonych 

przez swoich partnerów zarządzających sieciami punktów handlowych, w których świadczona jest usługa 

Emitenta. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość zobowiązań z tego tytułu wyniosła 6 191,5 tys. PLN i była wyższa 

o 189% od wartości na koniec 2018 roku. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług na dzień 31 grudnia 2021 roku 

wyniosły 9 439,1 tys. PLN, co oznaczało ich wzrost o 32% w porównaniu z dniem 31 grudnia 2020 roku, a na 30 

czerwca 2022 r. wyniosły 12 740,2 tys. PLN, osiągając wzrost o 35% w porównaniu ze stanem nadzień  

31 grudnia 2021 roku. 

W okresie sprawozdawczym objętym Prospektem, Emitent wykazał wzrost zobowiązań z tytułu wynagrodzeń 

z poziomu 35,4 tys. PLN na koniec 2018 roku do kwoty 318,3 tys. PLN na koniec 2021 roku.  

Zobowiązania krótkoterminowe na 30 września 2022 r. zrosły prawie trzykrotnie, do poziomu 30 104 tys. PLN 

z uwagi na istotny wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług do wysokości 21 692 tys. PLN oraz kredytów 

i pożyczek do wysokości 6 464 tys. PLN 

Na dzień 30 września 2022 roku skonsolidowane zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń wyniosły 

607 tys. PLN. Wzrost tej pozycji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Emitenta spowodowany był wzrostem 

kosztów płac, a także rozbudową zespołów pracowników koniecznych do obsługi zwiększonej skali działalności 

Spółki, w tym przede wszystkim zespołów odpowiedzialnych za obsługę klienta/ helpdesk, rozwój systemów 

informatycznych oraz pozyskiwanie klientów. 

Rozliczenia międzyokresowe 

W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi, Spółka wykazała istotny wzrost biernych rozliczeń 

międzyokresowych z poziomu 173,0 tys. PLN na dzień 31 grudnia 2018 roku do wysokości 2 622,7 tys. PLN  

na dzień 31 grudnia 2020 roku. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość biernych rozliczeń międzyokresowych 

wyniosła 3 661,2 tys. PLN i była wyższa o 40% w stosunku do dnia bilansowego roku poprzedniego.  

Na dzień 30 września 2022 roku wartość skonsolidowanych biernych rozliczeń międzyokresowych Grupy 

Kapitałowej Emitenta wyniosła 3 909,0 tys. PLN. Najistotniejszą pozycję biernych rozliczeń międzyokresowych 

stanowiły otrzymane dotacje. 

Emitent wykazał w pozycji długoterminowych rozliczeń międzyokresowych na dzień 31 grudnia 2018 roku kwotę 

137 tys. PLN, a na dzień 31 grudnia 2019 roku kwotę 1 027 tys. PLN. Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz 

31 grudnia 2021 r. wartość długoterminowych rozliczeń międzyokresowych osiągnęła poziom odpowiednio 

4 187 tys. PLN oraz 6 992,4 tys. PLN. Najistotniejszą pozycję w długoterminowych rozliczeniach 

międzyokresowych stanowiły nakłady ponoszone w związku z realizacją dofinansowanego przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i rozpoczętego w 2019 roku projektu mającego na celu rozwój technologii  

w kierunku inteligentnych algorytmów optymalizujących wydajność i efektywność infrastruktury logistyki 

miejskiej zarządzanej przez Spółkę oraz innych elementów infrastruktury związanej z nadawaniem i odbieraniem 

przesyłek. Spółka prowadzi również prace nad rozwojem nowych komponentów systemu Pointpack, które 

również identyfikuje jako koszty prac rozwojowych.   
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Tabela 9: Analiza struktury pasywów Emitenta według stanu na dzień 30 września 2022 r., 31 grudnia 2021 r., 

31 grudnia 2020 r., 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2018 r.  

Struktura pasywów Emitenta 30.09.2022* 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Udział kapitałów własnych w pasywach ogółem 34% 53% 48% 42% 22% 

udział zysku netto w pasywach ogółem 5% 20% 23% 33% 1% 

Udział zobowiązań i rezerw w pasywach 
ogółem  

66% 47% 52% 58% 78% 

udział zobowiązań długoterminowych w 
pasywach ogółem  

1% 0% 0% 0% 0% 

udział zobowiązań krótkookresowych w 
pasywach ogółem  

56% 35% 39% 52% 75% 

Źródło: Historyczne i Skonsolidowane Śródroczne Informacje Finansowe 

* Dane bilansowe na dzień 30 września 2022 roku nie były audytowane. W 2021 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej. Dane 

porównawcze na dzień 31 grudnia 2021 roku, 31 grudnia 2020 roku, 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku pochodzą  

z jednostkowych sprawozdań finansowych Emitenta. 

W okresie sprawozdawczym objętym Prospektem, Emitent istotnie zmienił strukturę finansowania. Na dzień 

31 grudnia 2018 roku udział zobowiązań i rezerw w łącznej sumie pasywów Spółki wyniósł 78%, zaś na dzień 

31 grudnia 2021 roku udział tej pozycji w strukturze finansowania obniżył się do poziomu 47%. W latach 2021-

2018, Emitent nie zaciągał długoterminowych zobowiązań, a w 2019 roku spłacił w całości zobowiązania z tytułu 

pożyczek oraz z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych. Dodatkowo, Spółka dysponuje limitem kredytu 

w rachunku bieżącym na kwotę 2 000 000,00 PLN (Spółka korzysta z tego kredytu w ramach dostępnego limitu), 

oraz korzysta z usług faktoringu z regresem z limitem finansowania w wysokości nieprzekraczającej 5.000.000,00 

PLN (Spółka korzysta z usług faktoringu w ramach dostępnego limitu). Na dzień 30 września 2022 roku spółka 

posiadała zobowiązania długoterminowe o wartości 656 tys. PLN z tytułu umów leasingowych. 

Na dzień 30 września 2022 roku w strukturze finansowania majątku Grupy Kapitałowej Emitenta przeważał 

kapitał obcy, którego udział w sumie pasywów Emitenta wyniósł 66%. Na dzień 30 września 2022 r. Emitent 

posiadał zadłużenie finansowe w kwocie 7 459 tys. PLN.  

W okresie sprawozdawczym objętym Prospektem, nie występowały zobowiązania zabezpieczone  

na majątku Spółki. 

W przypadku podejmowania przez Zarząd Emitenta decyzji o przystąpieniu do realizacji nowych projektów 

inwestycyjnych każdorazowo ustalana jest struktura finansowania danego projektu inwestycyjnego. W związku 

z przystąpieniem do realizacji projektu ze spółką P2A Box Emitent zamierza finansować udział w przedsięwzięciu 

krótkoterminowym finansowaniem dłużnym w związku z czym zobowiązania finansowe Grupy Kapitałowej 

Emitenta wzrosną o co najmniej 20 mln PLN. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że na Datę Prospektu tego typu projekty inwestycyjne nie zostały 

określone Emitent nie jest w stanie w sposób precyzyjny przedstawić przyszłej struktury finansowania. 

8.13 Przepływy pieniężne 

Poniższe zestawienie przedstawia wybrane dane ze sprawozdań z przepływów pieniężnych Emitenta 

we wskazanych okresach przygotowane na podstawie Historycznych Informacji Finansowych oraz 

Skonsolidowanych Śródrocznych Informacji Finansowych. 
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Tabela 10. Wybrane dane ze sprawozdania z przepływów pieniężnych Emitenta za lata 2021 – 2018 oraz za 

okres od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2022 roku wraz z analogicznym okresem 

porównawczym 2021 roku (w tys. PLN) 

Rachunek przepływów pieniężnych 
01.01.2022- 01.01.2021- 01.01.2021- 01.01.2020- 01.01.2019- 01.01.2018- 

30.09.2022* 30.09.2021* 31.03.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjne 

-13 915,0 1 350,0 6 727,2 6 356,6 1 545,9 -28,9 

Zysk (strata) netto 2 495,0 4 381,0 678,7 5 053,8 4 121,2 41,8 

Korekty razem, w tym: -16 410,0 -3 031,0 678,7 1 302,7 -2 575,2 -70,8 

Amortyzacja 449,0 319,0 449,6 404,3 168,4 92,1 

Zmiana stanów zapasów -21 486,0 1 435,0 -52,7 -889,1 0,0 0,0 

Zmiana stanu należności -6 738,0 -2 073,0 -763,2 418,0 -6 287,9 -2 353,3 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm., z 
wyjątkiem kredytów i pożyczek 

12 655,0 527,0 2 329,2 1 743,3 4 230,7 2 103,0 

Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych 

3 925,0 -393,0 -1 252,0 -370,7 -924,4 -19,6 

Inne korekty -5 750,0 23,0 -4 069,7 -2 394,8 566,0 -28,4 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

-2 644,0 -3 554,0 0,0 3,0 0,0 0,0 

Wpływy 0,0 0,0 4 069,7 2 397,8 566,0 28,4 

Wydatki 2 644,0 3 554,0 1 414,8 1 768,0 -1 562,6 0,0 

Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej 

6 634,0 951,0 1 417,6 1 811,9 413,8 0,0 

Wpływy 6 973,0 952,0 1 417,6 1 811,9 413,8 0,0 

Inne wpływy finansowe 509,0 952,0 2,8 43,9 1 976,4 0,0 

Wydatki 339,0 1,0 4 072,2 5 729,8 -582,6 -57,4 

Przepływy pieniężne netto, razem -9 925,0 -1 253,0 6 328,5 598,7 1 181,4 1 238,7 

Środki pieniężne na początek okresu 10 401,0 6 329,0 6 328,5 598,7 1 181,4 1 238,7 

Środki pieniężne na koniec okresu 475,0 5 076,0 10 400,7 6 328,5 598,7 1 181,4 
Źródło: Historyczne i Skonsolidowane Śródroczne Informacje Finansowe 

* Dane kwartalne nie były audytowane. W 2021 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej. Dane porównawcze za pierwsze trzy kwartały 

2021 roku pochodzą z jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta. 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

Za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, Spółka wykazała negatywną wartość przepływów 

pieniężnych netto z działalności operacyjnej w kwocie -28,9 tys. PLN. W kolejnych okresach sprawozdawczych 

objętych Prospektem, wraz ze wzrostem skali działalności Emitenta, wzrastała jego zdolność do generowania 

dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 

2020 roku, Spółka zwiększając wypracowany zysk netto o 23% r/r jednocześnie zwiększyła wartość 

generowanych przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej ponad czterokrotnie do poziomu 6 356,6 

tys. PLN, przede wszystkim dzięki wzrastającym przychodom i rosnącej marży. 

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

wyniosły 6 727,2 tys. PLN i były nieznacznie wyższe w porównaniu z 2020 rokiem. Wzrost przepływów 

pieniężnych netto z działalności operacyjnej wynikał przede wszystkim z wyższego zysku netto oraz zmiany salda 

zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek. 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, Emitent poniósł istotne wydatki w ramach 

działalności inwestycyjnej o wartości odpowiednio 2 261,8 tys. PLN związane z prowadzonymi pracami 

rozwojowymi oraz 136,0 tys. PLN jako wydatki na nabycie środków trwałych, w tym przede wszystkim na nabycie 

urządzeń technicznych i sprzętu komputerowego. W 2021 r. pozycja ta wyniosła 2 980,0 tys. PLN.W latach 2018-

2019 nakłady na prowadzone prace rozwojowe były kapitalizowane, a przepływy pieniężne netto z działalność 

inwestycyjnej dotyczyły przede wszystkim wydatków związanych z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych. 



 

84  

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wydatki z tytułu prowadzonej działalności 

inwestycyjnej wyniosły 4 069,7 tys. PLN i były wyższe o 1 674,9 tys. PLN (tj. o 70% r/r) w porównaniu z 2020 

rokiem. Do najistotniejszych wydatków poniesionych we wskazanym okresie, Emitent zaliczył wydatki poniesione 

na inwestycje w prace rozwojowe związane z realizacją projektu NCBR oraz rozwój systemu Pointpack w łącznej 

kwocie 4 069,8 tys. PLN. 

W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. Grupa Kapitałowa Emitenta poczyniła nakłady inwestycyjne w kwocie 

2 644 tys. PLN na co składały się głównie inwestycje w prace rozwojowe w ramach systemu Pointpack.  

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

Za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, Spółka nie wykazała przepływów pieniężnych 

z działalności finansowej. W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, Emitent dokonał całkowitej 

spłaty pożyczek i zobowiązań z tytułu dłużnych papierów wartościowych o wartości 1 793,2 tys. PLN wraz 

z odsetkami w kwocie 183,2 tys. PLN. We wskazanym okresie, Emitent odnotował jednocześnie wpływy 

z działalności finansowej o wartości 413,8 tys. PLN z tytułu dotacji.  

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 

2021 roku, Emitent wykazał dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności finansowej odnotowując 

odpowiednio 1 811,9 tys. PLN i 1 417,6 tys. PLN wpływów finansowych z tytułu dotacji. 

W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. Grupa Kapitałowa Emitenta odnotowała również dodatnie przepływy 

z działalności finansowej z uwagi na zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę  

6 464 tys. PLN. 

8.14 Analiza wskaźnikowa 

Wybrane wskaźniki finansowe 

Spółka w procesie bieżącej działalności posługuje się miernikami rentowności, m.in. EBIT i EBITDA. W ocenie 

Spółki wskaźniki te mogą być istotne dla Inwestorów, ponieważ stanowią wyznacznik pozycji i wyników 

finansowych działalności Spółki, a także jej zdolności do finansowania wydatków i zaciągania oraz obsługi 

zobowiązań. EBIT i EBITDA stanowią alternatywne pomiary wyników w rozumieniu Wytycznych ESMA 

„Alternatywne pomiary wyników” i zostały zaprezentowane, ponieważ stanowią miary standardowo stosowane 

w analizie finansowej. 

Spółka definiuje: (i) EBITDA jako zysk lub stratę z działalności operacyjnej powiększoną o amortyzację środków 

trwałych i wartości niematerialnych; oraz (ii) EBIT jako zysk lub stratę z działalności operacyjnej. 

EBIT stosowany jest do oceny wyników operacyjnych Spółki. Porównanie EBIT osiągniętego w różnych okresach 

pozwala ocenić, jak zmieniają się w czasie wyniki analizowanego podmiotu, biorąc pod uwagę jedynie działalność 

operacyjną. EBIT dostarcza więc informacje na temat wyniku osiąganego w obszarze, który jest kluczowy dla 

osiąganego przez Spółkę wyniku finansowego. EBIT został zaprezentowany w Prospekcie również dlatego, 

że stanowi przyjętą w analizie finansowej miarę wyniku z działalności operacyjnej. 

EBITDA również stanowi miarę wyników operacyjnych Spółki. EBITDA różni się od EBIT dodatkowym 

nieuwzględnieniem amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych. Wyłączenie to pozwala 

na porównywanie wyników niezależnie od zmian w stanie posiadanych środków trwałych, mogących wpływać 

poprzez wartość amortyzacji na inne miary wyników. Wskaźnik EBITDA zaprezentowano w Prospekcie również 

dlatego, że stanowi przyjętą w analizie finansowej miarę wyniku z działalności operacyjnej. 

EBIT i EBITDA nie są definiowane jednolicie, dlatego też prezentowane wskaźniki nie powinny być porównywane 

z EBIT i EBITDA wykazywanymi przez inne podmioty, także te prowadzące działalność w sektorze, w którym działa 

Spółka. Podkreśla się, że EBIT oraz EBITDA nie są miernikami wyników finansowych zgodnie polskimi standardami 

rachunkowości, ani MSSF/MSR oraz stanowią jedynie miernik wyników operacyjnych lub przepływów 

pieniężnych z działalności operacyjnej. 

Dodatkowo w niniejszym punkcie przedstawiono wskaźniki rentowności, zadłużenia i płynności, które  
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mają charakter alternatywnych pomiarów wyników w rozumieniu Wytycznych ESMA „Alternatywne  

pomiary wyników”. 

Tabela 11. Analiza rentowności Grupy Kapitałowej Emitenta 

Wyszczególnienie 
30 września 

2022* 
2021 2020 2019 2018 

Rentowność zysku ze sprzedaży  9,3% 15,0% 16,8% 19,6% 3,2% 

Rentowność EBITDA  11,7% 15,4% 17,4% 19,5% 5,5% 

Rentowność zysku operacyjnego 

(EBIT)  
9,7% 14,5% 16,3% 18,9% 3,1% 

Rentowność netto  7,3% 12,3% 13,1% 15,2% 1,1% 

Rentowność kapitałów własnych (ROE)  22,7% 36,8% 64,3% 126,0% 3,5% 

Rentowność aktywów (ROA)  7,8% 19,7% 29,6% 45,6% 1,0% 

Źródło: Emitent,  

* Wskaźniki na dzień 30 września 2022 roku wyliczone zostały w oparciu o dane za okres od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 

roku, z wyjątkiem sumy aktywów oraz kapitałów własnych, których wartość wyliczona została w oparciu o dane z dnia 30 września 2022 roku. 

Algorytmy wyliczania wskaźników: 

1) Rentowność zysku ze sprzedaży = wynik ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży. 

2) Rentowność EBITDA = wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja / przychody ze sprzedaży. 

3) Rentowność zysku operacyjnego = wynik z działalności operacyjnej / przychody netto ze sprzedaży. 

Wskaźnik rentowności działalności operacyjnej pozwala określić, jaka jest relacja zysku z działalności operacyjnej 

do całości przychodów operacyjnych, a zatem jaka część przychodów operacyjnych przeznaczona jest na pokrycie 

kosztów sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów (czyli kosztów operacyjnych). 

4) Rentowność netto = wynik finansowy netto / przychody netto ze sprzedaży. 

Wskaźnik rentowności netto pokazuje, jaki odsetek przychodów danego podmiotu jest zyskiem netto. Wskaźnik 

ten umożliwia porównanie tego, w jaki sposób dany podmiot zarządza stosunkiem kosztów  

do przychodów i jaka jest, przy danym poziomie przychodów, zdolność do osiągania zysków netto, które mogą 

być następnie przeznaczone do zatrzymania w spółce bądź do wypłaty na rzecz akcjonariuszy w formie 

dywidendy, stąd Spółka uznała za stosowne jego zaprezentowanie w Prospekcie. 

5) Rentowność kapitału własnego (ROE) = wynik finansowy netto / stan kapitałów własnych na koniec 

września 2022 roku oraz na koniec 2021, 2020, 2019 i 2018 roku.  

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) jest miernikiem zyskowności podmiotu z punktu widzenia 

akcjonariuszy, wskazując rentowność kapitałów powierzonych przez nich spółce. Jest on więc podstawowym 

miernikiem rentowności z punktu widzenia akcjonariusza, ponieważ pozwala ocenić, przy uwzględnieniu 

stosowanej polityki dywidendy, jakie zwroty przynosi dana inwestycja. Wskaźnik ROE jest standardowym 

miernikiem stosowanym w analizie finansowej. Spółka zdecydowała o jego zaprezentowaniu w Prospekcie  

ze względu na wyżej opisaną przydatność i powszechne stosowanie. 

6) Rentowność aktywów (ROA) = wynik finansowy netto / stan aktywów ogółem na koniec września 2022 

roku oraz na koniec 2021, 2020, 2019 i 2018 roku). 

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) pokazuje, jak efektywnie wykorzystywane są aktywa w procesie 

generowania zysku. Wskaźnik ten pozwala więc ocenić i porównać, czy dany podmiot skutecznie zarządza 

posiadanymi aktywami i czy posiadany stan aktywów jest adekwatny do prowadzonej działalności. Wskaźnik ROA 

jest standardowym miernikiem stosowanym w analizie finansowej. Spółka zdecydowała o jego zaprezentowaniu 
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w Prospekcie ze względu na wyżej opisaną przydatność i powszechne stosowanie. 

Spółka odnotowała nieznaczny spadek wartości wskaźników rentowności w 2020 roku w stosunku 

do analogicznego okresu 2019 roku. Wskaźnik rentowności zysku ze sprzedaży zmalał z 19,6% do 16,8%, 

a wskaźnik rentowności zysku operacyjnego zmalał z 18,9% do 16,3%. W porównywanych okresach istotny 

spadek odnotował wskaźnik kapitałów własnych, który z poziomu 126% w 2019 r. ukształtowała się w 2020 r. 

na poziomie 64,3% z uwagi na podwojenie wartości kapitałów własnych w 2020 r. w porównaniu z wynikiem 

za 2019 r. Wskaźnik rentowności aktywów zmalał do 29,6% z poziomu 45,6% w 2019 r. Największe wzrosty 

wyników rentowności miały miejsce w 2019 r. w porównaniu do 2018r. gdzie wartość wszystkich opisanych 

wskaźników rentowności wzrosła co najmniej o 14%, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu przychodów oraz 

stabilnego poziomu kosztów. 

W 2021 wskaźniki rentowności zostały na zbliżonych poziomach w porównaniu z 2020 rokiem. Jedynie 

rentowność kapitałów własnych zmniejszyła się z 64,3% w 2020 roku do 36,8% w 2021 r. z uwagi na wzrost 

kapitałów własnych o 58%.  

W przypadku wskaźników rentowności wyliczonych na dzień 30 września 2022 r., do wyliczenia których wzięto 

pod uwagę dane za okres od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku, z wyjątkiem danych o wartości 

aktywów i kapitałów własnych, które wyliczono w oparciu o dane z dnia 30 września 2022 roku, można 

zaobserwować ich pogorszenie, na co bezpośredni wpływ miało osiągnięcie przez Grupę Kapitałową Emitenta 

w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku niższego zysku operacyjnego oraz zysku netto. 

Tabela 12. Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej Emitenta 

Wyszczególnienie IIIQ 2022 2021 2020 2019 2018 

Wskaźnik bieżącej płynności  1,21 2,01 1,88 1,44 0,90 

Wskaźnik przyspieszonej płynności  0,47 1,83 1,77 1,44 0,90 

Wskaźnik natychmiastowej płynności  0,02 0,98 0,76 0,09 0,28 

Źródło: Emitent  

Algorytmy wyliczania wskaźników: 

1) Wskaźnik bieżącej płynności = aktywa bieżące / zobowiązania bieżące. Wskaźnik bieżącej płynności 

informuje o stopniu pokrycia zobowiązań krótkoterminowymi aktywami obrotowymi i obrazuje 

potencjalną zdolność do spłaty zobowiązań w dniu pomiaru. Wskaźnik ten pozwala ocenić zdolność 

danego podmiotu do utrzymania płynności finansowej w krótkim okresie. Wskaźnik bieżącej płynności 

został zaprezentowany ze względu na przydatność do oceny ryzyka utraty płynności oraz ze względu 

na jego powszechne zastosowanie w analizie finansowej. 

2) Wskaźnik przyspieszonej płynności = (aktywa bieżące - zapasy - rozliczenia międzyokresowe czynne) / 

zobowiązania bieżące. 

3) Wskaźnik natychmiastowej płynności = środki pieniężne / zobowiązania bieżącej. 

Wskaźnik bieżącej płynności na koniec 2020 roku wynosił 1,88, główną przyczyną takiego poziomu wskaźnika 

była wartość aktywów obrotowych które wzrosły o ok. 65% przy niewielkim wzroście zobowiązań 

krótkoterminowych (brak kredytów, pożyczek oraz dłużnych papierów wartościowych). Wskaźnik pozostał 

w trendzie wzrostowym również w 2021 r. w którym wyniósł 2,01. W 2019 roku wskaźnik ten wzrósł do poziomu 

1,44 vs. 0,90 na koniec 2018 r., na co wpłynął przede wszystkim wzrost należności z tytułu dostaw i usług, co było 

efektem rosnącego biznesu odzwierciedlonego w stabilnie przyrastającym poziomie przychodów. Analogiczna 

sytuacja miała miejsce w przypadku pozostałych wskaźników płynności. Pokrycie zobowiązań 

krótkoterminowych na koniec 2021 roku wolną gotówką wyniosło 98% zobowiązań krótkoterminowych. 

Na dzień 30 września 2022 roku wskaźniki płynności uległy pogorszeniu. Wskaźnik bieżącej płynności osiągnął 

poziom 1,21, a wskaźnik przyspieszonej płynności z uwagi na wystąpienie znacznej ilości zapasów osiągnął 
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poziom 0,47. Wskaźnik natychmiastowej płynności, wskazujący na stopień pokrycia zobowiązań 

krótkoterminowych wolną gotówką osiągnął poziom 0,02. Istotne pogorszenie wskaźnika przyspieszonej 

płynności wynikało ze zwiększenia zapasów w Grupie Kapitałowej Emitenta w związku z projektem realizowanym 

przez spółkę P2A BOX na rzecz poczty Polskiej oraz ze wzrostu zobowiązań krótkoterminowych. Na wskaźnik 

płynności natychmiastowej miał wpływ niski poziom środków pieniężnych w porównaniu z końcem 2021 r. 

Tabela 13. Wskaźniki rotacji majątku Grupy Kapitałowej Emitenta 

Wskaźniki struktury finansowania 
30 września 

2022* 
2021 2020 2019 2018 

Cykl ściągalności należności w dniach 70,26 64,98 80,33 74,85 132,60 

Cykl spłaty zobowiązań bieżących 131,01 70,06 76,05 69,91 113,85 

Cykl środków pieniężnych (konwersji 

gotówki) 14,39 1,69 9,35 4,94 18,75 

Źródło: Emitent, * Wskaźniki na dzień 30 września 2022 roku wyliczone zostały w oparciu o wartość przychodów netto ze sprzedaży za okres 

od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku. 

Algorytm wyliczania wskaźników (wskaźniki podane w dniach):  

1) cykl ściągalności należności w dniach = (średni stan należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych 

należności / przychody netto ze sprzedaży) x liczba dni w badanym okresie. 

2) cykl spłaty zobowiązań bieżących = (średni stan zobowiązań bieżących w okresie / przychody netto 

ze sprzedaży) x liczba dni w badanym okresie. 

3) cykl środków pieniężnych = cykl rotacji zapasów + cykl ściągalności należności - cykl spłaty zobowiązań 

bieżących. 

Wskaźnik cyklu ściągalności należności w 2020 roku wynosił 81 dni, z kolei na koniec 2019 roku osiągnął niecałe 

75 dni. W prezentowanym okresie Emitent zaobserwował lekką zmienność poziomu tego wskaźnika. Analizując 

powyższe okresy można zaobserwować utrzymanie cyklu ściągalności należności w 2021 roku na zbliżonym 

poziomie do wskaźnika z 2019 oraz 2020 roku. W 2018 roku wskaźnik ten był wyższy o prawie 60 dni, czego 

powodem był wzrost należności handlowych, który wynikał z wydłużonych terminów płatności w początkowej 

fazie działalności Spółki.  

W okresie od 2018 do 2021 roku poziom wskaźnika cyklu spłaty zobowiązań bieżących spadł z 114 dni w 2018 

roku do 71 dni w na koniec 2021 roku. Spadek poziomu wskaźnika cyklu spłaty zobowiązań bieżących jest 

zjawiskiem pozytywnym, który świadczy o skróceniu przez Spółkę okresu regulowania zobowiązań 

krótkoterminowych.  

Wskaźnik cyklu środków pieniężnych w prezentowanych okresach występował na względnie niskich poziomach 

w 2021 oraz 2020 roku odpowiednio 1,69 i 9,35. Poziom tego wskaźnika pokazuje, że finansowanie cyklu 

operacyjnego Emitenta poprzez zobowiązania krótkoterminowe wymaga jedynie niewielkiego zaangażowania 

dodatkowego kapitału. Wskaźnik konwersji gotówki Spółki zawierający się w prezentowanym przedziale 

wartościowym, przy jednoczesnym podkreśleniu terminowego regulowania zobowiązań przez Emitenta, oznacza 

brak problemów z płynnością oraz efektywną rotacją gotówki. Na koniec 2021 roku wskaźnik konwersji gotówki 

zanotował spadek do poziomu 1,69 (vs. 9,35 w 2020 r.), powodem takiego spadku było zwiększenie pozycji 

zobowiązania krótkoterminowe. Na dzień 31 grudnia 2021 roku poziom wskaźnika konwersji gotówki zmalał  

do poziomu 2 dni z uwagi na spadek wskaźnika cyklu należności.  

Na 30 września 2022 roku cykl ściągalności należności (70,26 dni) był prawie dwa razy mniejszy od czasu spłaty 

zobowiązań krótkoterminowych (131,01 dni) co jest pozytywnym zjawiskiem, a wskaźnik konwersji gotówki  

na skutek istotnego wzrostu poziomu zapasów przyjął wartość na poziomie 14,39 dni.  

Zaprezentowane i omówione w poniższej tabeli wskaźniki struktury finansowania są wielkościami 

ekonomicznymi, jakie nie znajdują odzwierciedlenia w obowiązujących polskich standardach rachunkowości, ani 
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w standardach rachunkowości MSR/MSSF i nie mają zastosowania w ramach sprawozdawczości finansowej. 

W związku z tym w opinii Emitenta stanowią one tzw. alternatywne pomiary wyników. Definicje obliczeniowe 

wskaźników przedstawiono poniżej. Wyliczone wartości alternatywnych pomiarów wyników dotyczą przeszłych 

okresów sprawozdawczych wskazanych w nagłówku tabeli. 

Tabela 14. Wskaźniki struktury finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta 

Wskaźniki struktury finansowania 
30 września 

2022 
2021 2020 2019 2018 

Wskaźnik stopy zadłużenia (wsk. 

ogólnego zadłużenia)  
65,6% 46,5% 51,8% 57,5% 78,1% 

Wskaźnik kapitałów obcych do 

kapitałów własnych  
190,5% 87,1% 107,3% 135,5% 357,0% 

Wskaźnik udziału kapitału własnego w 

finansowaniu majątku 
34,3% 53,5% 48,2% 42,5% 21,9% 

Źródło: Emitent 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia prezentuje potencjalny stopień zabezpieczenia spłaty zadłużenia majątkiem 

podmiotu. Wskaźniki zadłużenia krótko- i długoterminowego obrazują zabezpieczenie spłaty zobowiązań 

podmiotu jego majątkiem odpowiednio w krótkim i długim okresie. Niższe poziomy wskaźników oznaczają niższy 

poziom finansowania z kapitału obcego i niższe ryzyko związane ze spłatą zobowiązań. Łączna analiza wskaźnika 

ogólnego zadłużenia oraz wskaźników zadłużenia krótko- i długoterminowego pozwala uzyskać pełen obraz 

struktury zewnętrznego finansowania spółki, dlatego też Spółka zdecydowała o zaprezentowaniu tych 

wskaźników w Prospekcie. 

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych obrazuje stopień zaangażowania kapitałów obcych w stosunku 

do kapitałów własnych danego podmiotu. Im niższa wartość wskaźnika, tym większa zdolność do spłaty 

zadłużenia (przy założeniu niezmiennej struktury aktywów). Wskaźnik ten jest podstawową miarą struktury 

kapitału w danym podmiocie i pozwala ocenić stopień stosowanej dźwigni finansowej. Wskaźnik zadłużenia 

kapitałów własnych jest standardowym miernikiem stosowanym w analizie finansowej. Spółka zdecydowała 

o jego zaprezentowaniu w Prospekcie ze względu na wyżej opisaną przydatność i powszechne stosowanie. 

Algorytm wyliczania wskaźników: 

1) wskaźnik stopy zadłużenia – stosunek zadłużenia ogółem (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) 

do sumy pasywów/aktywów. Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest najbardziej ogólnym obrazem 

struktury finansowania aktywów przedsiębiorstwa. Im większa jest wartość tego wskaźnika, tym wyższe 

ryzyko ponosi kredytodawca. Stąd często przyjmuje się, że jego wartość powyżej 67% wskazuje 

na nadmierne ryzyko kredytowe. Niski poziom wskaźnika świadczy o samodzielności 

finansowej przedsiębiorstwa; 

2) wskaźnik kapitałów obcych do kapitałów własnych – stosunek wartości zadłużenia ogółem do wartości 

kapitałów własnych. Wskaźnik ten informuje o poziomie zadłużenia kapitałów własnych 

przedsiębiorstwa i zarazem relację kapitałów obcych do kapitałów własnych jako źródeł finansowania 

przedsiębiorstwa. Przyjmuje się, że wielkość tego wskaźnika nie powinna być wyższa niż 100% dla 

przedsiębiorstw dużych i średnich; 

3) wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku – stosunek kapitału własnego do wartości 

aktywów/pasywów. Wskaźnik kapitałowy określa, jaką część majątku firmy stanowi kapitał własny. 

Im wyższy wskaźnik, tym niższy poziom zadłużenia – wartość wskaźnika wynosząca 100% oznacza, 

że działalność firmy w całości finansowana jest z kieszeni przedsiębiorcy, bez udziału kredytów 

czy innych zobowiązań. 

W roku 2018 wskaźnik stopy zadłużenia wyniósł 78,1%, po czym spadł do poziomu 57,5% w roku 2019, by w roku 
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2020 osiągnąć poziom 51,8%. Spadek tego wskaźnika wynika ze wzrostu sumy pasywów wynikającego ze wzrostu 

kapitałów własnych. 

W 2018 roku wskaźnik kapitałów obcych do kapitałów własnych wynosił 357,0%, w kolejnych latach ulegał 

on obniżeniu, osiągając na dzień 31 grudnia 2021 r. poziom 46,5%. Znacząca zmiana wskaźnika udziału kapitału 

własnego w finansowaniu majątku spowodowana była wzrostem kapitałów własnych Spółki, przede wszystkim 

dzięki osiąganym zyskom, które przeznaczone zostały na kapitał zapasowy. Pozytywny trend dotyczy również 

wskaźnika udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku, który w prezentowanym okresie wzrósł z 21,9% 

do 53,5% na koniec grudnia 2021 roku. W tym przypadku swoje odzwierciedlenie znalazł opisywany powyżej 

wzrost kapitałów własnych do prawie 58% w sumie bilansowej na koniec grudnia 2021 roku oraz wzrost poziomu 

sumy pasywów, w których nie występowały zobowiązania odsetkowe. 

Na 30 września 2022 roku pogorszeniu uległy wszystkie wskaźniki związane ze strukturą finansowania Emitenta. 

W przeciwieństwie do sytuacji w latach poprzednich udział kapitału własnego w strukturze finansowania 

Emitenta zmalał na skutek wzrostu wartości zobowiązań krótkoterminowych, w tym głównie zobowiązań z tytułu 

dostaw i usług. 

8.15 Czynniki mające istotny wpływ na dochody z działalności operacyjnej Emitenta 

Emitent oświadcza, iż w okresie za który sporządzone zostały Historyczne Informacje Finansowe nie wystąpiły 

istotne czynniki, w tym zdarzenia nadzwyczajne lub sporadyczne, a także nie zostały wdrożone nowe rozwiązania, 

które mogłyby mieć istotny wpływ na uzyskane przez Emitenta dochody z działalności operacyjnej. 

8.16 Nakłady inwestycyjne  

Spółka stara się wykorzystywać trwającą dobrą koniunkturę na rynku przesyłek kurierskich i w związku z tym 

zintensyfikowała prace związane z rozszerzeniem portfolio usług oraz pozyskiwaniem nowych partnerów, 

zarówno z branży kurierskiej, jak i spośród sieci handlowych. Spółka prowadziła również intensywne działania 

inwestycyjne, rozwijając platformę technologiczną i operacyjną. Dzięki podjętym działaniom w 2020 roku oraz 

w pierwszym kwartale 2021 roku Spółka zawarła szereg porozumień i rozpoczęła wdrożenia nowych usług. 

Na koniec 2020, 2021 oraz koniec 2022 roku nie odnotowano inwestycji długoterminowych w nieruchomości, 

wartości niematerialne i prawne czy długoterminowe aktywa finansowe. W 2022 roku Spółka dokonywała 

inwestycji w prace rozwojowe, które do 30 września 2022 r. wyniosły 1,9 mln PLN (vs. 2,98 mln PLN w 2021 roku). 

8.17 Bieżące i planowane inwestycje i wydatki  

Na Datę Prospektu w 2023 roku Spółka planuje nakłady inwestycyjne w łącznej wysokości do 13 mln  PLN, w tym 

na realizację prac rozwojowych w ramach systemu Pointpack przewidziano kwotę 3 mln PLN, na nabycie 

środków trwałych (sprzęt komputerowy oraz automaty nadawczo-odbiorcze w ramach pilotażu) kwotę  

do 10,0 mln PLN. Nakłady określone powyżej zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz w razie potrzeb  

finansowania dłużnego. 

Zgodnie z postanowieniami Umowy inwestycyjnej Spółka zobowiązana jest do dofinansowania działalności spółki 

P2A Box sp. z o.o. poprzez przejęcie dotychczasowego zadłużenia spółki P2A Box sp. z o.o. w postaci obligacji 

("Obligacje") wyemitowanych na rzecz jednego ze wspólników, co miało miejsce w dniu 20 maja 2022 r., a także, 

w późniejszym okresie, do dalszego finansowania działalności w sposób pośredni lub bezpośredni. Łączna kwota 

zobowiązań inwestycyjnych Spółki w tym zakresie nie przekroczy kwoty 30.000.000,00 PLN powiększonej 

o odsetki, w tym kwoty 10.000.000,00 PLN z tytułu ww. Obligacji. P2A BOX sp. z o.o. przeznaczy otrzymane 

finansowanie na działalność bieżącą, w tym na realizację kontraktu na dostawę urządzeń, technologii 

informatycznych oraz prac serwisowych na rzecz Poczty Polskiej. Emitent zamierza w tym celu wykorzystać środki 

własne oraz finansowanie dłużne, w tym również w formie udzielenia poręczeń spółce zależnej. 

Spółka na podstawie sporządzanych na własne potrzeby prognoz finansowych określa zapotrzebowanie 

na kapitał finansowy pozwalający funkcjonować jej w sposób niezakłócony i dający możliwość rozszerzania 

oferowanych usług.  
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Na Datę Prospektu Zarząd zdecydował o niepublikowaniu prognoz wyników finansowych. W przypadku podjęcia 

przez Zarząd decyzji o publikowaniu prognoz wyników w późniejszym terminie Spółka dołączy prognozy wyników 

w formie suplementu do Prospektu. 

8.18 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania 

Historyczne informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości na podstawie ksiąg 

rachunkowych prowadzonych zgodnie z przyjętymi zasadami, które nie uległy zmianie w okresie objętym 

Historycznymi Informacjami Finansowymi. Zasady te m.in. określają metody wyceny aktywów i pasywów, 

zgodnie z którymi przyjęto:  

a) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 

pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena 

nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, 

montażu i przystosowania. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego 

ulepszenia. Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy 

leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie o rachunkowości.  

Koszty prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby zalicza się (zgodnie z art. 33 ust. 2 

Ustawy o rachunkowości) do wartości niematerialnych i prawnych po zakończeniu projektu rozwojowego, pod 

warunkiem że: 

- produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie 

określone, 

- techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej 

podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii oraz 

- istnieją przesłanki do uznania, że koszty prac rozwojowych zostaną w przyszłości pokryte przychodami 

wynikającymi z zastosowania wyników prac rozwojowych.  

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku  

z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn 

powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych 

dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.  

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio 

dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu 

odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.  

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej 

uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych 

i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.  

Amortyzacji zakończonych prac rozwojowych w zależności od przewidywanego okresu ich użytkowania Spółka 

dokonuje w okresie od 2 do 20 lat, zgodnie z informacją w Nocie 1 do Historycznych Informacji Finansowych. 

Rozpoczęcie amortyzacji następuje po zakończeniu wydatków na prace rozwojowe i uznaniu tych prac  

za zakończone, przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie procesu związanego z przystosowaniem prac 

rozwojowych do wykorzystania na potrzeby Spółki. 

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:  

• urządzenia techniczne i maszyny 5% - 40%  
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• inne środki trwałe 10% - 40%  

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:  

• domeny, oprogramowanie - 50% 

• koszty prac rozwojowych ujęte w 2016 r. (opis w Nocie 1) 5%  

• koszty prac rozwojowych ujęte w 2019 r. (opis w Nocie 1) – 50% 

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane. 

b) Należności 

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje 

w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy 

uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego 

odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – w zależności od rodzaju 

należności, których dotyczy odpis aktualizujący.  

Należności przeterminowane: 

 powyżej 6 miesięcy obejmuje się odpisem aktualizującym w wys. 50%,  

 powyżej 12 miesięcy obejmuje się odpisem aktualizującym w wys. 100%.  

Bez względu na okres przeterminowania odpisy aktualizujące tworzy się w oparciu o indywidualną sytuację 

dłużnika, w przypadku należności istotnych. 

c) Aktywa pieniężne  

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. 

Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.  

d) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów  

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów 

dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów 

następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych 

kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 

e) Rozliczenia międzyokresowe kosztów - Koszty prac rozwojowych w toku 

Spółka w ramach działalności ponosiła nakłady na budowę systemu aplikacji Pointpack.pl umożliwiającego 

nadawanie i odbieranie przesyłek. Koszty te spółka kwalifikowała jako koszty prac rozwojowych (prace 

programistyczne, wynagrodzenia, najem pomieszczeń, sprzęt komputerowy i niezbędne oprogramowanie, inne 

koszty związane bezpośrednio z projektem). W związku z zakończeniem w 2016 roku prac programistycznych 

i rozpoczęciem wykorzystywania aplikacji poniesione nakłady zostały zakwalifikowane w 2016 roku jako "koszty 

zakończonych prac rozwojowych" i zaprezentowane w Wartościach Niematerialnych i Prawnych. W latach 2018-

2019 Spółka zrealizowała kolejne projekty (moduł rozliczeniowy oraz portal internetowy dla sieci sklepów 

ŻABKA), które w 2019 roku zostały zakwalifikowane jako Koszty zakończonych prac rozwojowych.  

W latach 2019-2021 spółka prowadziła prace nad dodatkowymi projektami rozwojowymi, w tym w szczególności 

prace rozwojowe związane z budową interoperacyjnej platformy inteligentnej sieci infrastruktury logistyki 

miejskiej, integrującej sieci punktów i urządzeń nadawczo-odbiorczych w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 zgodnie z zawartą umową pomiędzy Pointpack S.A. oraz Narodowym Centrum 

Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. 

Koszty prac rozwojowych w toku (nakłady na prace rozwojowe w toku) prowadzonych przez jednostkę na własne 

potrzeby zalicza się do aktywów, pod warunkiem że zgodnie z założeniami Spółki na dzień zakończenia projektu 

rozwojowego będą one spełniały następujące przesłanki (zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy o rachunkowości): 
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- produkt lub technologia wytwarzania będą ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych 

wiarygodnie określone, 

- techniczna przydatność produktu lub technologii zostanie stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej 

podstawie jednostka zamierza podjąć decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii oraz 

- istnieją przesłanki do uznania, że koszty prac rozwojowych zostaną w przyszłości pokryte przychodami 

wynikającymi z zastosowania wyników prac rozwojowych. 

Koszty prac rozwojowych w toku (nakłady na prace rozwojowe w toku) ujmowane są jako długoterminowe 

rozliczenia międzyokresowe kosztów do momentu zakończenia realizacji projektu oraz zaliczenia ich do wartości 

niematerialnych i prawnych po spełnieniu warunków określonych w lit. a) powyżej. Koszty prac rozwojowych 

w toku (nakłady na prace rozwojowe w toku) podlegają ocenie, czy nie istnieją przesłanki do odpisu 

aktualizacyjnego z tytułu utraty wartości, zgodnie z zasadami zawartymi w lit. f) poniżej. 

Zakończone prace rozwojowe ujmowane są jako wartości niematerialne i prawne lub środki trwałe, w zależności 

od ich charakteru 

f) Trwała utrata wartości aktywów  

W ocenie trwałej utraty wartości aktywów Spółka stosuje przepisy ustawy o rachunkowości uzupełnione 

o postanowienia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów” w sprawach 

nieuregulowanych w Ustawie o rachunkowości. 

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości 

składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość 

składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy 

między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest 

ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów 

ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest 

odnoszona na rachunek zysków i strat.  

g) Kapitał własny  

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.  

Kapitały objęte i opłacone, lecz niezarejestrowane w rejestrze sądowym prezentowane są jako kapitały 

rezerwowe do czasu ich rejestracji. 

h) Rezerwy na zobowiązania  

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy  

tworzone są na: 

 • pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób 

wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych 

gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;  

• przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest 

zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji 

pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.  

• prawdopodobne zobowiązana przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności 

z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, 

których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana. 
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i) Zobowiązania 

Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów 

pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu 

sprawozdawczego, według skorygowanej ceny nabycia.  

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek prezentuje się w podziale na krótkoterminowe i długoterminowe 

w zależności od terminu, w jakim przypadają do spłaty. Do krótkoterminowych zobowiązań zalicza się tę część 

kredytu lub pożyczki, która zgodnie z umową wymaga spłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Z kolei do 

długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytu lub pożyczki zalicza się tę ich część, która zgodnie z umową 

przypada do spłaty w roku i w latach dalszych niż rok następujący po dniu bilansowym. W trakcie roku 

obrotowego kredyty i pożyczki ujmuje się w księgach rachunkowych w ich wartości nominalnej. Na dzień 

bilansowy zobowiązanie z tytułu kredytu lub pożyczki wycenia się na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy 

o rachunkowości, czyli w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. 

Kredyt w rachunku bieżącym jest prezentowany w pozycji zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych 

jednostek - kredyty i pożyczki, w wartościach nominalnych z uwzględnieniem należnych odsetek na dzień 

bilansowy. 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia 

się w wartości godziwej. Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień 

bilansowy zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie 

ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  

j) Bierne rozliczenia międzyokresowe 

Bierne rozliczenia międzyokresowe dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających 

na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki 

przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.  

Bierne rozliczenie międzyokresowe, o których jest mowa powyżej, są prezentowane w bilansie w pozycji 

rozliczenia międzyokresowe. 

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczeń 

międzyokresowych jest uzasadniony ich charakterem, z zachowaniem zasady ostrożności. 

k) Podatek dochodowy  

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżące 

zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Spółka stosuje 

stawkę opodatkowania wynoszącą 19%. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach 

rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą 

do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej 

w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które 

spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej 

możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, 

w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie 

podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku 

powstania obowiązku podatkowego. Dla celów wyliczenia aktywa i rezerwy z tytułu podatku dochodowego  

na dzień bilansowy zastosowana została stawka wynosząca 19%. 
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Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu 

sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny. 

Aktywa i rezerwa z tytułu podatku odroczonego nie podlegały kompensacie ze względu na to, że jednostka nie 

posiadała tytułu uprawniającego ją do ich jednoczesnego uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zobowiązania 

podatkowego. 

l) Uznawanie przychodu  

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, 

 tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów. 

m) Sporządzanie rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych  

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i sporządza rachunek zysków i strat w wariancie 

porównawczym.  

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. 
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9. DYWIDENDA I POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY 

9.1 Dane historyczne na temat dywidendy 

W dniu 10 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie pokrycia 
straty za rok obrotowy 2012, zgodnie z którą stratę netto w wysokości 29.066,55 PLN za rok obrotowy 2012 
postanowiono pokryć z zysków z lat przyszłych. 

W dniu 27 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5 w sprawie pokrycia 
straty za rok obrotowy 2013, zgodnie z którą stratę netto w wysokości 33.190,26 PLN za rok obrotowy kończący 
się 31 grudnia 2013 roku postanowiono pokryć zyskami z lat kolejnych. 

W dniu 30 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6/06/2015 w sprawie 
pokrycia straty za rok obrotowy 2014, zgodnie z którą stratę netto w wysokości 98.057,43 PLN za rok obrotowy 
kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku postanowiono pokryć zyskami z lat kolejnych. 

W dniu 29 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie 
przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2015, zgodnie z którą zysk netto w wysokości 135.741,51 
PLN za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku postanowiono przeznaczyć na pokrycie strat z lat 
ubiegłych. 

W dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie pokrycia 
straty za rok obrotowy 2016, zgodnie z którą stratę w wysokości 91.948,09 PLN za rok obrotowy kończący się 
dnia 31 grudnia 2016 roku postanowiono pokryć z zysków z lat przyszłych.  

W dniu 6 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 8 w sprawie pokrycia 
straty powstałej w roku obrotowym 2017, zgodnie z którą stratę netto wykazaną w rachunku zysków i strat 
sporządzonym na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 347.921,67 PLN postanowiono pokryć z zysku z lat 
następnych. 

W dniu 10 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku 
Spółki, zgodnie z którą zysk Spółki, wypracowany w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, 
w kwocie 41.791,38 PLN postanowiono przeznaczyć na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych. 

W dniu 15 maja 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku 
Spółki, zgodnie z którą zysk Spółki, wypracowany w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku, 
w kwocie 4.121.158,43 PLN postanowiono przeznaczyć na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych w kwocie 
1.048.740,60 PLN oraz na kapitał zapasowy w kwocie 3.072.417,83 PLN. 

W dniu 28 kwietnia 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału 
zysku Spółki, zgodnie z którą zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku, 
w kwocie 5.053.809,20 PLN postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.  

W dniu 30 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 7 w sprawie podziału 
zysku Spółki, zgodnie z którą zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku 
w kwocie 6.048.400,39 PLN postanowiono przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. 

9.2 Polityka w zakresie wypłaty dywidendy 

Spółka nie dokonywała wypłat dywidendy. Spółka nie przyjęła zasad polityki co do wypłaty dywidendy. 

Wypłata dywidendy powinna następować zatem w Spółce zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. 
Według art. 347 § 1 KSH oraz § 11 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, organem uprawnionym do dysponowania zyskiem 
Spółki jest Walne Zgromadzenie. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie 
pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje (art. 347 § 2 KSH). 

9.3 Zasady wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy 

Wszystkie Akcje Spółki są równe w prawie do dywidendy, w tym także zaliczki na poczet dywidendy. W przypadku 

podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych polskich. 
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Stosownie do § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd – po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej – uprawniony jest  

do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie 

z art. 349 KSH. Powyższe oznacza, że Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli 

jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić 

najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu 

finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, 

którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje 

własne (art. 349 § 2 KSH). O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed 

rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty 

przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien 

przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat (art. 349 § 4 KSH). 

Co do zasady, od przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobierany jest zryczałtowany 

podatek dochodowy w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu). Szczegółowe informacje dotyczące 

opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu dywidend, w tym w szczególności warunki pozwalające na 

zastosowanie zwolnienia z podatku lub niższej stawki podatku, znajdują się w rozdziale Opodatkowanie, punkt 3 

Ogólne zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych z dywidendy. 

Zgodnie z § 127 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, spółka jest obowiązana niezwłocznie 

przekazać GPW informację o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 

oraz informacje o wysokości dywidendy, liczbie akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy, wartości 

dywidendy przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. Wraz 

z powyższymi informacjami, spółka jest obowiązana przekazać GPW uchwały właściwego organu spółki w tych 

sprawach. Ponadto zgodnie z § 121 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, spółka jest obowiązana 

informować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia prawa do dywidendy 

oraz terminie wypłaty dywidendy najpóźniej na pięć dni przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. Zgodnie z § 

121 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej piątego 

dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy. Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu KDPW, co do zasady z biegu 

terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów 

oraz soboty. Powyższe regulacje znajdują odpowiednie zastosowanie do zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy.  

9.4 Ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy 

Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie wypłaty dywidendy. Ponadto, Spółka nie jest stroną umów, 

które przewidują ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy lub zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. 

Zgodnie z art. 348 ust. 1 KSH, kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku 

za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione 

z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę 

dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z KSH lub 

statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub kapitał rezerwowy. 

Szczegółowe informacje dotyczące wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy znajdują 

się w rozdziale Prawa i obowiązki związane z Akcjami i Walne Zgromadzenie - Prawa i obowiązki związane 

z Akcjami - Prawo do udziału w zysku (dywidendy). 
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10. PROGNOZY LUB OSZACOWANIA ZYSKÓW 

Emitent nie publikował prognoz ani wyników szacunkowych.  Na Datę Prospektu Zarząd Emitenta zdecydował 
o niesporządzaniu prognoz wyników finansowych. W przypadku sporządzenia prognoz wyników w późniejszym 
terminie, Spółka dołączy prognozy wyników w formie suplementu do Prospektu. 
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11. ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ 

CZŁONKOWIE KADRY KIEROWNICZEJ WYŻSZEGO SZCZEBLA 

Zgodnie z KSH, organem zarządzającym Spółki jest Zarząd, a organem nadzorującym Spółki jest Rada Nadzorcza. 

Opis Zarządu oraz Rady Nadzorczej został przygotowany w oparciu o KSH i Statut obowiązujące na Datę 

Prospektu. Poza Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej nie ma osób mających istotne znaczenie dla 

prawidłowego zarządzania Spółką. 

11.1 Zarząd 

Organem zarządzającym Spółki jest Zarząd. 

Skład Zarządu 

Zarząd składa się z dwóch członków, pełniących funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, powoływanych na okres 

wspólnej trzyletniej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Członkowie Zarządu są 

powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może odwołać Członka Zarządu lub cały Zarząd 

przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych Członków Zarządu lub cały Zarząd. 

Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członków Zarządu. Członkowie Zarządu 

mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następne kadencje, jednak nie wcześniej niż na rok przed 

upływem bieżącej kadencji. 

Kompetencje Zarządu 

Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, 

organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych 

przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego 

Zgromadzenia. 

Sposób funkcjonowania Zarządu 

Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Zarząd jest zobowiązany 

zarządzać sprawami i majątkiem Spółki oraz spełniać obowiązki ze starannością wymaganą w działalności 

gospodarczej, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. 

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa 

Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo 

zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. 

Do reprezentacji Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie.  

Członkowie Zarządu 

Na Datę Prospektu w skład Zarządu wchodzi: 

 Marek Piosik - Prezes Zarządu; 

 Krzysztof Mikołaj Konwisarz - Wiceprezes Zarządu. 

Poniżej przedstawiono krótki opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Członków Zarządu. 

Zasady wynagrodzenia Członków Zarządu są ustalane przez Radę Nadzorczą. 

Marek Piosik - Prezes Zarządu 

Wiek: 39 lat. 

Adres służbowy: ul. Józefa Bema 60A, 01-225 Warszawa. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa z dniem 21 maja 2024 r., jednak mandat Prezesa Zarządu wygaśnie 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok (wspólna, 
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trzyletnia kadencja za okres od 2021 roku do 2024 roku). 

Marek Piosik posiada wykształcenie wyższe. W 2008 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera logistyki transportu 

na Politechnice Poznańskiej, a w 2009 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Poznaniu.  

Doświadczenie zawodowe: 

2012 – obecnie  Pointpack – Prezes Zarządu 

2009 – 2012 Eurocash S.A. – Menedżer projektów 

2008 – 2009 It.Integro sp. z o.o. – Konsultant IT 

2008 - 2008 Nivea Polska sp. z o.o. (Grupa Beiersdorf) – Specjalista SAP SNP APO 

Funkcje pełnione przez Marka Piosika w innych spółkach: 

2018 – 2020 4Mobility S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

2016 - obecnie Elemental Holding S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

2014 - obecnie Elemental Asia S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

2013 - obecnie Grawiton S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Marek Piosik w ciągu ostatnich 5 lat posiadał oraz na Datę Prospektu posiada akcje Spółki oraz jest założycielem 

Pointpack S.A. 

Krzysztof Konwisarz – Wiceprezes Zarządu  

Wiek: 38 lat. 

Adres służbowy: ul. Józefa Bema 60A, 01-225 Warszawa. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa z dniem 21 maja 2024 r., jednak mandat Prezesa Zarządu wygaśnie 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok (wspólna, 

trzyletnia kadencja za okres od 2021 roku do 2024 roku). 

Krzysztof Konwisarz posiada wykształcenie wyższe. W 2009 r. uzyskał tytuł magistra informatyki na Wydziale 

Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Doświadczenie zawodowe: 

2012 – obecnie  Pointpack - Wiceprezes Zarządu 

2018 - 2019 eitee Krzysztof Konwisarz – rozwój oprogramowania dla Pointpack 

2010 - 2012 Espeo Software sp. z o.o. – Java Developer 

Funkcje pełnione przez Krzysztofa Konwisarza w innych spółkach: 

2013 - obecnie Grawiton S.A. – Członek Rady Nadzorczej  

Krzysztof Konwisarz w ciągu ostatnich 5 lat posiadał oraz na Datę Prospektu posiada akcje Spółki oraz jest 

założycielem Pointpack S.A. 
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11.2 Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

Skład Rady Nadzorczej 

Zgodnie ze Statutem, Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 Członków. Kadencja Członków 

Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do 

pełnienia tej funkcji. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji 

Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej tej 

kadencji. Wspólna kadencja kończy się również w przypadku odwołania wszystkich Członków Rady Nadzorczej. 

Członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny 

przez Walne Zgromadzenie. Statut nie określa kryteriów niezależności, natomiast jako członków niezależnych 

wskazuje Przewodniczącego, a także Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, jeżeli dwaj ostatni zostali wybrani. 

Na Datę Prospektu czterech Członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Ustawy 

o biegłych rewidentach a tym samym w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.  

Kompetencje Rady Nadzorczej 

Zgodnie ze Statutem, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do szczególnych 

uprawnień Rady Nadzorczej należy: 

 ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu 

dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego 

pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; 

 powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków 

Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, 

do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo 

z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności; 

 wybór i zmiana biegłych rewidentów powoływanych do badania sprawozdań finansowych; 

 ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania Członków Zarządu; 

 wyrażenie zgody na zajmowanie się przez Członka Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz 

uczestniczenie Członka Zarządu w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnika lub członka organów 

takich spółek. 

Sposób funkcjonowania Rady Nadzorczej 

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę 

potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. 

Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa 

jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. Posiedzenia zwoływane są przez 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, 

przez pozostałych Członków Rady Nadzorczej lub Członków Zarządu. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie 

zwoła posiedzenia z własnej inicjatywy albo w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, 

wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając dzień, godzinę i proponowany porządek obrad. Wniosek, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego 

porządku obrad. 
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Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga 

głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jest tak samo ważna jak uchwała 

podjęta na przepisowo zwołanym i odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że wszyscy 

Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak 

odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego Członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos  

na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego 

Członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady 

Nadzorczej, na którym tacy Członkowie Rady Nadzorczej oddają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego 

Członka Rady Nadzorczej. 

Członkowie Rady Nadzorczej 

Na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 Członków: 

 Maciej Jacek Lipiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

 Paweł Błaszczak - Członek Rady Nadzorczej; 

 Marek Witold Buczak – Członek Rady Nadzorczej; 

 Michał Kołata - Członek Rady Nadzorczej; 

 Mateusz Szafrański-Sałajczyk - Członek Rady Nadzorczej; 

 Karolina Tatiana Szyszkowska - Członek Rady Nadzorczej. 

Mandaty wszystkich obecnych Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji 

Członka Rady Nadzorczej. 

Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej jest ustalane przez Walne Zgromadzenie. 

Poniżej przedstawiono krótki opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Członków Rady Nadzorczej oraz 

funkcje pełnione w innych spółkach. 

Maciej Jacek Lipiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Wiek: 39 lat. 

Maciej Jacek Lipiński został powołany do Rady Nadzorczej w dniu 28 kwietnia 2021 roku. 

Adres służbowy: ul. Józefa Bema 60A, 01-225 Warszawa. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa z dniem 28 kwietnia 2024 r. 

Maciej Jacek Lipiński posiada wykształcenie wyższe. W 2007 roku ukończył studia inżynierskie i magisterskie 

na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Elektronika i Telekomunikacja, a w 2011 roku ukończył studia 

podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.  

Doświadczenie zawodowe: 

08/2013 - obecnie BCAST sp. z o.o. – Członek Zarządu / Prezes Zarządu 

10/2019 - obecnie MAVAM Maciej Lipiński - Jednoosobowa Działalność Gospodarcza 

08/2013 – 07/2013 Info-TV-Operator sp. z o.o. – Techniczny Kierownik Projektu 



 

102  

05/2008 – 06/2009 PayUp Polska S.A. – Informatyk 

06/2007 – 03/2008 TP Emitel sp. z o.o. – Specjalista ds. Nowych Technologii 

Funkcje pełnione przez Macieja Lipińskiego w innych spółkach: 

05/2019 - obecnie ConnectedLife sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

08/2016 – 05/2019 4Mobility S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

08/2013 – obecnie  BCAST sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

01/2012 – obecnie  DIGIB sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

11/2010 – obecnie  6moto sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

Paweł Błaszczak – Członek Rady Nadzorczej  

Wiek: 44 lata. 

Paweł Błaszczak został powołany do Rady Nadzorczej w dniu 28 kwietnia 2021 roku. 

Adres służbowy: ul. Józefa Bema 60A, 01-225 Warszawa. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa z dniem 28 kwietnia 2024 r. 

Paweł Błaszczak posiada tytuł magistra nauk ekonomicznych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing, którą ukończył w 2003 roku. 

Doświadczenie zawodowe 

2015 – obecnie  4Mobility S.A. – założyciel i osoba odpowiedzialna za rozwój 

2005 - 2015 LeasePlan Fleet Managment (Polska) sp. z o.o. – Szef Sprzedaży 

2000 - 2005 Peugeot Polska sp. z o.o. – Menedżer ds. sprzedaży flotowej 

Funkcje pełnione przez Pawła Błaszczaka w innych spółkach: 

2016 – obecnie  4Mobility S.A. – Prezes Zarządu 

2015 – 2016  4Mobility sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

2015 – 2016  Elemental Holding S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

Marek Witold Buczak – Członek Rady Nadzorczej  

Wiek: 43 lata. 

Marek Witold Buczak został powołany do Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2022 roku. 

Adres służbowy: ul. Bukowińska 26C/116, 02-703 Warszawa. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa z dniem 28 kwietnia 2024 r. 

Marek Witold Buczak posiada tytuł magistra nauk ekonomicznych. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego 

Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie na kierunku Handel Zagraniczny, który ukończył w 2004 roku. W 2008 roku 

ukończył studia podyplomowe dla Doradców Inwestycyjnych przy Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej 

Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (Akademia Leona Koźmińskiego) w Warszawie. 
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Doświadczenie zawodowe 

06/2008 – 12/2018 Quercus TFI S.A. – Zarządzający funduszem oraz Dyrektor ds. Rynków Zagranicznych 

04/2007 – 05/2008 DWS Polska TFI S.A. – Portfolio Manager 

09/2005 – 05/2008 DWS Polska TFI S.A. – Analityk rynku akcji 

01/2005 – 08/2005 DWS Polska TFI S.A. – Specjalista w Departamencie Inwestycji 

12/2003 – 05/2004 DWS Investment GmbH, Deutsche Asset Management GmbH –  Stażysta w dziale 

Emerging Markets 

Marek Witold Buczak nie pełni żadnych funkcji w innych spółkach. 

 

Michał Kołata – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 36 lat 

Michał Kołata został powołany do Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2022 roku. 

Adres służbowy: Chodzieska 20A, 02-791 Warszawa. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa z dniem 28 kwietnia 2024 r. 

Michał Kołata posiada wykształcenie wyższe. W 2010 uzyskał tytuł magistra w specjalizacji Finanse i Bankowość 

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu . W 2011 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku Inżynieria 

Finansowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

Doświadczenie zawodowe 

–2020 - obecnie KCP sp. z o.o. -  Prezes Zarządu 

04/2019 – 03/2020   OEX S.A. – Dyrektor inwestycyjny 

04/2016 – 03/2019  Warsaw Equity Management S.A. – Manager inwestycyjny 

04/2014-03/2016  Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska – Makler instytucjonalny[…] 

11/2010-03/2014  Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A. – Makler papierów wartościowych[…] 

Funkcje pełnione przez Michała Kołatę w innych spółkach: 

–07/2020 - obecnie KCP sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

12/2016 -06/2021  Zmorph sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej 

–03/2018 – 04/2019 Zmorph S.A. – Członek Rady Nadzorczej  

11/2018 – 04/2019 Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. – Członek Rady Nadzorczej 

03/2017 – 04/2019  Clearcode S.A. (obecnie: Piwik PRO S.A.) – Przewodniczący Rady Nadzorczej  

06/2016 – 03/2017  Ron Investment sp. z o.o. – Prezes Zarządu  
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Mateusz Szafrański-Sałajczyk – Członek Rady Nadzorczej  

Wiek: 47 lat. 

Mateusz Szafrański-Sałajczyk został powołany do Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2022 roku. 

Adres służbowy: ul. Trzcinowa 25/4, 02-446 Warszawa. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa z dniem 28 kwietnia 2024 roku. 

Mateusz Szafrański-Sałajczyk posiada wykształcenie wyższe. W 1999 roku uzyskał stypendium na City University 

Business School w Londynie. W 2000 roku uzyskał tytuł magistra w specjalizacji Finanse i Bankowość na Wyższej 

Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. 

Mateusz Szafrański-Sałajczyk jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów pod numerem 12549. 

Doświadczenie zawodowe 

05/2020 – obecnie SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – Członek Rady 

Nadzorczej; Przewodniczący Komitetu Audytu 

05/2020 - obecnie SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. – Członek Rady Nadzorczej; 

Przewodniczący Komitetu Audytu 

02/2020 - obecnie Crystal Consulting Mateusz Szagrański – Sałajczyk - Właściciel 

10/2016 - obecnie Crystal Audit & Consulting sp. z o.o.– Wspólnik; Prezes Zarządu 

03/2013 – 10/2016 Crystal Audit & Consulting Mateusz Szafrański-Sałajczyk - Właściciel 

02/2010 – 02/2013 Crystal Consulting Mateusz Szafrański – Sałajczyk – Właściciel 

10/2008 – 01/2010 Deloitte Audyt sp. z o.o. – Menager w Dziale Audytu, Grupa Nieruchomości 

05/2007 – 08/2008 PM Cafe sp. z o.o. – Dyrektor Zarządzający; Członek Zarządu 

01/2007 – 10/2008 TPA-Horwath Horodko Audit sp. z o.o. – Starszy Specjalista, następnie Manager w 

Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego 

07/2004 – 11/2007 Multisalonik Mateusz Szafrański-Sałajczyk - Właściciel 

10/2004 – 12/2006 Deloitte Audit sp. z o.o. – Specjalista, następnie Starszy Specjalista w Dziale Audytu 

11/2000 – 09/2004 BDO Polska sp. z o.o. – Młodszy asystent biegłego rewidenta, następnie Asystent 

biegłego rewidenta, następnie Starszy asystent biegłego rewidenta 

04/1999 – 09/1999 Audit – Consult sp. z o.o. - Praktykant 

Funkcje pełnione przez Mateusza Szafrańskiego-Sałajczyka w innych spółkach: 

03/2012 – obecnie IBNI sp. z o.o.– Wspólnik i Członek Zarządu 

10/2006 - obecnie Szafranco sp. z o.o. w likwidacji – Wspólnik i Likwidator 
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Karolina Tatiana Szyszkowska – Członek Rady Nadzorczej 

Wiek: 41 lat 

Karolina Tatiana Szyszkowska została powołana do Rady Nadzorczej w dniu 30 czerwca 2022 roku. 

Adres służbowy: ul. Jarosława Dąbrowskiego 13/5, 02-558 Warszawa. 

Termin upływu kadencji: kadencja upływa z dniem 28 kwietnia 2024 roku. 

Karolina Tatiana Szyszkowska posiada wykształcenie wyższe. W 2006 roku uzyskała tytuł magistra prawa na 

Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. W 2009 roku ukończyła 

podyplomowe Studia Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Doświadczenie zawodowe: 

01/2020 - obecnie Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Szyszkowska – Radca Prawny 

07/2018 – 01/2020  Pekao Leasing sp. z o.o.– Dyrektor Biura Prawnego i Procedur  

05/2015 – 06/2018  PZU S.A.,– Radca Prawny 

05/2015 – 06/2018 PZU Życie S.A. - Radca Prawny 

05/2015 – 06/2018  Centrum Operacji S.A. – Radca Prawny 

06/2007 – 05/2015  Sygnity S.A. - Prawnik 

01/2006 – 06/2007 Coface Poland Credit Management Services sp. z o.o. - Prawnik 

Karolina Tatiana Szyszkowska nie pełni żadnych funkcji w innych spółkach. 

Pozostałe informacje na temat Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej 

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, poza wyjątkami 

opisanymi powyżej oraz poniżej w punkcie Akcje będące w posiadaniu Członków Zarządu lub Członków Rady 

Nadzorczej, a także w punkcie Akcje Istniejące będące w posiadaniu Członków Zarządu lub Członków Rady 

Nadzorczej poniżej, w okresie ostatnich pięciu lat, Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej: 

 nie prowadzili działalności poza Spółką, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki; 

 nie zostali skazani za przestępstwo oszustwa; 

 nie byli podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), ani żaden organ państwowy, ani inny organ 

nadzoru (w tym uznana organizacja zawodowa) nie nałożył na nich sankcji; 

 żaden sąd nie wydał wobec nich zakazu pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw 

jakiejkolwiek spółki; 

 nie byli członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego ani członkiem wyższego 

kierownictwa w podmiotach, względem których w okresie ich kadencji, przed lub po jej upływie, 

ustanowiono zarząd komisaryczny, prowadzono postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub inne 

postępowanie podobnego rodzaju. 

Powiązania rodzinne 

Nie istnieją żadne powiązania rodzinne pomiędzy Członkami Zarządu lub Członkami Rady Nadzorczej. 

Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w innych podmiotach 

Poza wyjątkami opisanymi powyżej, żaden Członek Zarządu ani Członek Rady Nadzorczej nie sprawuje funkcji 

administracyjnych, nadzorczych czy zarządzających w jakiejkolwiek innej spółce, ani nie pełni poza Spółką 
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żadnych ważnych funkcji, które mogłyby być istotne dla Spółki. 

Konflikt interesów 

Według najlepszej wiedzy Emitenta, wśród Członków Rady Nadzorczej lub Członków Zarządu nie występują 

powiązania mogące powodować potencjalny konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a ich 

prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami, ze względu na rozbieżność zakresów działań poszczególnych 

podmiotów, jak również wpływu na ich działanie przez Członków Rady Nadzorczej lub Członków Zarządu. 

Umowy i porozumienia z członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej 

W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz do Daty Prospektu Spółka nie dokonywała, 

innych niż opisane w rozdziale Transakcje z podmiotami powiązanymi, transakcji z Członkami Zarządu lub 

Członkami Rady Nadzorczej, ani nie dokonała wypłaty świadczeń innych niż opisane w niniejszym rozdziale 

świadczenia z tytułu wynagrodzeń za pełnienie funkcji w organach Spółki lub z tytułu świadczenia pracy na rzecz 

Spółki. 

Umowy i porozumienia ze Znacznymi Akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy 

których powołano członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej 

Nie istnieją żadne umowy ani porozumienia ze Znacznymi Akcjonariuszami, klientami, dostawcami ani innymi 

podmiotami, na podstawie których jakikolwiek Członek Zarządu lub Członek Rady Nadzorczej został powołany do 

pełnienia funkcji Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. 

Akcje będące w posiadaniu Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej 

W posiadaniu Członków Zarządu znajduje się na Datę Prospektu 366.009 (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy 

dziewięć) Akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 

36.600,90 PLN (trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych 90/100) w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 

32,71% Akcji, w tym: 

 Marek Piosik – Prezes Zarządu 

Na Datę Prospektu posiada 220.909 (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięć) Akcji, 

o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 22.090,90 PLN (dwadzieścia 

dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych 90/100). 

 Krzysztof Mikołaj Konwisarz – Wiceprezes Zarządu  

Na Datę Prospektu posiada 145.100 (sto czterdzieści pięć tysięcy sto) Akcji, o wartości nominalnej 0,10 

PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 14.510,00 PLN (czternaście tysięcy pięćset dziesięć 

złotych). 

W posiadaniu Rady Nadzorczej znajduje się na Datę Prospektu 3.608 akcji (trzy tysiące sześćset osiem) Akcji 

o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 360,80 PLN 

(trzysta sześćdziesiąt złotych 80/100), co stanowi 0,322% Akcji, w tym: 

 Michał Kołata – Członek Rady Nadzorczej 

Na Datę Prospektu posiada 3.608 (trzy tysiące sześćset osiem) Akcji, o wartości nominalnej o wartości nominalnej 

0,10 PLN (dziesięć groszy) każdy, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 360,80 PLN (trzysta sześćdziesiąt 

złotych 80/100) 

Na Datę Prospektu nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie zbywania przez Członków Zarządu lub Członków 

Rady Nadzorczej posiadanych przez nich Akcji. 

Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarządzających i nadzorujących w spółkach w stanie likwidacji 

Mateusz Szafrański-Sałajczyk będący Członkiem Rady Nadzorczej sprawuje obecnie funkcję likwidatora w spółce 

o firmie Szafranco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Podkowie Leśnej. 

Nikt z pozostałych Członków Zarządu ani Członków Rady Nadzorczej nie sprawował ani nie sprawuje funkcji 

administracyjnych, nadzorczych czy zarządzających w spółce, która została postawiona w stan likwidacji. 

Udział Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej w Ofercie 

W związku ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez GPW Akcji Dopuszczanych Spółka nie będzie przeprowadzać oferty. Zatem Członkowie 

Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie będą obejmować żadnych Akcji Spółki.  
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11.3 Kadra kierownicza wyższego szczebla  

W okresie Historycznych Informacji Finansowych oraz na Datę Prospektu Spółka nie posiada kadry kierowniczej 

wyższego szczebla. 

11.4 Wynagrodzenie i świadczenia  

Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami 

Statutu, przy uwzględnieniu kwalifikacji oraz zakresów obowiązków poszczególnych Członków Zarządu. Na Datę 

Prospektu Spółka zatrudnia Członków Zarządu na podstawie umów o pracę. Wiceprezes Zarządu otrzymuje 

wynagrodzenie także z tytułu powołania. Dnia 30 czerwca 2022 roku Walne Zgromadzenie Emitenta przyjęło 

Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Pointpack S.A., która zacznie 

obowiązywać od pierwszego dnia, w którym akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym. Na Datę 

Prospektu w Spółce nie występują świadczenia warunkowe lub odroczone, przysługujące Członkom Zarządu. Na 

Datę Prospektu nie istnieją umowy zawarte pomiędzy Członkami Zarządu i Spółką określające świadczenia 

wypłacane w chwili rozwiązania umowy.  

Emitent nie prowadzi żadnych programów premii lub podziałów zysków poprzez płatność w formie udziałów lub 

innych świadczeń w naturze dla członków organów zarządzających lub nadzorczych oraz żadne z takich premii, 

podziałów zysków lub świadczeń w naturze nie zostały wypłacone przez okres dotychczasowej działalności 

Emitenta. 

Poniżej przedstawiono informacje na temat wynagrodzeń oraz pozostałych świadczeń wypłaconych lub 

należnych Członkom Zarządu. Wskazane kwoty obejmują także świadczenia wypłacane Członkom Zarządu 

z tytułu powołania oraz umów o świadczenie usług doradczych. 

 

Tabela 15 a) Wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę Członkom Zarządu w okresie objętym Historycznymi 

Informacjami Finansowymi oraz od dnia 1 stycznia do 30 września 2022 roku  

 
Wynagrodzenia (w tys. PLN) I-IIIQ 2022 2021 2020 2019 2018 

I. Wypłacone lub należne 
wynagrodzenia osobom 
wchodzącym w skład organów 
zarządzających, w tym: 

1 080 637 503 474 183 

1. Wynagrodzenie wypłacone 1080 637 503 474 183 

- z tytułu umowy o pracę 450 469 443 409 60 

- z tytułu powołania 630 169 60 60 60 

- z tytułu świadczenia usług 0 0 0 5 63 

2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku 0 0 0 0 0 

II. Wypłacone lub należne 
wynagrodzenia osobom 
wchodzącym w skład organów 
nadzorujących 

10 0 0 0 0 

RAZEM 1 090 637 503 474 183 

*Źródło: Emitent/Historyczne Informacje Finansowe oraz Skonsolidowane Śródroczne Informacje Finansowe 

Tabela 15 b) Wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę Członkom Zarządu w okresie objętym Historycznymi 
Informacjami Finansowymi oraz od dnia 1 stycznia do 30 września 2022 roku przedstawione 
w podziale na poszczególnych Członków Zarządu 

 
Wynagrodzenia (w tys. PLN) I-IIIQ 2022 2021 2020 2019 2018 

Krzysztof Konwisarz 540 298 228 220 123 

Marek Piosik 540 339 275 255 60 

RAZEM 1 080 637 503 275 183 

*Źródło: Emitent/Historyczne Informacje Finansowe oraz Skonsolidowane Śródroczne Informacje Finansowe 
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Tabela 15 c) Wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę Członkom Rady Nadzorczej w okresie objętym 
Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz od dnia 1 stycznia do 30 września 2022 roku 
przedstawione w podziale na poszczególnych Członków Rady Nadzorczej 

 
Wynagrodzenia (w tys. PLN) I-IIIQ 2022 I-IIIQ 2021 

Karolina Szyszkowska 1 0 

Paweł Błaszczak 1 0 

Marek Buczak 2 0 

Michał Kołata 2 0 

Maciej Lipiński 2 0 

Mateusz Szafrański-Sałajczyk 2 0 

RAZEM 10 0 

*Źródło: Emitent/Historyczne Informacje Finansowe oraz Skonsolidowane Śródroczne Informacje Finansowe 

Tabela 15 d) Pozapłacowe formy wynagradzanie przekazane przez Spółkę Członkom Zarządu w okresie 
objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2022 roku  

Pozapłacowe wynagrodzenie (w tys. PLN) 
I-IIIQ 
2022 

2021 2020 2019 2018 

I. Pozapłacowe formy wynagradzania osób 
wchodzących w skład organów zarządzających, 
w tym: 

51 59 38 0 0 

1. Opieka medyczna 9 2 1 0 0 

2. Samochody służbowe 42 57 37 0 0 

II. Pozapłacowe formy wynagradzania osób 
wchodzących w skład organów nadzorujących 

0 0 0 0 0 

Suma wynagrodzenia wypłaconego wraz z 
pozapłacowymi formami wynagradzania  

1 141 696 541 474 183 

*Źródło: Emitent/Historyczne Informacje Finansowe oraz Skonsolidowane Śródroczne Informacje Finansowe  

Wynagrodzenie i zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej 

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia za pełnioną w Spółce funkcje. 

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymali jakiejkolwiek części wynagrodzenia: 

 na podstawie planu premii lub podziału zysku; 

 w formie opcji na akcje; 

 w formie innego świadczenia w naturze (takich jak opieka zdrowotna lub środek transportu). 

Na Datę Prospektu Spółka inwestuje w strukturę oraz rozwój działalności Emitenta pomimo sytuacji gospodarczej 

spowodowanej epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w związku z czym docelowym stanem jest minimalizacja 

wydatków. Na Datę Prospektu Emitent nie dostrzega konieczności przyznawania wynagrodzenia Członkom Rady 

Nadzorczej. 

Dnia 30 czerwca 2022 roku Walne Zgromadzenie Emitenta przyjęło Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu 

oraz Członków Rady Nadzorczej Pointpack S.A., zgodnie z którą Członkom Rady Nadzorczej będzie przysługiwać 

stałe wynagrodzenie za pełnioną funkcję, ustalane przez Walne Zgromadzenie Emitenta. Rzeczona Polityka 

Wynagrodzeń zacznie obowiązać od pierwszego dnia, w którym akcje Spółki będą notowane na rynku 

regulowanym. 

Na Datę Prospektu nie istnieją umowy zawarte pomiędzy Członkami Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącym 

Rady Nadzorczej) a Spółką, określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy. 
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11.5 Praktyki organów zarządzających i nadzorczych 

Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki członkowie organów administracyjnych, zarządzających 

i nadzorczych sprawowali te funkcje Zarząd Spółki. 

Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. 

Marek Piosik został powołany do Zarządu na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/05/2021 z dnia 21 maja 

2021 roku. 

Krzysztof Mikołaj Konwisarz został powołany do Zarządu na mocy Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2/05/2021 

z dnia 21 maja 2021 roku. 

Kadencja obecnego Zarządu kończy się w dniu 21 maja 2024 roku. 

Rada Nadzorcza 

Członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję.  

Maciej Jacek Lipiński oraz Paweł Błaszczyk zostali powołani do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Emitenta dnia 28 kwietnia 2021 roku. Marek Witold Buczak, Michał Kołata, Mateusz Szafrański-

Sałajczyk oraz Karolina Tatiana Szyszkowska zostali powołani do Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Emitenta dnia 30 czerwca 2022 roku. Wszyscy zasiadający obecnie w Radzie Nadzorczej 

Członkowie odbywają wspólną, kadencję.  

Kadencja obecnej Rady Nadzorczej skończy się w dniu 28 kwietnia 2024 roku. 

Kontrola wewnętrzna 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie 

sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych, które są przygotowywane i publikowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

Zadaniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w sprawozdawczości finansowej jest zapewnienie 

adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych 

i raportach okresowych. 

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest 

weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego audytora. Do zadań audytora należy w szczególności: 

przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie sprawozdania rocznego. 

Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza. Sprawozdania finansowe zarówno przed badaniem 

przez audytora, jak i po jego badaniu, przesyłane są Członkom Rady Nadzorczej, którzy dokonują oceny 

sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 

Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są zobowiązani do 

zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane 

w powyższej ustawie. Sprawozdania finansowe Spółki są przygotowywane księgowego Spółki i przed 

przekazaniem ich niezależnemu audytorowi podlegają sprawdzeniu przez kierownictwo Spółki. Dane finansowe 

będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych oraz stosowanej przez Spółkę miesięcznej 

sprawozdawczości pochodzą z systemu finansowo-księgowego Spółki. Po wykonaniu wszystkich, z góry 

określonych procesów zamknięcia ksiąg na koniec każdego miesiąca, sporządzane są szczegółowe finansowo-

operacyjne raporty. Spółka stosuje spójne zasady księgowe prezentując dane finansowe w sprawozdaniach 

finansowych, okresowych raportach finansowych i innych raportach przekazywanych akcjonariuszom.  

W ramach systemu kontroli wewnętrznej w zakresie księgowości i sprawozdawczości finansowej realizowane są 

następujące czynności: 

 uzgadniane są miesięczne/roczne harmonogramy czynności wykonywanych w ramach zamykania 

ksiąg rachunkowych/sporządzania sprawozdań finansowych; 



 

110  

 zapisy księgowe dokonywane są wyłącznie na podstawie prawidłowo sporządzonych 

i zaakceptowanych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym dokumentów 

źródłowych oraz dodatkowych informacji przekazywanych przez Spółkę; 

 wykonywane są cykliczne czynności kontrolne związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych, w tym 

przegląd i rozliczanie kont bilansowych, uzgodnienia sald, weryfikacja kosztów i przychodów 

w uzgodnieniu z Zarządem. 

W Spółce funkcjonują uzgodnione zasady dotyczące planowania i rozliczania wydatków oraz  

autoryzacji płatności. 

Spółka prowadzi analizę finansową i analizę kluczowych wskaźników efektywności oraz stale monitoruje czynniki 

ryzyka prawnego, podatkowego, gospodarczego i operacyjnego. 

Osoby, którym powierzone zostały kwestie prawne i podatkowe sprawują stałą kontrolę nad bieżącą 

działalnością Spółki poprzez monitorowanie zmian otoczenia prawnego prowadzonej działalności Emitenta, 

a także wypełnianiem ciążących na Spółce obowiązków formalnych. W uzasadnionych przypadkach Emitent 

posiłkuje się również zewnętrznymi kancelariami prawnymi oraz doradcami podatkowymi w celu ograniczenia 

ryzyk prawnych i podatkowych. 

Rada Nadzorcza monitoruje proces sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji 

finansowej, w tym poprzez analizę sprawozdań okresowych Spółki przed publikacją. Rada Nadzorcza, w procesie 

wyboru audytora dokonuje również oceny niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego  

do badania sprawozdań finansowych. Wykonując czynności nadzorcze i kontrolne Rada Nadzorcza opiera się na 

materiałach pisemnych opracowanych przez Zarząd oraz bieżących informacjach i wyjaśnieniach udzielonych 

przez Członków Zarządu podczas posiedzeń Rady Nadzorczej. 

Rada Nadzorcza co do zasady obraduje przy udziale Zarządu, z wyłączeniem spraw związanych z oceną pracy 

Zarządu oraz pozostałych spraw personalnych dotyczących Zarządu. 

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad zapewnieniem funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz 

corocznie ocenia adekwatność i skuteczność tego systemu, w tym adekwatność i skuteczność funkcji kontroli. 

W ramach oceny systemu kontroli wewnętrznej uwzględnia się w szczególności ustalenia biegłego rewidenta, 

ustalenia, informacje i oceny uzyskane od członków Zarządu oraz pracowników Spółki. 

Spółka regularnie ocenia jakość systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu 

sporządzania sprawozdań finansowych. 

Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności przez Emitenta, na Datę Prospektu nie występuje sformalizowany 

audyt wewnętrzny w formie odrębnej komórki organizacyjnej. W ramach struktury funkcjonuje szereg procedur 

formalnych, mających na celu usystematyzowanie oraz kontrolę najistotniejszych procesów zarządczo-

organizacyjnych. 

Rada Nadzorcza poddaje ocenie: 

 skuteczność i efektywność działania Spółki; 

 wiarygodność sprawozdawczości finansowej; 

 przestrzeganie zasad zarządzania ryzykiem przez Spółkę; 

 zgodność działań Spółki z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. 

Ponadto Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej 

działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej 

może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Zarząd zapewnia doradcy 

rady nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji.  

Rada nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy rady nadzorczej, 
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chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, 

w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. 

W przypadku podjęcia decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy rady nadzorczej, zarząd 

udostępnia go w sposób określony dla ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni 

od dnia powzięcia uchwały rady nadzorczej. 

Audyt wewnętrzny 

W Spółce na Dzień Prospektu nie został powołany komitet audytu. Dotychczas, na podstawie art. 130a w zw. 

z art. 128 ust. 4 pkt 4) Ustawy o biegłych rewidentach, pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania 

obowiązków komitetu audytu określonych w tejże ustawie, jak również w Ustawie o rachunkowości powierzone 

zostało Radzie Nadzorczej Emitenta. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym oraz spełnienie w 2022 r. warunków określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4) Ustawy o biegłych 

rewidentach Emitent zamierza powołać komitet audytu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 

Spośród osób wchodzących w Skład Rady Nadzorczej Spółki cztery z nich spełniają kryteria niezależności 

określone Ustawą o biegłych rewidentach, jak również zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 

2021, tj. Pan Maciej Lipiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Mateusz Szafrański - Sałajczyk – Członek 

Rady Nadzorczej, Pan Marek Witold Buczak – Członek Rady Nadzorczej oraz Pan Michał Kołata – Członek Rady 

Nadzorczej.  

Spomiędzy niezależnych Członków Rady Nadzorczej Spółki jako osobę posiadającą wiedzę i umiejętności 

w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych Emitent wskazuje Pana Mateusza Szafrańskiego-

Sałajczyka.  

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Maciej Lipiński posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której 

działa Spółka.  

W ramach powierzonego Radzie Nadzorczej Spółki pełnienia funkcji komitetu audytu, w celu wykonywania 

obowiązków komitetu audytu, Rada Nadzorcza realizuje następujące zadania: 

1. monitoruje: (i) proces sprawozdawczości finansowej, (ii) skuteczność systemów kontroli wewnętrznej 

i systemów zarządzania ryzykiem, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, (iii) wykonywanie 

rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań 

finansowych; 

2. kontroluje i monitoruje niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności 

w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie 

sprawozdań finansowych; 

3. informuje o wynikach badania i wyjaśnia w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności 

sprawozdawczości finansowej w Spółki, a także jaka była rola Rady Nadzorczej w procesie badania; 

4. dokonuje oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyraża zgodę na ewentualne świadczenie przez 

niego dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego; 

5. dokonuje wyboru kryteriów będących podstawą do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego lub też świadczenia innych usług niebędących badaniem 

sprawozdania finansowego; 

6. przedstawia rekomendacje dotyczące powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich; 

7. przedkłada zalecenia mające na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej 

w Spółce. 

Członkowie Rady Nadzorczej, w ramach powierzonego Radzie Nadzorczej Spółki pełnienia funkcji komitetu 

audytu mogą żądać udzielania informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania 

zadań, o których mowa powyżej.     
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Zwołanie Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie 

przed terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną Walne 

Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki, które powinno być 

dokonane najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

Dobre Praktyki 

Zgodnie z Regulaminem GPW, spółki notowane na rynku regulowanym GPW powinny przestrzegać zasad ładu 

korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”, „Dobre 

Praktyki”), stanowiących zbiór zasad ładu korporacyjnego i reguł postępowania odnoszących się do organów 

spółek giełdowych oraz ich akcjonariuszy. Regulamin GPW określa sposób przekazywania przez spółki giełdowe 

informacji o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz zakres przekazywanych informacji. Jeżeli określona 

zasada nie jest stosowana przez spółkę giełdową, ma ona obowiązek przekazania informacji zawierającej 

szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przyczyn niestosowania danej zasady. W przypadku zmiany stanu 

stosowania zasad lub wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę treści wyjaśnień w zakresie 

niestosowania lub sposobu stosowania zasady spółka giełdowa niezwłocznie aktualizuje wcześniej opublikowaną 

informację. Ponadto, spółka giełdowa jest zobowiązana dołączyć do raportu rocznego raport zawierający 

informacje o zakresie stosowania przez nią DPSN w danym roku obrotowym. 

Spółka dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji 

z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy, także w kwestiach nieregulowanych przez prawo. 

Na Datę Prospektu, z uwagi na fakt notowania Akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku 

NewConnect, Spółka przestrzega zasad ładu korporacyjnego określonych w Załączniku do Uchwały Nr 293/2010 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 marca 2010 roku, który zawiera tekst 

jednolity dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, z zastrzeżeniem 

następujących zasad: 

 Zasady 1 - Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno 

z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych 

narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp 

do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić 

odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne 

metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia 

z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. 

Emitent stosuje niniejszą zasadę z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia 

z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie 

internetowej. W ocenie Zarządu Emitenta koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz 

rejestracji przebiegu obrad walnego zgromadzenia są niewspółmierne do potencjalnych korzyści. 

 Zasady 3.8. – Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej opublikowane 

prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz 

korektami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent publikuje prognozy). 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, ale nie przekazuje do publicznej wiadomości prognoz 

wyników finansowych. 

 Zasady 3.16. – Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej pytania 

akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego 

zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, ale w dotychczasowej praktyce nie zanotowała 

przypadku zgłoszenia oficjalnych pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, 

zadawanych przed i w trakcie walnego zgromadzenia. Spółka zamierza zamieszczać na stronie 
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internetowej przedmiotowe informacje w przypadku wystąpienia zdarzeń to uzasadniających, pod 

warunkiem jednak możliwości weryfikacji danych osoby zadającej pytanie i możliwości określenia jej 

statusu, jako akcjonariusza. 

 Zasady 5 - Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna 

wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie 

www[.]GPWInfoStrefa[.]pl. 

Obecnie zasada ta nie jest stosowana przez Emitenta. Spółka zamieszcza oraz na bieżąco aktualizuje 

wszystkie niezbędne materiały i informacje dotyczące relacji inwestorskich na swojej stronie 

internetowej. Spółka rozważy w dalszej przyszłości dodatkowe wykorzystywanie indywidualnej 

dla spółki sekcji relacji inwestorskich znajdującej się na stronie www[.]GPWInfoStrefa[.]pl. 

 Zasady 9.1. - Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat łącznej wysokości 

wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej. 

Kwestia wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej stanowi informację wrażliwą . 

Emitent będący obecnie spółką publiczną notowaną w ASO, bez zgody członków organów spółki nie 

będzie publikował takich informacji.  

 Zasady 9.2. - Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług 

w każdym zakresie. 

Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest informacją poufną zawartą w umowie. Emitent 

nie publikuje takich informacji bez zgody Autoryzowanego Doradcy. 

 Zasady 11 - Przynajmniej dwa razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien 

organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 

Emitent nie tylko przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą ale również bez jego udziału zamierza 

organizować spotkania z inwestorami, analitykami i mediami tak często, jak będzie to możliwe 

i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Spółki. 

 Zasady 16 - Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport 

miesięczny powinien zawierać co najmniej: informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń 

w  otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla 

kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, zestawienie wszystkich informacji 

opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, informacje 

na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym 

raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności 

daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań 

z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

Obecnie zasada ta nie jest stosowana przez Emitenta. W opinii Emitenta publikowane raporty bieżące 

i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do kompletnych i wystarczających 

informacji dających pełny obraz Spółki. 

Z uwagi na fakt notowania Akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect, na Datę 

Prospektu Spółka nie stosuje aktualnie obowiązujących zasad ładu korporacyjnego dotyczących spółek 

publicznych notowanych na GPW. Najnowsza wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym podlegają spółki 

notowane na GPW, tj. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN 2021), przyjęta została przez 

Radę Giełdy dnia 29 marca 2021 r. Uchwałą Nr 13/1834/2021, która weszła w życie dnia 1 lipca 2021 r. Emitent 

postanowił zatem odnieść się w Prospekcie do obowiązującego ładu. Pierwsze informacje dotyczące stosowania 

DPSN 2021 Spółka publikować będzie w formie raportu bieżącego stosownie do aktualnych na dzień publikacji 
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postanowień § 29 Regulaminu Giełdy oraz w terminie wynikającym ze szczegółowego kalendarium wydarzeń 

poświęconych Dobrym Praktykom dostępnego pod adresem: https://www[.]gpw[.]pl/dobre-praktyki-2021.  

Od chwili dopuszczenia Akcji Spółki do obrotu na rynku równoległym GPW, Spółka zamierza stosować zasady 

ładu korporacyjnego dotyczące spółek publicznych notowanych na GPW (DPSN 2021), których pełna lista 

dostępna jest pod adresem: https://www[.]gpw[.]pl/dobre-praktyki, z zastrzeżeniem następujących: 

 Zasady 2.1. – Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, 

przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele 

i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna 

wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji 

tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności 

organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie niższym niż 30%. 

Powołanie poszczególnych osób w skład organów Spółki zależy od decyzji właściwych organów Spółki. 

Członkowie tych organów powołując osoby do Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki kierują się przede 

wszystkim kwalifikacjami danych kandydatów. W związku z tym stosowanie polityki różnorodności nie 

zawsze jest możliwe. Obecne procedury wyboru kandydatów do poszczególnych organów czy 

na stanowiska kadry kierowniczej wyższego szczebla nie noszą znamion, przez które mogłyby zostać 

uznane za dyskryminujące wobec jakiejkolwiek grupy osób.  

 Zasady 2.2. – Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki 

powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających 

różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości 

określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce 

różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1. 

Motywy niestosowania tej zasady są analogiczne do wskazanych powyżej dla Zasady 2.1. 

 Zasady 2.7. – Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki 

wymaga zgody rady nadzorczej. 

Wymóg zgody Rady Nadzorczej Emitenta na zasiadanie Członków Zarządu w zarządach lub radach 

nadzorczych innych spółek dotyczy wyłącznie spółek konkurencyjnych. 

 Zasady 2.11.3. – Roczne sprawozdanie przedstawione zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przez radę 

nadzorczą zawiera co najmniej ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny 

systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, 

wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; 

ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania 

i działalności operacyjnej.  

Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie w zakresie 

wynikającym z przepisów prawa. Do tej pory Spółka nie dokonywała tak szerokiej oceny działalności, 

jednakże Emitent rozważy stosowanie tej zasady w przyszłości.  

 Zasady 3.2. – Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania 

poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub 

rodzaj jej działalności.  

W ocenie Emitenta kształtowanie sztywnych schematów podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy 

poszczególnymi jednostkami może utrudnić realizację obowiązków. Brak formalnego podziału zadań 

i odpowiedzialności nie ma wpływu na funkcjonowanie Spółki.  

 Zasady 3.8. - Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku 

wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności 

funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1., wraz z odpowiednim 
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sprawozdaniem.  

Do tej pory Emitent nie był zobowiązany i nie przeprowadzał oceny skuteczności funkcjonowania 

systemów i funkcji wewnętrznych.  W związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Spółki do obrotu 

na rynku regulowanym oraz spełnienie w 2022 r. warunków określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4) Ustawy 

o biegłych rewidentach Emitent zamierza powołać komitet audytu na najbliższym Walnym 

Zgromadzeniu oraz rozpocząć przedstawianie Radzie Nadzorczej oceny i sprawozdań ze skuteczności 

funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1. 

 Zasady 3.9 – Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 

3.1., w oparciu między innymi o sprawozdania okresowe dostarczane jej bezpośrednio przez osoby 

odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności 

funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku, gdy w spółce działa 

komitetu audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1., 

jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych 

systemów i funkcji.  

Emitent nie sporządzał okresowych sprawozdań dotyczących skuteczności systemów wewnętrznych 

i nie podlegały one formalnej oceni Rady Nadzorczej. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji 

Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz spełnienie w 2022 r. warunków określonych w art. 128 

ust. 4 pkt 4) Ustawy o biegłych rewidentach Emitent zamierza powołać komitet audytu na najbliższym 

Walnym Zgromadzeniu oraz rozpocząć przedstawianie Radzie Nadzorczej oceny i sprawozdań ze 

skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1. 

 Zasady 4.1. – Spółka powinna umożliwić udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania 

akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia 

takiego walnego zgromadzenia.  

Spółka nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej infrastruktury do przeprowadzania walnych 

zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto akcjonariusze nie 

zgłaszali do tej pory Spółce oczekiwań co do takiej formy przeprowadzania walnych zgromadzeń. 

W związku z powyższym Spółka nie zamierza korzystać z tej zasady w najbliższej przyszłości.  

 Zasady 4.3 – Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie 

rzeczywistym.  

Spółka nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej infrastruktury do zapewnienia powszechnie dostępnej 

transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Akcjonariusze nie zgłaszali Spółce 

oczekiwań co do przeprowadzania walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. W związku z faktem, że Spółka nie stosuje zasady 4.1. dotyczącej e-walnych, 

konsekwencją jest niestosowanie zasady dotyczącej zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji 

obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.  
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12. ZNACZNI AKCJONARIUSZE 

12.1 Znaczni Akcjonariusze 

Poniżej w formie graficznej przedstawiono strukturę akcjonariatu Emitenta. 

Tabela 17: Akcjonariat na dzień 14 listopada 2022 r. 

 

Akcjonariusz 

Liczba 
posiadanych 

Akcji 

Udział w kapitale 
zakładowym Spółki  

Liczba głosów 
z posiadanych 

Akcji 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

Marek Piosik  220 909 19,74% 220 909 19,74% 

Krzysztof Konwisarz 145 100 12,97% 145 100 12,97% 

Santander TFI S.A. 85 153 7,61% 85 153 7,61% 

Quercus Parasolowy SFIO 69 631 6,22% 69 631 6,22% 

Insignis FIZ 56 200 5,02% 56 200 5,02% 

Pozostali 541 880 48,43% 541 880 48,43% 

RAZEM 1 118 873 100% 1 118 873 100% 

Źródło: opracowanie własne Spółki 

Na Datę Prospektu znacznymi akcjonariuszami („Znaczni Akcjonariusze”) Emitenta są: 

 Marek Piosik – posiadający 220 909 (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięć) Akcji, 

o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 22.090,90 PLN 

(dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych 90/100), co stanowi 19,74% Akcji Spółki; 

 Krzysztof Konwisarz – posiadający 145 100 (sto czterdzieści pięć tysięcy sto) Akcji, o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 14.510,00 PLN (czternaście 

tysięcy pięćset dziesięć złotych), co stanowi 12,97% Akcji Spółki;  

 Santander TFI S.A. działająca w imieniu Santander FIO, Santander Prestiż SFIO, Santander PPK 

SFIO oraz Credit Agricole FIO – posiadająca 85 153 (osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt 

trzy) Akcje o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 

8.515,30 PLN (osiem tysięcy pięćset piętnaście złotych 30/100), co stanowi 7,61% Akcji Spółki;  

 Quercus Parasolowy SFIO zarządzany przez Quercus TFI S.A. – posiadający  69 631 (sześćdziesiąt 

dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) Akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć 

groszy) każda, o łącznej wartości 6.963,10 PLN (sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote 

10/100), co stanowi 6,22% Akcji Spółki; 

 Insignis FIZ zarządzany przez Insignis TFI S.A. – posiadający 56 200 (pięćdziesiąt sześć tysięcy 

dwieście) Akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości 

nominalnej 5.620,00 PLN (pięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych), co stanowi 5,02% Akcji 

Spółki. 

Każda Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcjonariusze nie zawierali z jakimkolwiek podmiotem trzecim umów, których przedmiotem byłoby 

przekazywanie uprawnień do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. Na Datę Prospektu żaden z akcjonariuszy 

Emitenta nie zawarł również z innym akcjonariuszem Emitenta pisemnego lub ustnego porozumienia 

dotyczącego nabywania przez nich Akcji Spółki lub zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub 

prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki. 

Dwaj spośród Znacznych Akcjonariuszy, tj. Marek Piosik i Krzysztof Konwisarza na Datę Prospektu zasiadają 

w organach Spółki. Marek Piosik jest Prezesem Zarządu, a Krzysztof Konwisarz Wiceprezesem Zarządu Emitenta.  
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Żaden z akcjonariuszy nie posiada ponad 50% Akcji Spółki.  

Poza wymienionymi powyżej Znacznymi Akcjonariuszami, żaden inny akcjonariusz nie posiada więcej niż 5% 

Akcji. Na podstawie otrzymywanych zawiadomień, Emitent stwierdza, że Akcje Spółki nie należą bezpośrednio 

lub pośrednio do innych niż ww. podmioty, ani też, że Spółka nie jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowana 

przez taki inny podmiot. 

Znaczni Akcjonariusze nie posiadają innych praw niż związane z akcjami, których opis znajduje się w rozdziale 

Prawa i obowiązki związane z Akcjami i Walne Zgromadzenie. 

12.2 Kontrola nad Spółką 

Żaden z akcjonariuszy Emitenta nie posiada powyżej 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Znaczni Akcjonariusze posiadają łącznie 576 993 (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset 

dziewięćdziesiąt trzy) Akcji, co stanowi 51,6% w kapitale zakładowym Spółki.   

Członkowie Zarządu Spółki w osobach Marka Piosika i Krzysztofa Konwisarza są osobiście Znaczącymi 

Akcjonariuszami Spółki. 

Nie zostały uzgodnione przez członków organów zarządzających lub nadzorczych albo członków kadry 

kierowniczej wyższego szczebla Spółki żadne ograniczenia w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych 

przez te podmioty Akcji Emitenta.   

Na Datę Prospektu Emitent nie jest podmiotem bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanym przez żaden 

podmiot. Pomiędzy Znaczącymi Akcjonariuszami nie istnieją porozumienia dotyczące nabywania Akcji, zgodnego 

głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki.  

Przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o ofercie przewidują ochronę akcjonariuszy mniejszościowych 

i obejmują w szczególności: prawo do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania Walnego 

Zgromadzenia, prawo do składania wniosków o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia, prawo do przedstawienia projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad 

Walnego Zgromadzenia, prawo do żądania wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi 

grupami, prawo do powołania rewidenta do spraw szczególnych, a także wymóg podejmowania najistotniejszych 

uchwał Walnego Zgromadzenia kwalifikowaną większością głosów. 

12.3 Umowy z udziałem Znacznych Akcjonariuszy 

Nie zostały zawarte żadne umowy ani porozumienia ze Znacznymi Akcjonariuszami, na mocy których członkowie 

organów zarządzających lub nadzorczych Spółki zostali wybrani na członków Zarządu lub Rady Nadzorczej. 

12.4 Planowane zmiany akcjonariatu Spółki 

Na Datę Prospektu Spółce nie są znane żadne ustalenia, których realizacja może spowodować zmiany 

w akcjonariacie Spółki, w tym zwiększenie lub zmniejszenie aktualnych udziałów Znacznych Akcjonariuszy. 
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13. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

13.1 Transakcje Spółki z podmiotami powiązanymi 

Emitent zawierał w przeszłości i dopuszcza możliwość zawarcia w przyszłości transakcji z podmiotami 

powiązanymi w rozumieniu MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych – załącznik 

do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 roku przyjmującego określone 

międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady (Dz.Urz.UE z 2008 r., L 320, s. 1 ze zm.). 

Poza transakcjami przedstawionymi poniżej, w okresie Historycznych Informacji Finansowych oraz na dzień 

Prospektu, nie dokonywano żadnych innych transakcji pomiędzy Spółką a podmiotami powiązanymi 

w rozumieniu MSR 24. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki w niniejszym rozdziale Prospektu podano 

informacje finansowe najbardziej aktualne i możliwe do przedstawienia w stosunku do Daty Prospektu, jak 

również od daty tych informacji do Dnia Prospektu nie zawarto innych istotnych transakcji z podmiotami 

powiązanymi. W ocenie Zarządu Spółki wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte  

na warunkach rynkowych i po cenach nie odbiegających od cen stosowanych w transakcjach pomiędzy 

podmiotami niepowiązanymi. 

Podmioty powiązane kapitałowo 

Poniżej przedstawiono stopień powiązania z osobami prawnymi będącymi podmiotami powiązanymi, z którymi 

Spółka zawarła transakcje w okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz w okresie 

od 1 stycznia 2022 roku do Daty Prospektu. 

 Reventon sp. z o. o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Reventon”) – akcjonariusz Emitenta. 

 P2A BOX sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („P2A BOX”) – spółka zależna od Emitenta. 

Spółka dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo: 

 Zawiadomieniem z dnia 26 kwietnia 2018 r. Spółka została powiadomiona, że z dniem 25 kwietnia 

2018 r. Reventon nabyła prawa wynikające z umowy pożyczki, którą Spółka zawarła w dniu 5 maja 

2017 r. z Black River DWC LLC z siedzibą w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie, zmienionej 

aneksem numer 1 z dnia 29 grudnia 2017 r. Przedmiotem umowy było udzielenie Spółce pożyczki 

w kwocie 595.000 euro. Pożyczka została spłacona przez Spółkę w całości w 2019 r. 

 Emitent zawarł z P2A BOX umowy pożyczek z przeznaczeniem na realizację Umowy Dostawy 

i Instalacji APM wraz z Rozwiązaniem Informatycznym z dnia 20 października 2021 r. zawartej 

między P2A BOX a Pocztą Polską S.A., w których Emitent pełni rolę pożyczkodawcy, a P2A BOX jest 

pożyczkobiorcą. Do Daty Prospektu zwarto następujące umowy pożyczek: umowę pożyczki z dnia 

8 czerwca 2022 r. na kwotę 1.500.000,00 PLN, umowę pożyczki z dnia 4 lipca 2022 r. na kwotę 

2.700.000,00 PLN, umowę pożyczki z dnia 1 sierpnia 2022 r. na kwotę 3.000.000,00 PLN; umowę 

pożyczki z dnia 1 września 2022 r. na kwotę 700.000,00 PLN; umowę pożyczki z dnia 3 października 

2022 r. na kwotę 300.000,00 PLN; umowę pożyczki z dnia 3 października 2022 r. na kwotę 

517.000,00 EUR; umowę pożyczki z dnia 2 listopada 2022 r. na kwotę 1.400.000,00 PLN, umowę 

pożyczki z dnia 5 grudnia 2022 r. na kwotę 350.000,00 PLN oraz umowę pożyczki z dnia 3 stycznia 

2023 r. na kwotę 56.900,00 EUR. W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2022 r. terminu spłaty 

pożyczek oraz konieczności dalszego finansowania realizacji projektu Strony zawarły ze skutkiem na 

dzień 1 stycznia 2023 r. aneksy przedłużające termin spłaty do 31 stycznia 2023 r. Pożyczki mają 

charakter krótkoterminowy.  

 W dniu 23 grudnia 2022 r. w celu wykupu obligacji serii A (wraz z narosłymi odsetkami w wysokości 

1.107.900,00 PLN) spółka zależna P2A BOX sp. z o.o. wyemitowała 11.115 obligacji serii B o wartości 

nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda o łącznej wartości 11.115.000,00 PLN 

(jedenaście milionów sto piętnaście tysięcy złotych), oprocentowane według stałej stopy 
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procentowej wynoszącej 16% w skali roku z terminem wykupu w dniu 30 czerwca 2023 roku. 

Obligacje zostały w całości objęte przez Pointpack S.A. 

Podmioty powiązane osobowo 

W okresie Historycznych Informacji Finansowych oraz od dnia 1 stycznia 2022 roku do Daty Prospektu, Spółka 

była stroną transakcji z podmiotami powiązanymi osobowo, ale nie były to transakcje istotne. 

13.2 Transakcje z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej 

W okresie Historycznych Informacji Finansowych oraz od dnia 1 stycznia 2022 roku do Daty Prospektu, Spółka 

nie była stroną transakcji z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, innymi niż umowy, na podstawie których 

wypłacane było Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta wynagrodzenie (por. Tabela 15 a),15 b) oraz 15 

c)). 

13.3 Należności i zobowiązania nierozliczone oraz odpisy na należności wątpliwe 

Spółka nie posiada należności i zobowiązań warunkowych i innych pozabilansowych oraz należności wątpliwych 

z podmiotami powiązanymi. 
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14. PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI I WALNE ZGROMADZENIE 

14.1 Prawa i obowiązki związane z Akcjami 

Regulacje dotyczące praw i obowiązków związanych z Akcjami ujęte zostały przede wszystkim w KSH, Ustawie 

o ofercie, Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz Statucie.  

Prawo do rozporządzania Akcjami 

Prawo do rozporządzania akcjami obejmuje zarówno prawo do ich zbycia (przeniesienia własności), jak i inne 

formy rozporządzania, w tym zastawienie akcji, ustanowienie na nich użytkowania lub ich wydzierżawienie.   

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie rozporządzania Akcjami.  

Opis obowiązków związanych z nabywaniem i zbywaniem akcji notowanych na GPW znajduje się w rozdziale 

Prospektu Rynek Kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem akcji.  

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

Zgodnie z art. 433 § 1 KSH, akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 

posiadanych akcji (prawo poboru). Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna wskazywać dzień 

według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru), 

jeżeli nie zostali oni tego prawa pozbawieni w całości (art. 432 § 2 KSH). W przypadku spółki publicznej dzień 

prawa poboru nie może być ustalony później niż z upływem sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały  

(art. 432 § 3 KSH). 

Zgodnie zaś z art. 433 § 2 KSH, w interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa 

poboru akcji w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech 

piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało 

to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu 

pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź 

sposób jej ustalenia. 

Powyższe nie ma jednak zastosowania w sytuacjach, gdy (i) uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe 

akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (gwaranta emisji), z obowiązkiem oferowania 

ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych 

w uchwale; lub (ii) uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez gwaranta emisji w przypadku,  

gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji  

(art. 433 § 3 KSH). 

Opisany powyżej mechanizm odnosi się również do emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje lub 

inkorporujących prawo zapisu na akcje (art. 433 § 6 KSH). 

Prawo do udziału w zysku (dywidenda) 

Zgodnie z art. 347 § 1 KSH, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu 

finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie 

do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, 

zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje (art. 347 § 2 KSH). Zgodnie z art. 347 § 3 KSH, statut 

może przewidywać inny sposób podziału zysku. Statut Spółki nie przewiduje jednak innego sposobu 

podziału zysku. 

Zgodnie z art. 348 § 1 KSH, kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku  

za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione 

z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę 

dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z KSH lub 

statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. 

Zgodnie z art. 348 § 2 KSH, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym 
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przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Zgodnie z art. 348 § 3 i 4 KSH, w spółce publicznej, 

zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy, przy czym dzień 

dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące 

od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia 

dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. 

Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego 

zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę 

nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia 

dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata 

dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. 

Ponadto, w zakresie ustalania dnia dywidendy walne zgromadzenie spółki jest obowiązane uwzględniać regulacje 

GPW oraz KDPW. 

Zgodnie z § 127 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, spółki publiczne mają obowiązek niezwłocznego 

przekazania GPW informacji o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, 

wysokości dywidendy, liczbie akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy, wartości dywidendy 

przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy.    

Zgodnie z postanowieniami § 121 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, emitent informuje KDPW o wysokości 

dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o terminach dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy nie później 

niż 5 (pięć) dni przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy może przypadać 

najwcześniej piątego dnia po dniu dywidendy. Przy czym, z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni 

uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty. 

Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem KDPW na rachunki akcjonariuszy Spółki prowadzone przez 

poszczególne banki lub domy maklerskie.  

Roszczenie akcjonariusza wobec Spółki o wypłatę dywidendy przedawnia się z upływem 6 (sześciu) lat. Bieg 

terminu rozpoczyna się od dnia podjęcia przez zwyczajne walne zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku 

Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Przy czym, zgodnie z art. 118 KC termin przedawnienia przypada na ostatni 

dzień roku kalendarzowego. Po upływie tego terminu Spółka może uchylić się od wypłaty dywidendy podnosząc 

zarzut przedawnienia.  

Statut Spółki w § 16 ust. 1 upoważnia Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki 

wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 349 § 2 KSH, Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet 

przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje 

zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, 

wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały 

rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego 

o niepokryte straty i akcje własne. Powołane wyżej regulacja GPW oraz KDPW w zakresie przekazanych informacji 

i ustalania dnia wypłaty znajdują odpowiednie zastosowanie do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.  

Prawo do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji 

Na podstawie art. 474 KSH, akcjonariuszom spółki przysługuje prawo do udziału w majątku likwidacyjnym spółki, 

który pozostanie po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Podział między poszczególnych akcjonariuszy 

nie może jednak nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu 

wierzycieli. Majątek dzieli się wówczas między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich 

wpłat na kapitał zakładowy.  

W Spółce brak jest akcji uprzywilejowanych co do pierwszeństwa przy podziale majątku Spółki w razie jej 

likwidacji. Statut Spółki nie przewiduje również odrębnych zasad podziału majątku Spółki w razie jej likwidacji. 
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Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce 

Zgodnie z art. 486 § 1 KSH, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie 

roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł 

uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce. 

W przypadku wytoczenia powyższego powództwa oraz w razie upadłości spółki, osoby obowiązane 

do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę walnego zgromadzenia udzielającą im absolutorium 

ani na dokonane przez spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie (art. 487 KSH). 

Prawo do żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła informacji, czy pozostaje 

ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej 

akcjonariuszem Spółki, albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał 

Zgodnie z art. 6 § 4 KSH, akcjonariusz może żądać, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem w Spółce, 

udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej 

albo spółdzielni będącej akcjonariuszem w Spółce. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub 

głosów, jakie spółka handlowa posiada w Spółce, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie 

porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.  

Zgodnie z art. 6 § 5 KSH, odpowiedzi na powyższe pytania należy udzielić uprawnionemu oraz Spółce w terminie 

10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli żądanie udzielenia odpowiedzi doszło do adresata później 

niż na 2 (dwa) tygodnie przed dniem, na który zwołano walne zgromadzenie, bieg terminu do jej udzielenia 

rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym zakończyło się walne zgromadzenie. Od dnia rozpoczęcia 

biegu terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej udzielenia zobowiązana spółka handlowa nie może wykonywać 

praw z akcji w Spółce.  

Ponadto, zgodnie z art. 6 § 6 KSH powyższe zasady stosuje się odpowiednio w razie ustania stosunku zależności. 

14.2 Prawa i obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem 

Zwołanie Walnego Zgromadzenia 

Walne zgromadzenie zwołuje zarząd (art. 399 § 1 KSH), przy czym rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne 

zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w KSH lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne 

zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane (art. 399 § 2 KSH).  

Ponadto, do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia uprawnieni są także akcjonariusze reprezentujący 

co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce (art. 399 § 3 KSH). 

W takim przypadku, akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut może również 

upoważnić do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym 

w KSH lub w statucie, oraz do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, także inne osoby (art. 399 § 4 

KSH). Statut Emitenta nie przewiduje takiego upoważnienia dla innych osób.  

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą 

żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

tego zgromadzenia, a ponadto statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 400 § 1 

KSH). Statut Emitenta nie przewiduje takiego upoważnienia.  

Żądanie akcjonariuszy reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego powinno być 

złożone zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 400 § 2 KSH). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od 

dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy 

może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym 

żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH). Zgromadzenie, o którym mowa 

powyżej, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. 

Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego 

o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia (art. 400 § 4 KSH). 
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Zgodnie z art. 395 § 1 KSH, zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po 

upływie każdego roku obrotowego. Dodatkowo, jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę 

przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd 

obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego 

istnienia spółki (art. 397 KSH). 

Walne Zgromadzenia, tj. Zwyczajne Walne Zgromadzenie i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, mogą odbywać 

się w Grodzisku Mazowieckim lub w Warszawie (§ 10 ust. 5 Statutu Spółki). Dodatkowo, zgodnie z art. 403 KSH, 

Walne zgromadzenie spółki publicznej może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej 

rynek regulowany, na którym akcje tej spółki są przedmiotem obrotu.  

Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki 

oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z Ustawą o ofercie (art. 4021 § 1 KSH). 

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem walnego 

zgromadzenia (art. 4021 § 2 KSH). 

Zgodnie z art. 4022 KSH, ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej powinno zawierać co najmniej: 

 datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad; 

 precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa 

głosu, w tym m.in. informacje o prawie akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw 

w porządku obrad walnego zgromadzenia, prawie akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał 

dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają 

zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, sposobie 

wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych 

podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika; 

 dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu; 

 informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami 

spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu; 

 wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może 

uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty 

uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, 

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają 

zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia; oraz 

 wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego 

zgromadzenia. 

Zgodnie z § 19 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, powyższe informacje podlegają 

przekazaniu w formie raportu bieżącego. Raport taki powinien zawierać również m.in. treść projektów uchwał 

oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych 

uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. 

Ponadto, zgodnie z art. 4023 § 1 KSH, spółka publiczna zamieszcza na własnej stronie internetowej od dnia 

zwołania walnego zgromadzenia: 

 ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia; 

 informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje  

są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji 

poszczególnych rodzajów; 

 dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu; 
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 projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej 

spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które 

mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia; 

 formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, 

jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy. 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z § 11 ust. 2 Statutu Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki należą następujące sprawy 

przewidziane w Statucie Spółki: 

 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 

za ubiegły rok obrotowy; 

 powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty; 

 udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; 

 zmiana Statutu, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki; 

 podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 

 emisja akcji oraz wyłączanie prawa poboru; 

 umarzanie akcji Spółki; 

 połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; 

 rozwiązanie i likwidacja Spółki, w tym powołanie likwidatora, oraz zakończenie działalności Spółki 

w inny sposób; 

 emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa; 

 powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; 

 ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 

 zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą lub jego zmian; 

 wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; 

 wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej 

umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek 

z tych osób; 

 powzięcie uchwały o zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części 

oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo KSH 

wymagają dla ich podjęcia innej większości (art. 414 KSH). Stosownie do § 10 ust. 2 Statutu Spółki, 

z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie Spółki oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach 

prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. Ponadto, zgodnie z § 11 ust. 

4 Statutu, uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki w sposób 

określony w art. 416 § 4 KSH, o ile zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów i o ile na Walnym 

Zgromadzeniu reprezentowana będzie co najmniej połowa kapitału zakładowego. Zgodnie z § 11 ust. 5 Statutu, 

nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga 

uchwały Walnego Zgromadzenia. Ponadto, zgodnie z § 11 ust. 6 Statutu, zawarcie z subemitentem umowy, 

o której mowa w art. 433 § 3 KSH, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane 

jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. 
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Stosownie do art. 415 § 1 KSH, uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa 

objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego 

zorganizowanej części i rozwiązania spółki zapada większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. Stosownie do art. 

415 § 11 KSH, uchwały dotyczące finansowania przez spółkę nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji 

zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Jeżeli jednak na walnym zgromadzeniu jest reprezentowana 

co najmniej połowa kapitału zakładowego, do podjęcia uchwały wystarczy bezwzględna większość głosów.  

W przypadku, gdy bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego 

i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki wystarczy 

bezwzględna większość głosów (art. 415 § 2 KSH). 

Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane 

osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy  

(art. 415 § 3 KSH). 

Powzięcie przez walne zgromadzenie spółki publicznej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 

przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego 

adresata, wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 (jedną trzecią) kapitału 

zakładowego. Jeżeli walne zgromadzenie, zwołane w celu powzięcia tej uchwały, nie odbyło się z powodu braku 

kworum, można zwołać kolejne walne zgromadzenie, podczas którego uchwała może być powzięta bez względu 

na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu (art. 431 § 3a KSH).  

Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z § 10 ust. 10 Statutu, obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno 

Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona  

przez Zarząd.  

Stosownie do art. 404 § 1 KSH, w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że 

cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu 

dotyczącego powzięcia uchwały. 

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) 

kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego 

zgromadzenia. W spółce publicznej, żądanie to powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż 

na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać 

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać 

złożone w postaci elektronicznej. Zgodnie z art. 401 § 2 KSH, w spółce publicznej, zarząd jest obowiązany 

niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, 

ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób 

właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 405 § 1 KSH, uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, 

jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia 

walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 

Ponadto, zgodnie z art. 401 § 4 KSH oraz § 10 ust. 9 Statutu, akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej 

reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego 

zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty 

uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają 

zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.  

Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad 

wnioskami o odwołanie członków organu Spółki lub likwidatorów bądź, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, 

jak również w sprawach osobowych. Ponadto, tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego 
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akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.  

14.3 Prawa i obowiązki związane z udziałem akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu 

Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 4061 § 1 KSH, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby 

będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tzw. record date). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 

jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych (art. 4061 § 2 KSH). 

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinni 

zażądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż 

po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu 

rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 4063 § 2 KSH). 

Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego 

przez KDPW zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. Powyższa lista powinna być wyłożona 

w lokalu Zarządu przez 3 (trzy) dni powszednie poprzedzające dzień odbycia Walnego Zgromadzenia oraz 

w miejscu i czasie Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy 

uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo 

pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana.  

W odniesieniu do akcji zapisanych na rachunku zbiorczym za zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu uważa się dokument o odpowiedniej treści wystawiony przez posiadacza takiego rachunku. Jeżeli 

rachunek zbiorczy nie jest prowadzony przez KDPW (albo przez spółkę, której KDPW przekazał wykonywanie 

czynności związanych z prowadzeniem depozytu papierów wartościowych), informacja o posiadaczu takiego 

rachunku powinna zostać przekazana KDPW (albo spółce, której KDPW przekazał wykonywanie czynności 

związanych z prowadzeniem depozytu papierów wartościowych) przez podmiot prowadzący dla niego rachunek 

zbiorczy przed pierwszym wystawieniem takiego dokumentu. Na podstawie dokumentów, o których mowa 

powyżej, posiadacz rachunku zbiorczego sporządza wykaz uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu. W przypadku, gdy posiadacz rachunku zbiorczego nie jest uczestnikiem KDPW (albo spółki, której 

KDPW przekazał wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem depozytu papierów wartościowych), 

wykaz uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest przekazywany za pośrednictwem uczestnika 

KDPW (albo spółki, której KDPW przekazał wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem depozytu 

papierów wartościowych).  

Akcjonariusz Spółki może przenosić Akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 § 1 KSH). 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu 

wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej 

nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 4121 § 2 KSH). Akcjonariusz Spółki 

posiadający Akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może, stosownie do art. 412 

§ 6 KSH ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z Akcji zapisanych na każdym 

z rachunków. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, 

członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni 

zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. 

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Spółki okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość 

wystąpienia konfliktu interesów. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 

Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, jest obowiązany głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez 

akcjonariusza Spółki. 
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Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z Akcji każdego 

akcjonariusza Spółki. Akcjonariusz Spółki nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik 

głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, 

w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. 

Ograniczenie powyższe nie dotyczy głosowania przez akcjonariusza Spółki jako pełnomocnika innego 

akcjonariusza przy powzięciu uchwał, o których mowa powyżej, a dotyczących jego osoby. 

Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu 

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Prawo głosu przysługuje 

od dnia pełnego pokrycia akcji (art. 411 § 2 KSH). Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych 

akcji (art. 4113 KSH).  

Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia 

KSH przewiduje możliwość wytoczenia przez akcjonariusza dwóch powództw służących zaskarżaniu uchwał 

walnego zgromadzenia – powództwa o uchylenie uchwały oraz powództwa o stwierdzenie nieważności 

uchwały, tj.: 

 zgodnie z art. 422 § 1 KSH, uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi 

obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być 

zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały; natomiast 

 zgodnie z art. 425 § 1 KSH, uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być zaskarżona 

w wyniku wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. 

Prawo do wytoczenia powyższych powództw przysługuje (i) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym 

członkom tych organów, (ii) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał 

zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej; zgodnie z art. 353 § 3 

KSH akcja niema oznacza akcję uprzywilejowaną w zakresie dywidendy, wobec której wyłączone zostało prawo 

głosu), (iii) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu oraz (iv) 

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

walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad (art. 422 § 2 KSH, art. 

425 § 1 KSH).  

W przypadku spółki publicznej, powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia należy wnieść w terminie 

miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia 

powzięcia uchwały (art. 424 § 2 KSH). Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia 

spółki publicznej powinno być wniesione w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak 

niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 § 3 KSH). 

Zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, przy czym sąd 

rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu posiedzenia jawnego (art. 423 § 1 KSH, 

art. 425 § 5 KSH). 

W sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia pozwaną Spółkę 

reprezentuje zarząd, jeżeli na mocy uchwały walnego zgromadzenia nie został ustanowiony w tym celu 

pełnomocnik (art. 426 § 1 KSH). 

W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia sąd, 

na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych 

oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Jednocześnie nie wyłącza to możliwości 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (art. 423 § 2 KSH). 

Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami 

Zgodnie z art. 385 § 3 KSH, na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału 

zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze 
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głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. 

Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada 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 (art. 385 § 5 KSH). 

Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną we wskazany 

powyżej sposób, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze niegłosujący przy 

wyborze członków rady nadzorczej oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 KSH). 

Jeżeli na walnym zgromadzeniu, o którym mowa powyżej, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy 

zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej 

jednego członka rady nadzorczej zgodnie z powyższym opisem, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich 

dotychczasowych członków rady nadzorczej. 

W głosowaniu każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, przy czym wyłącznie akcje 

nieme pozostają w takim przypadku bez prawa głosu. 

Prawo do uzyskania informacji o spółce 

Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie 

informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad  

(art. 428 § 1 KSH).  

W takim przypadku, zarząd może też udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli 

przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie 

2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia (art. 428 § 5 KSH). Poza tym, 

odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki 

w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi (art. 428 § 4 KSH).  

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji 

dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. W dokumentacji przedkładanej 

najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone 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 (art. 428 § 7 KSH). 

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo 

spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 

organizacyjnych przedsiębiorstwa (art. 428 § 2 KSH). Ponadto, członek zarządu może odmówić udzielenia 

informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, 

cywilnoprawnej bądź administracyjnej. 

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który 

zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia 

informacji (art. 429 § 1 KSH). Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, 

na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego 

o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym 

zgromadzeniem (art. 429 § 2 KSH). 

Spółka jest zobowiązana przekazać, w formie raportu bieżącego, informacje udzielone akcjonariuszowi poza 

walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 lub 6 KSH (§ 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia w sprawie 

informacji bieżących i okresowych). 

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia 

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 

tygodnia przed walnym zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH). 
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Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu 

komisję, złożoną co najmniej z trzech osób 

Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym 

walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną 

co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH). 

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego 

wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta 

Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania 

rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, które może zostać 

zgłoszone licząc od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, 

nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza 

dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej (art. 395 § 4 KSH). 

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania odpisów uchwał 

Akcjonariusze spółki są uprawnieni do przeglądania księgi protokołów, a także żądania wydania poświadczonych 

przez zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH). 

14.4 Zamiana praw akcjonariuszy Spółki 

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, 

jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej (art. 334 § 2 KSH). Zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu Emitenta, wszystkie 

akcje Spółki są akacjami na okaziciela i zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 

14.5 Umorzenie Akcji 

Umorzenie akcji jest możliwe jedynie wtedy, gdy czynność tę przewiduje statut spółki (art. 359 § 1 KSH). 

Umorzenie dobrowolne 

Zgodnie z § 7 ust. 1 Statutu, Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez 

Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku 

obrotowym (art. 359 § 1 KSH). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz obniżenia kapitału 

zakładowego. Stosownie do art. 359 § 2 zd. 2 KSH w zw. z § 7 ust. 3 Statutu, uchwała Walnego Zgromadzenia 

o umorzeniu Akcji powinna określać sposób umorzenia i warunki umorzenia Akcji, a w szczególności podstawę 

prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi Akcji umorzonych, bądź 

uzasadnienie umorzenia Akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Ponadto, zgodnie 

z § 7 ust. 4 Statutu, podjęcie uchwały o umorzeniu Akcji powinno być poprzedzone podjęciem przez Walne 

Zgromadzenie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę Akcji własnych celem umorzenia, w której 

zostaną określone warunki nabycia tych Akcji. 

Umorzenie przymusowe 

Statut Spółki nie przewiduje możliwości dokonania umorzenia przymusowego. 

14.6 Rewident do spraw szczególnych 

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, 

posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie 

zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub 

prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad 

najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.  

Zgodnie z art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie, rewidentem do spraw szczególnych może być wyłącznie podmiot 
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posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale walnego 

zgromadzenia, które zapewnią sporządzenie rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania, przy czym 

rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot świadczący w okresie objętym badaniem usługi 

na rzecz spółki publicznej, jej podmiotu dominującego lub zależnego, jak również jej jednostki dominującej lub 

znaczącego inwestora w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być 

również podmiot, który należy do tej samej grupy kapitałowej co podmiot, który świadczył usługi, o których 

mowa powyżej. 

Zgodnie z art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie, uchwała walnego zgromadzenia, o której mowa powyżej, powinna 

określać w szczególności (i) oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził 

zgodę na piśmie; (ii) przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził na 

piśmie zgodę na ich zmianę; (iii) rodzaje dokumentów, które spółka powinna udostępnić biegłemu; (iv) termin 

rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od dnia podjęcia uchwały. Przed podjęciem uchwały zarząd 

spółki przedstawia walnemu zgromadzeniu pisemną opinię dotyczącą zgłoszonego wniosku. 

Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku, o którym mowa w art. 84 ust. 1 

Ustawy o ofercie, albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie, wnioskodawcy 

mogą, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie 

wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych. 

Zarząd i rada nadzorcza są obowiązane udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty określone 

w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych albo w postanowieniu 

sądu o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych, a także udzielić wyjaśnień niezbędnych 

do przeprowadzenia badania. Rewident do spraw szczególnych jest obowiązany przedstawić zarządowi i radzie 

nadzorczej pisemne sprawozdanie z wyników badania. Zarząd jest obowiązany przekazać to sprawozdanie 

do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego. Sprawozdanie rewidenta do spraw szczególnych nie może 

ujawniać informacji stanowiących tajemnicę techniczną, handlową lub organizacyjną Spółki, chyba że jest 

to niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w tym sprawozdaniu. Zarząd zobowiązany jest złożyć 

sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 
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15. PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZANE DO OBROTU 

15.1 Podstawowe informacje o dopuszczanych papierach wartościowych 

Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie do obrotu  

na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich Akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN 

(dziesięć groszy) każda Akcja, tj.: 

 510000 (pięciuset dziesięciu tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 51.000,00 PLN 

(pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 0/100); 

 490000 (czterystu dziewięćdziesięciu tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii 

B, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 49.000,00 PLN 

(czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 0/100); 

 118873 (sto osiemnastu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu trzech) równe i niepodzielnych akcji 

zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 

nominalnej 11.887,30 PLN (jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 30/100). 

W dniu 17 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały: 

 uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa 

poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki, na mocy której Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

postanowiło ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu w ramach alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez GPW, a ponadto w związku z ubieganiem się 

o wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku 

NewConnect prowadzonego przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, 

że Akcje Serii C będą podlegały dematerializacji w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 3) Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi; 

 uchwałę nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii A i serii B do obrotu w ramach 

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz ich dematerializację, na mocy której 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło ubiegać się o wprowadzenie 510000 (pięciuset 

dziesięciu tysięcy) sztuk Akcji Serii A oraz 490000 (czterystu dziewięćdziesięciu tysięcy) sztuk Akcji Serii 

B do obrotu w ramach alternatywnego systemy obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez GPW 

(wartość nominalna każdej akcji z serii wynosi 0,10 PLN), a ponadto w związku z ubieganiem się 

o wprowadzenie Akcji Serii A i B do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu na rynku 

NewConnect prowadzonego przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, 

że Akcje Serii A i B będą podlegały dematerializacji w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. 

W dniu 20 sierpnia 2018 roku Zarząd KDPW podjął uchwałę nr 515/2018, na mocy której przyznano Spółce status 

uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz zarejestrowano w depozycie papierów wartościowych następujące 

papiery wartościowe: 510000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 490000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 

118873 akcje zwykłe na okaziciela serii C. 

W dniu 8 listopada 2018 roku Zarząd GPW podjął uchwałę nr 1134/2018 w sprawie wprowadzenia 

do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C Spółki, 

na mocy której Zarząd GPW postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 

następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda: 510000 

akcji serii A, 490000 akcji serii B oraz 118873 akcje serii C. 

W dniu 16 listopada 2018 roku Zarząd GPW podjął uchwałę nr 1161/2018 w sprawie wyznaczenia pierwszego 

dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C 

Spółki, na mocy której Zarząd GPW postanowił: (i) określić dzień 19 listopada 2018 roku jako dzień pierwszego 
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notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela 

Spółki, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez KDPW kodem 

„PLPNTPK00014”: 510000 akcji serii A, 490000 akcji serii B oraz 118873 akcje serii C; oraz (ii) notować ww. akcje 

w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „POINTPACK” i oznaczeniem „PNT”. 

W dniu 29 października 2020 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o przeniesieniu notowanych w Alternatywnym 

Systemie Obrotu na rynku NewConnect Akcji Spółki na rynek regulowany organizowany przez GPW. Przeniesienie 

obejmuje łącznie wszystkie 1118873 Akcje Spółki, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, tj. 

510000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 490000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 118873 akcje zwykłe 

na okaziciela serii C. Spółka zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych na rynek 

regulowany GPW. 

W dniu 28 kwietnia 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 15 w sprawie ubiegania 

się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez GPW. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło ubiegać się o wycofanie Akcji 

Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w związku z przeniesieniem Akcji Spółki 

notowanych na tym rynku na rynek regulowany prowadzony przez GPW.   

Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu GPW, dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty 

finansowe, o ile: 

1) został opublikowany lub udostępniony zgodnie z właściwymi przepisami prawa odpowiedni dokument 

informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru, chyba że opublikowanie, udostepnienie lub 

zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane; 

2) ich zbywalność nie jest ograniczona; 

3) w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne. 

Ponadto, zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu GPW, w przypadku dopuszczania do obrotu giełdowego akcji powinny 

one spełniać dodatkowo następujące warunki: 

1) iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy 

określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej 60.000.000,00 PLN albo 

równowartość w złotych co najmniej 15.000.000,00 EUR, zaś w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej 

jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku 

o dopuszczenie do obrotu giełdowego przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym 

przez GPW alternatywnym systemie obrotu – co najmniej 48.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych 

co najmniej 12.000.000,00 EUR; 

2) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: (a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu 

giełdowego, oraz (b) 100000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej 

co najmniej 4.000.000,00 PLN albo równowartości w złotych równej co najmniej 1.000.000,00 EUR, liczonej 

według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej. 

Przy czym, zgodnie z § 3 ust. 10 Regulaminu GPW, w przypadku, gdy akcje objęte wnioskiem o dopuszczenie: 

1) są notowane na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, albo gdy akcje te były 

notowane na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w okresie bezpośrednio 

poprzedzającym złożenie wniosku o dopuszczenie, wartość, o której mowa w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2) lit. b) 

Regulaminu GPW, ustala się na podstawie średniego kursu tych akcji na tym rynku regulowanym lub 

w alternatywnym systemie obrotu, z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 

o dopuszczenie; w przypadku notowania tych akcji na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 

obrotu przez okres krótszy niż 3 miesiące, wartość tą ustala się na podstawie średniego kursu tych akcji z całego 

tego okresu (z wyłączeniem kursu z dnia złożenia wniosku o dopuszczenie); 
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2) są notowane, albo były notowane, zarówno na innym rynku regulowanym (innych rynkach regulowanych), jak 

i w alternatywnym systemie obrotu (alternatywnych systemach obrotu), wartość, o której mowa w ust. 2 pkt 1) 

oraz pkt 2) lit. b) Regulaminu GPW, ustala się jako średnią arytmetyczną średniego kursu na innym rynku 

regulowanym (średnich kursów na innych rynkach regulowanych) i średniego kursu w alternatywnym systemie 

obrotu (średnich kursów w alternatywnych systemach obrotu), z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień 

złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego, a w przypadku krótszego okresu notowania – z całego 

tego okresu (z wyłączeniem dnia złożenia wniosku o dopuszczenie). 

Zgodnie z § 3a ust. 1 Regulaminu GPW, Zarząd Giełdy dopuszczając akcje do obrotu giełdowego ocenia 

dodatkowo czy obrót tymi akcjami będzie prowadzony w sposób rzetelny, prawidłowy, skuteczny oraz czy 

zapewniona będzie ich swobodna zbywalność. 

Ponadto, zgodnie z § 10 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy rozpoznając wniosek o dopuszczenie akcji do obrotu 

giełdowego bierze pod uwagę: 

1) sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi zadłużenia, 

jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta, 

2) perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych 

z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, 

3) doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczych emitenta,  

4) warunki, na jakich emitowane były instrumenty finansowe i ich zgodność z zasadami, o których mowa w § 35, 

5) bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników. 

W sytuacji, gdy określone powyżej lub inne kryteria nie zostaną spełnione w chwili podejmowania przez Zarząd 

GPW decyzji w sprawie dopuszczenia Akcji Dopuszczanych do obrotu na GPW, wiązać się to będzie z odmową 

dopuszczenia Akcji Dopuszczanych do obrotu na GPW.  

Do obrotu giełdowego mogą być dopuszczone Akcji Dopuszczane, pod warunkiem, że Spółka spełnia warunki 

określone w Regulaminie GPW, w tym w szczególności wskazane w § 3 ust. 2, § 3a  ust. 1 i § 10 Regulaminu GPW 

wymogi dotyczące rozproszenia Akcji Dopuszczanych. Na Datę Prospektu Spółka spełnia wymagania dotyczące 

rozproszenia akcjonariatu, szczegółowo wskazane w Regulaminie GPW. 

Spółka identyfikuje następujące czynniki, rozumiane jako zdarzenia zewnętrzne i niezależne od Emitenta, które 

mogą wpłynąć na niespełnienie kryteriów dopuszczenia Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym 

określonych w Regulaminie GPW i które mogą być przyczyną odmowy dopuszczenia Akcji Dopuszczanych  

do obrotu na GPW: 

 zmiana struktury akcjonariatu, która potencjalnie może istotnie wpłynąć na ograniczenie poziomu 

rozwodnienia (free float) akcjonariatu Spółki, na skutek czego akcje nie będą w posiadaniu dostatecznej 

liczby akcjonariuszy, by móc stwarzać podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego; 

 w stosunku do Emitenta zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub 

likwidacyjne;  

 w razie ewentualnego gwałtownego spadku kursu – Spółka nie będzie spełniała kryterium kapitalizacji. 

Emitent przewiduje, że rozpoczęcie notowań Akcji Dopuszczanych na rynku regulowanym GPW nastąpi 

w I połowie 2023 roku. 

Spółka, mając na celu ochronę przed materializacją opisanych powyżej ryzyk, będzie korzystać z usług 

profesjonalnych doradców, a ponadto dołoży wszelkich starań, aby dopuszczenie do obrotu na rynku 

regulowanym GPW przebiegło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami rynkowymi. 

Spółka ocenia, że prawdopodobieństwo wystąpienia powyższych ryzyk jest niskie, biorąc w szczególności pod 

uwagę okoliczność, że na Datę Prospektu Spółka spełnia kryteria dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym 

GPW. Wystąpienie któregokolwiek z opisywanych ryzyk może jednak skutkować poniesieniem znaczących 
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kosztów związanych z podjęciem działań zmierzających do dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym GPW 

oraz brak możliwości realizacji strategii założonych przez Zarząd. Mając na uwadze powyższe, w ocenie Spółki 

istotność powyższego ryzyka należy zakwalifikować jako średnią.  

15.2 Waluta wyemitowanych papierów wartościowych 

Akcje zostały wyemitowane w polskich złotych (PLN). 

15.3 Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe 

Spółka została utworzona jako spółka akcyjna na mocy aktu zawiązania spółki akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 

roku przez Marka Piosika i Krzysztofa Konwisarza działających osobiście oraz Vindemia Investments Limited 

z siedzibą w Nikozji, spółkę założoną na prawie cypryjskim i zarejestrowaną pod numerem HE 258683 

(Repertorium A nr 1044/2012). Początkowy kapitał zakładowy Spółki został określony na 100.000,00 PLN (sto 

tysięcy złotych 0/100) i dzielił się na 1000000 (jeden milion) równych i niepodzielnych akcji, w tym 510000 

(pięćset dziesięć tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 

PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 (jeden) do 510000 (pięćset dziesięć tysięcy) oraz 490000 (czterysta 

dziewięćdziesiąt tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,10 

PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 (jeden) do 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy). Kapitał 

zakładowy Spółki został pokryty i opłacony w całości zgodnie z art. 309 § 3 KSH.  

Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2017 roku, zmieniono 

Statut Spółki, a zmiany obejmowały m. in. zamianę akcji zwykłych imiennych serii B na akcje zwykłe na okaziciela 

serii B. Ponadto, w dniu 20 listopada 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła następujące uchwały: 

 uchwałę nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych akcjonariusza Black River DWC-

LLC na akcje na okaziciela, na mocy której Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zamianę 50000 akcji 

zwykłych imiennych serii B o numerach od B234001 do B284000 oraz 40000 akcji zwykłych imiennych 

serii B o numerach B450001 do B490000, o wartości 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, będących 

w posiadaniu akcjonariusza Black River DWC-LLC z siedzibą w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie, na 

50000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B234001 do B284000 oraz 40000 akcji zwykłych 

na okaziciela serii B o numerach B450001 do B490000, o wartości 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja; 

 uchwałę nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych akcjonariusza Marka Piosika  

na akcje na okaziciela, na mocy której Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zamianę 234000 akcji zwykłych 

imiennych serii B o numerach od B000001 do B234000, o wartości 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, 

przysługujących akcjonariuszowi Markowi Piosikowi, na 234000 akcji zwykłych na okaziciela serii 

B o numerach od B000001 do B234000, o wartości 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja; 

 uchwałę nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych akcjonariusza Jarosława Michalika 

na akcje na okaziciela, na mocy której Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zamianę 10000 akcji zwykłych 

imiennych serii B o numerach od B284001 do B294000, przysługujących akcjonariuszowi Jarosławowi 

Michalikowi, na 10000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B284001 do B294000; 

 uchwałę nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych akcjonariusza Krzysztofa 

Konwisarza na akcje na okaziciela, na mocy której Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zamianę 156000 

akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od B294001 do B450000, o wartości 0,10 PLN (dziesięć 

groszy) każda akcja, posiadanych przez akcjonariusza Krzysztofa Konwisarza, na 156000 akcji zwykłych 

na okaziciela serii B o numerach od B294001 do B450000, o wartości 0,10 PLN (dziesięć groszy)  

każda akcja. 

W dniu 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 12 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D, na mocy której postanowiono 

podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych 0/100) do kwoty 135.552,00 

PLN (sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 0/100), tj. o kwotę 35.552,00 PLN (trzydzieści pięć 

tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 0/100) w drodze emisji 323530 (trzystu dwudziestu trzech tysięcy pięciuset 
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trzydziestu) równych, niepodzielnych, zwykłych akcji na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 323530, 

o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 32.353,00 PLN (trzydzieści 

dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote 0/100) oraz 31990 (trzydziestu jeden tysięcy dziewięciuset 

dziewięćdziesięciu) równych, niepodzielnych, zwykłych akcji na okaziciela serii D od numeru 000001 do numeru 

031990, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 3.199,00 PLN (trzy 

tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 0/100). Umowy objęcia akcji na okaziciela 323530 nowych akcji 

zwykłych na okaziciela serii C nie zostały zawarte. Na skutek niezgłoszenia uchwały o podwyższeniu kapitału 

zakładowego do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcy od dnia jej powzięcia, stosownie do treści art. 431 § 4 

KSH, nie doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, objętego ww. uchwałą nr 12 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

w drodze emisji akcji serii C i D. 

Zmiana kapitału zakładowego Spółki nastąpiła na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 

pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki, zgodnie z którą kapitał zakładowy 

został podwyższony z kwoty 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych 0/100) o kwotę nie wyższą niż 27.500,00 PLN 

(dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych 0/100), poprzez emisję nie więcej niż 275000 (dwustu 

siedemdziesięciu pięciu tysięcy) sztuk akcji serii C, o kolejnych numerach, od  numeru 000001 do numeru nie 

wyższego niż 275000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda oraz następnie na podstawie 

uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego oraz 

zmiany Statutu Spółki, zgodnie z którą, wysokość objętego kapitału zakładowego wyniosła 11.887,30 PLN 

(jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 30/100), a objęcie kapitału zakładowego nastąpiło 

poprzez emisję 118873 (stu osiemnastu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela 

serii C, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. W związku z powyższym, kapitał zakładowy Spółki 

został podwyższony do kwoty 111.887,30 PLN (sto jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 

30/100) i został podzielony na: 510000 równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela akcji serii A, 490000 

równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela akcji serii B oraz 118873 równych i niepodzielnych akcji 

zwykłych na okaziciela akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja. 

Na Datę Prospektu wyemitowany na podstawie art. 431 KSH kapitał zakładowy Spółki, wynosi 111.887,30 PLN 

(sto jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 30/100) i dzieli się na 1118873 (jeden milion sto 

osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 

każda, w tym: 

 510000 (pięćset dziesięć tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości 

nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 do 510000, o łącznej wartości 

nominalnej 51.000,00 PLN (pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 0/100); 

 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii 

B, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 do 490000, o łącznej 

wartości nominalnej 49.000,00 PLN (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 0/100); 

 118873 (sto osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) równe i niepodzielne akcje zwykłe  

na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001  

do 118873, o łącznej wartości nominalnej 11.887,30 PLN (jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt 

siedem złotych 30/100). 

15.4 Umowne ograniczenia dotyczące zbywalności akcji (umowy lock-up) 

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na Datę Prospektu nie zostały zawarte żadne umowy ograniczające 

zbywalność akcji. 

15.5 Inne rynki regulowane lub rynki równoważne 

Na Datę Prospektu akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub jakimkolwiek innym 
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odpowiednim rynku. 

Na Datę Prospektu akcje Spółki są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 

prowadzonym przez GPW. 

Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub  

notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami  

Rozporządzenia Prospektowego.  

15.6 Informacje o ofercie publicznej i planowanym terminie dopuszczenia Akcji na rynek 

regulowany 

Akcje Dopuszczane będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu w celu ich dystrybucji na rynku 

regulowanym GPW. Emitent nie może zagwarantować, że zgoda na dopuszczenie Akcji do obrotu zostanie 

z pewnością wydana. Planowany termin dopuszczenia Akcji do obrotu zależeć będzie od spełnienia przez 

Emitenta kryteriów dopuszczenia akcji Emitenta na rynku regulowanym GPW, o których mowa  w punkcie 

„15.1 Podstawowe informacje o dopuszczanych papierach wartościowych” niniejszego prospektu. 

W związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW nie będzie 

prowadzona oferta publiczna zwolniona z obowiązku prospektowego oraz nie są tworzone papiery wartościowe 

innej klasy. W związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW 

nie istnieją klauzule nadprzydziału lub opcji dodatkowego przydziału typu greenshoe. 

15.7 Pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym  

W związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW żadne podmioty nie 

podjęły wiążących zobowiązań do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym. 

15.8 Stabilizacja cen 

W związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW nie jest przewidziane 

przeprowadzenie oferty papierów wartościowych, w konsekwencji czego nie są przewidziane działania 

stabilizujące cenę. 

15.9 Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału emitenta ze strony osób 

trzecich, które miały miejsce w trakcie ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku 

obrotowego 

Emitent oświadcza, iż w trakcie ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego ze strony osób 

trzecich nie wystąpiły żadne publiczne oferty przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta. 
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16. RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE 

Z NABYWANIEM I ZBYWANIEM AKCJI 

Informacje zawarte w niniejszym punkcie stanowią ogólny zarys funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce 
oraz obowiązujących na Datę Prospektu obowiązków związanych z nabywaniem i zbywaniem akcji. Inwestorzy 
powinni każdorazowo zapoznać się z odpowiednimi regulacjami oraz zasięgnąć opinii doradcy prawnego 
w zakresie przepisów prawa związanych z nabywaniem, posiadaniem i zbywaniem Akcji Dopuszczanych. 

 

16.1 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Podmiotem zajmującym się prowadzeniem rynku giełdowego instrumentów finansowych w Polsce jest GPW. 

GPW funkcjonuje na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych.  

Do powszechnie obowiązujących przepisów prawa zaliczają się: Ustawa o ofercie publicznej, Ustawa o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym. Regulacjami wewnętrznymi są 

m.in. Statut GPW i Regulamin GPW. Ponadto polski rynek kapitałowy funkcjonuje na zasadach określonych 

w rozporządzeniach do powołanych wyżej ustaw oraz w regulacjach unijnych, w szczególności rozporządzeniach 

unijnych, których przepisy znajdują bezpośrednie zastosowanie w Polsce.  

Rynek giełdowy prowadzony przez GPW jest rynkiem regulowanym w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi. Rynek giełdowy dzieli się na rynek podstawowy, który jest rynkiem oficjalnych 

notowań giełdowych, oraz rynek równoległy.  

Nadzór nad tym rynkiem giełdowym jest kompetencją KNF.  

Organizacja obrotu papierami wartościowymi 

Obrót akcjami na GPW dokonywany jest za pośrednictwem firm inwestycyjnych, np.: domów maklerskich czy 

banków prowadzących działalność maklerską, posiadających status członków GPW, których aktualny wykaz 

dostępny jest na stronie internetowej GPW https://www[.]gpw[.]pl/lista-czlonkow-gieldy. Od strony technicznej 

obrót na giełdzie obsługiwany jest przez system transakcyjny Universal Trading Platform (UTP).   

W Polsce prowizje maklerskie nie są ustalane ani przez GPW ani przez inne organy regulacyjne. Są one zależne 

od domu maklerskiego, który je realizuje oraz od ogólnej wartości transakcji. 

Co do zasady system transakcyjny zapewnia ustalanie kursów papierów wartościowych w oparciu o zlecenia 

kupujących i sprzedających. W celu ustalenia ceny danego papieru wartościowego sporządzane są zestawienia 

zleceń kupna i sprzedaży. Kojarzenie tych zleceń dokonywane jest według ściśle określonych zasad, zaś realizacja 

transakcji odbywa się z trakcje sesji giełdowych.   

Zgodnie z Regulaminem GPW sesje na GPW odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 

17:05 czasu warszawskiego, o ile Zarząd GPW nie postanowi inaczej. Oferty są zgłaszane w systemie notowań 

ciągłych lub w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym lub dwukrotnym określeniem kursu jednolitego, 

w zależności od rynku notowań danych papierów wartościowych. Dla dużych pakietów akcji są możliwe tzw. 

transakcje pakietowe prowadzone poza systemem notowań ciągłych lub kursu jednolitego.  

Informacje o kursie, wolumenie obrotów oraz wszelkich prawach szczególnych, jak np. prawo do dywidendy czy 

prawo poboru, w odniesieniu do poszczególnych akcji są dostępne na oficjalnej stronie GPW: www[.]gpw[.]pl. 

Rozliczenia 

Transakcje na rynku regulowanym GPW odbywają się w myśl zasady płatności przy odbiorze, tzw. zasady delivery 

versus payment. Przeniesienie praw następuje w ciągu 2 dni po dokonaniu transakcji. Regułą jest, że każdy 

inwestor posiada rachunek papierów wartościowych oraz rachunek gotówkowy w firmie inwestycyjnej lub 

podmiocie prowadzącym działalność powierniczą w Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei każda firma inwestycyjna 

lub podmiot prowadzący działalność powierniczą w Rzeczypospolitej Polskiej posiada odpowiednie konta 

i rachunki w KDPW, a także rachunek gotówkowy w banku rozliczeniowym.  

KDPW jest obowiązana do przeprowadzania rozliczeń zawartych przez członków GPW w oparciu o listę transakcji 

przekazaną przez GPW, natomiast członkowie GPW koordynują rozliczenia dla klientów, na rachunek których 
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przeprowadzono transakcje.  

Dematerializacja Akcji Spółki  

Zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, papiery wartościowe będące przedmiotem oferty 

publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu 

obrotu lub emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski nie mają formy dokumentu od chwili ich 

zarejestrowania na podstawie umowy, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych 

w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja).  

Skutkiem zawarcia umowy z KDPW jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów 

wartościowych. Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz 

pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. Istnieje 

możliwość prowadzenia tzw. rachunków zbiorczych. Rejestrowane są na nich zdematerializowane papiery 

wartościowe nienależące do osób, dla których te rachunki są prowadzone, ale należące do innej osoby lub osób. 

Nie jest uważany za uprawnionego z zapisanych na tym rachunku zdematerializowanych papierów 

wartościowych podmiot, dla którego prowadzony jest rachunek zbiorczy, tzw. posiadacz rachunku zbiorczego. 

Osobą uprawnioną jest osoba wskazana podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza 

rachunku wraz ze wskazaniem liczby zdematerializowanych papierów wartościowych.  

Zdematerializowane akcje na okaziciela uprawniają do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zgodnie z art. 4063 

KSH na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie 

wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim 

po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów 

wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.  

W przypadku chęci przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych umowa zobowiązująca  

do przeniesienia przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku  

papierów wartościowych.  

Wycofanie akcji z obrotu 

Zgodnie z art. 91 Ustawy o ofercie Komisja, na wniosek spółki publicznej, udziela zezwolenia na wycofanie akcji 

z obrotu na rynku regulowanym w przypadku spełnienia warunków określonych w tej ustawie. W decyzji 

udzielającej zezwolenia Komisja określa termin, nie dłuższy niż miesiąc, po upływie którego następuje wycofanie 

akcji z obrotu. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy spółka wycofuje akcje z obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu, pod warunkiem dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym. Skutkiem wycofania akcji 

jest uchylenie ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. 

Wniosek można złożyć, jeżeli walne zgromadzenie spółki publicznej, większością 9/10 głosów oddanych 

w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, podjęły uchwałę 

o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie z art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji z obrotu. Akcjonariusz lub 

akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad przedmiotowej uchwały, są obowiązani do uprzedniego 

ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia lub innego 

właściwego organu stanowiącego spółki sprawy podjęcia uchwały, mogą nabywać akcje tej spółki w okresie 

między zgłoszeniem żądania a zakończeniem wezwania, jedynie w drodze tego wezwania. Obowiązek ogłoszenia 

wezwanie nie powstaje w przypadku, gdy z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad sprawy podjęcia 

uchwały, występują wszyscy akcjonariusze spółki. 

16.2 Ustawa o ofercie publicznej  

Ustawa o ofercie reguluje m.in. obowiązki oraz ograniczenia w stosunku do podmiotów nabywających 

i zbywających określone pakiety akcji, a także w stosunku do podmiotów, których udział w ogólnej liczbie głosów 

w spółce publicznej uległ zmianie na skutek przyczyn innych niż nabycie lub zbycie akcji.  
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Prawa i obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych pakietów akcji 

Art. 69 Ustawy o ofercie stanowi, że kto:  

 osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej; albo 

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

w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 

33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów 

- jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz tę spółkę, nie później niż w terminie 4 (czterech) dni 

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

należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji 

spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym – nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni 

sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi, o których mowa powyżej, są dni sesyjne określone przez 

spółkę prowadzącą rynek regulowany (GPW) w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej.  

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, powstaje również w przypadku: 

 zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej: 

- 2% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku 

oficjalnych notowań giełdowych; 

- 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku 

regulowanym niż określony powyżej lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu; 

 zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej 

liczby głosów. 

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, nie powstaje w przypadku, gdy po rozrachunku 

w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu 

zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia 

lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. 

Wyżej wskazane zawiadomienie zawiera informacje o: 

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

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

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

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

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

 podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 

 osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie; 

 liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których 

nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa 

w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b 

ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju 

lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym 

nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji; 

 liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których 
w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 
1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia 
tych instrumentów finansowych; 

 łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3 (liczby aktualnie posiadanych 
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akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym spółki oraz liczby głosów z tych akcji i ich 
procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów), 7 (liczby głosów z akcji, obliczonej w sposób określony 
w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz 
instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów 
finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane 
wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwy tych instrumentów finansowych, daty ich 
wygaśnięcia oraz daty lub terminu, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji) i 8 (liczby głosów 
z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni 
lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy 
o ofercie, rodzaju lub nazwy tych instrumentów finansowych oraz daty wygaśnięcia tych instrumentów 
finansowych) Ustawy o ofercie i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. 

Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. 

Zgodnie z art. 69a Ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 tejże spoczywają również na podmiocie, który 
osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

 zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

 pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane 
z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, 
na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar 
wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego 
ustanowiono zabezpieczenie. 

Wezwania 

Na podstawie art. 72a ust. 1 Ustawy o ofercie, nabycie akcji spółki publicznej, której akcje są dopuszczone 
do obrotu na rynku regulowanym, może nastąpić w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 
wszystkich pozostałych akcji tej spółki, zwanego dalej „wezwaniem dobrowolnym”. 

W zgodzie z art. 72a ust. 2 Ustawy o ofercie, wezwanie dobrowolne może zawierać zastrzeżenie, że wezwanie 
to zostaje ogłoszone pod warunkiem, że do dnia wskazanego w treści tego wezwania, nie później jednak niż 
do zakończenia przyjmowania zapisów w odpowiedzi na to wezwanie, właściwy organ:  

 udzieli zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiębiorców;  

 udzieli zgody lub zezwolenia na nabycie akcji będących przedmiotem tego wezwania;  

 nie zgłosi sprzeciwu wobec nabycia akcji będących przedmiotem tego wezwania. 

Zgodnie z art. 72a ust. 3 Ustawy o ofercie, wezwanie dobrowolne może zawierać zastrzeżenie, że wezwanie 
to zostaje ogłoszone pod warunkiem wyrażenia, do dnia wskazanego w treści tego wezwania, nie później jednak 
niż do zakończenia przyjmowania zapisów w odpowiedzi na to wezwanie, wymaganej przepisami prawa zgody 
na nabycie akcji przez walne zgromadzenie lub inny organ stanowiący lub nadzorujący wzywającego. 

Zgodnie z art. 72a ust. 4 Ustawy o ofercie, wezwanie dobrowolne może zawierać zastrzeżenie, że wezwanie 
to zostaje ogłoszone pod warunkiem, że do dnia wskazanego w treści tego wezwania, nie później jednak niż 
do zakończenia przyjmowania zapisów w odpowiedzi na to wezwanie, zostanie:  

 podjęta przez walne zgromadzenie lub radę nadzorczą spółki publicznej, której akcje są objęte tym 
wezwaniem, uchwała w określonej sprawie;  

 zakończone z określonym skutkiem inne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 
wszystkich pozostałych akcji spółki należącej do tej samej grupy kapitałowej co spółka publiczna, której 
akcje są objęte tym wezwaniem dobrowolnym, ogłoszone na terytorium państwa należącego 
do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przez wzywającego lub spółkę należącą 
do tej samej co wzywający grupy kapitałowej;  

 zawarta przez spółkę publiczną, na której akcje to wezwanie jest ogłaszane, umowa określona w treści 
warunku.  

Na podstawie art. 72a ust. 5 Ustawy o ofercie, wezwanie dobrowolne może zawierać zastrzeżenie określające 
minimalną liczbę akcji objętą zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się 
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do nabycia tych akcji. Minimalna liczba akcji określona w tym wezwaniu wraz z liczbą akcji posiadanych przez 
podmioty, o których mowa w art. 87 Ustawy o ofercie, których udział w ogólnej liczbie głosów uwzględnia się na 
potrzeby powstania obowiązku ogłoszenia wezwania, nie może stanowić więcej niż suma 50% ogólnej liczby 
głosów. 

W przypadkach, o których mowa w art. 72a ust. 3-5 Ustawy o ofercie powyżej, wzywający może zastrzec 
możliwość nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w odpowiedzi na wezwanie dobrowolne mimo 
nieziszczenia się zastrzeżonego warunku. 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadku przekroczenia 50% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy 
od przekroczenia tego progu, do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich 
pozostałych akcji tej spółki, zwanego dalej „wezwaniem obowiązkowym”. 

Zgodnie z art. 73 ust. 2 Ustawy o ofercie, obowiązek, o którym mowa powyżej, nie powstaje w przypadku, gdy 
udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu 
do nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki 
publicznej lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia progu 50% 
ogólnej liczby głosów.; 

Zgodnie z art. 73 ust. 3 Ustawy o ofercie, jeżeli przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku 
dziedziczenia, a w przypadku Skarbu Państwa - także innego zdarzenia prawnego niż nabycie lub pośrednie 
nabycie akcji, połączenie lub podział spółki, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie w przypadku, 
gdy po takim przekroczeniu udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania 
obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące dalsze zwiększenie udziału w ogólnej 
liczbie głosów. 

Udział w ogólnej liczbie głosów powodujący obowiązek ogłoszenia wezwania obowiązkowego ustala się na koniec 
dnia. Obowiązek ogłoszenia wezwania obowiązkowego nie powstaje w przypadku przekroczenia progu 50% 
ogólnej liczby głosów w wyniku ogłoszenia wezwania dobrowolnego. 

Zgodnie z art. 73a Ustawy o ofercie, odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po 
jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił po wyższej cenie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 
wszystkich pozostałych akcji spółki publicznej i w wezwaniu tym nie zastrzeżono żadnego warunku. Zgodnie z art. 
75 ust. 3 Ustawy o ofercie, obowiązek, o którym mowa w art. 73 tej ustawy, nie powstaje w przypadku 
nabywania akcji: 

 spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie  
są przedmiotem obrotu zorganizowanego; 

 od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej; 

 w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego oraz w postępowaniu egzekucyjnym; 

 zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą na warunkach określonych 

w ustawie o niektórych zabezpieczeniach finansowych; 

 obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw  

do korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu; 

 w drodze dziedziczenia, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 Ustawy o ofercie; 

 w przymusowej restrukturyzacji. 

Zgodnie z art. 77 Ustawy o ofercie, ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu na rzecz podmiotu 

pośredniczącego zabezpieczenia w wysokości nie niższej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem 

wezwania. Ustanowione zabezpieczenie zapewnia możliwość zaspokojenia się z przedmiotu zabezpieczenia 

niezwłocznie po upływie terminu nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w odpowiedzi na wezwanie. 

Ustanowienie zabezpieczenia jest dokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej 

udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu.  

Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego. Podmiot 

pośredniczący realizuje zabezpieczenie wyłącznie na rzecz podmiotu, który złożył zapis w odpowiedzi 

na wezwanie. 
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W zgodzie z art. 77a ust. 1 Ustawy o ofercie, podmiot pośredniczący jest obowiązany do przekazania Komisji, 
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym, zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania. Do zawiadomienia podmiot 
pośredniczący załącza treść wezwania oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 zdanie trzecie Ustawy 
o ofercie. 

Zgodnie z art. 77b ust. 1 Ustawy o ofercie, Komisja może, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania 
zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy o ofercie, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych 
zmian lub uzupełnień w treści wezwania, przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści lub dokonania zmiany 
rodzaju lub wysokości zabezpieczenia, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni robocze. 

Na podstawie art. 79 ust. 1 Ustawy o ofercie, cena akcji proponowana w wezwaniach w przypadku,  
gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, nie może być niższa od: 

- średniej ceny rynkowej z  okresu 3 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym 
mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy o ofercie, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku 
głównym, oraz 

- średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym 
mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy o ofercie, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku 
głównym, oraz 

- średniej ceny rynkowej z krótszego okresu - jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany na rynku 
głównym przez okres krótszy niż określony w tiret drugie powyżej; 

 w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie albo 
w przypadku spółki, w stosunku do której zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub 
ogłoszono upadłość - nie może być niższa od ich wartości godziwej. 

Z kolei, zgodnie z art. 79 ust. 2 Ustawy o ofercie, cena akcji proponowana w wezwaniach nie może być również 
niższa od: 

 najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, 
podmioty od niego zależne lub podmioty wobec niego dominujące, podmioty będące osobami trzecimi, 
o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a Ustawy o ofercie, lub podmioty będące stronami zawartego 
z podmiotem obowiązanym porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, 
zapłaciły lub zobowiązały się zapłacić w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie 
zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a ust. 1 Ustawy o ofercie, albo 

 najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, 
o których mowa powyżej, wydały lub zobowiązały się wydać w zamian za akcje będące przedmiotem 
wezwania w okresie 12 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa  
w art. 77a ust. 1 Ustawy o ofercie.. 

Zgodnie z art. 79 ust. 3a Ustawy o ofercie,  przypadku gdy w okresie, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. a 
tiret pierwsze Ustawy o ofercie, obrót akcjami spółki publicznej był dokonywany na mniej niż jednej trzeciej sesji 
i jeżeli na co najmniej jednej trzeciej z tych sesji występowała co najmniej 5% różnica cen tych akcji na zamknięciu 
notowań w stosunku do ceny zamknięcia na poprzedniej sesji w tym okresie, cena minimalna nie może być niższa 
od ich wartości godziwej. Jeżeli wolumen obrotu akcjami spółki publicznej na rynku regulowanym lub 
w alternatywnym systemie obrotu publikowany przez spółkę prowadzącą rynek regulowany lub organizującą 
alternatywny system obrotu, w okresie 6 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa 
w art. 77a ust. 1 Ustawy o ofercie, stanowił mniej niż 1% wszystkich akcji spółki publicznej dopuszczonych  
do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, cena minimalna nie 
może być niższa od ich wartości godziwej. 

W przypadkach, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3a Ustawy o ofercie, wartość godziwą akcji 
wyznacza wybrana przez wzywającego firma audytorska. Przepisy art. 79a ust. 3 i 4 Ustawy o ofercie stosuje się 
odpowiednio. 

Art. 79 ust. 4 Ustawy o ofercie stanowi, że cena proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny ustalonej 
zgodnie z art. 79 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 79a  tej ustawy w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% 
wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu od osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli wzywający 
tak ustali z tą osobą. 

W przypadku gdy średnia cena rynkowa akcji ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie znacznie 
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odbiega od wartości godziwej tych akcji z powodu: 

 przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki 
przejmującej w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw majątkowych 
związanych z posiadaniem akcji spółki publicznej; 

 znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub okoliczności, 

których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec; 

 zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością; 

wzywający może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o udzielenie zgody na zaproponowanie w wezwaniu ceny 

niespełniającej kryteriów, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy o ofercie. 

Stosownie do art. 79 ust. 4c Ustawy o ofercie, do wniosku załącza się wycenę akcji spółki sporządzoną według 

wartości godziwej, na dzień przypadający nie wcześniej niż 14 (czternaście) dni przed złożeniem wniosku, przez 

firmę audytorską. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości wyceny załączonej do wniosku KNF może 

zlecić sporządzenie wyceny firmie audytorskiej. W przypadku, gdy wycena sporządzona na zlecenie Komisji 

wykaże, że wątpliwości były uzasadnione, wnioskodawca zwraca KNF koszty sporządzenia wyceny. 

Na podstawie art. 79 ust. 4d Ustawy o ofercie, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 i 3 Ustawy 

o ofercie, wniosek może zostać złożony nie później niż w terminie miesiąca od powstania obowiązku 

ogłoszenia wezwania. 

Obowiązki innych podmiotów  

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie, obowiązki dotyczące zawiadamiania KNF o osiągnięciu lub przekroczeniu 
określonego progu liczby głosów w spółce publicznej, jak również dotyczące wezwań, spoczywają odpowiednio: 

 również na 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; 

 na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie 
przez inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz 
inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot; 

 na alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego 
progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji 
łącznie przez inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI 
w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz inne alternatywne fundusze inwestycyjne 
utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot; 

 na funduszu emerytalnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie 
przez inne fundusze emerytalne zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne; 

 również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

 przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, 
z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 
2 pkt 2) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

 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; 

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

 również 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; 

 na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w podpunkcie powyżej, posiadając akcje 
spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów określonego w tych przepisach; 

 również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania  
na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych. 

Porozumienie 

Obowiązki opisane powyżej powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów 

w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia dotyczącego nabywania bezpośrednio  

lub pośrednio lub obejmowania w wyniku oferty niebędącej ofertą publiczną, lub zgodnego głosowania  

na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) 

Ustawy o ofercie; w związku ze zmniejszeniem udziału strony wskazanego wyżej porozumienia w ogólnej liczbie 

głosów; gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi 

w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. 

W przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) oraz ust. 1a Ustawy o ofercie, obowiązki określone 

powyżej mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

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

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

spółki publicznej przez: małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii 

lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; osoby pozostające  

we wspólnym gospodarstwie domowym; jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków opisanych powyżej: 

 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 art. 87 ust. 

1 pkt 4) ww. ustawy – 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; 

 po stronie pełnomocnika, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 7) ww. ustawy, wlicza się liczbę głosów 

posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów 

wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie. 

Przymusowy wykup akcji 

Art. 82 ust. 1 Ustawy o ofercie stanowi, że akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie 

z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami 

zawartego z nim porozumienia w sprawie nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego 

głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki osiągnął lub przekroczył 95% 

ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego 

progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji 

(przymusowy wykup). 

W oparciu o art. 82 ust. 2 Ustawy o ofercie, cenę przymusowego wykupu akcji dopuszczonych do obrotu na rynku 

regulowanym ustala się zgodnie z art. 79 ust. 1, 2, 3a i 3b oraz art. 79a Ustawy o ofercie. Cenę  

przymusowego wykupu akcji wprowadzonych wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu ustala się zgodnie  

z art. 79 ust. 2, 3a i 3b, art. 79a oraz art. 91 ust. 6-8 Ustawy o ofercie. 
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Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest 

żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje  

po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem 

przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku 

lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność 

maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany - nie później niż na 14 dni roboczych 

przed rozpoczęciem przymusowego wykupu - do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia 

Komisji oraz odpowiednio spółki prowadzącej rynek regulowany albo podmiotu organizującego alternatywny 

system obrotu, w którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje spółki są notowane na kilku rynkach 

regulowanych lub w kilku alternatywnych systemach obrotu - wszystkich tych spółek lub podmiotów. Podmiot 

ten załącza do zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu. 

Przymusowy odkup akcji 

Zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy o ofercie, akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych 

przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej 

spółce. Żądanie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub 

przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. W przypadku, gdy informacja o osiągnięciu lub 

przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów, o którym mowa w art. 83 ust. 1 Ustawy o ofercie, nie została 

przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1 ww. ustawy, termin na złożenie żądania 

biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych przez niego 

akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu lub 

przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. 

Żądaniu, o którym mowa powyżej, są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub 

przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie  

30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej 

ze stron porozumienia w sprawie nabywania przez członków tego porozumienia akcji spółki publicznej lub 

zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, o ile członkowie 

tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 95% ogólnej 

liczby głosów. 

Akcjonariusz spółki, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, żądający wykupienia 

akcji na zasadach, o których mowa powyżej, jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie 

z art. 79 ust. 1, 2, 3a i 3b oraz art. 79a Ustawy o ofercie. Akcjonariusz spółki, której akcje zostały wprowadzone 

wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu, żądający wykupienia akcji na zasadach, o których mowa powyżej, 

jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z art. 79 ust. 2, 3a i 3b, art. 79a oraz art. 91 

ust. 6-8 Ustawy o ofercie. Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w art. 83 ust. 1 ustawy, 

nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, 

akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania ceny nie niższej niż proponowana w tym 

wezwaniu. Przepisu art. 83 ust. 4 Ustawy o ofercie nie stosuje się. 

Odpowiedzialność z tytułu niespełnienia obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie 

Zgodnie z art. 88a Ustawy o ofercie, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 

1 ww. ustawy, do dnia jego ogłoszenia lub do dnia, w którym jego udział w ogólnej liczbie głosów w spółce 

publicznej, w której przekroczył określony w tym przepisie próg ogólnej liczby głosów, ulegnie zmniejszeniu 

do nie więcej niż 50%, nie może bezpośrednio lub pośrednio nabywać akcji tej spółki. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o ofercie, akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z: 

 akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 

powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub 

przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 tej 

ustawy; 

 akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79-79b tejże ustawy. 
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Stosownie do art. 89 ust. 2 Ustawy o ofercie, podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, o którym 

mowa w art. 73 ust. 1 ww. ustawy, oraz podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu 

zwiększeniu w przypadku, o którym mowa w art. 73 ust. 3 ww. ustawy, nie mogą wykonywać prawa głosu 

z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykonają w terminie obowiązki określone w art. 73 ust. 1 ww. 

ustawy lub zajdzie zdarzenie, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ww. ustawy. 

Z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw, prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew opisanym wyżej 

zakazom, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia. 

Odpowiedzialność administracyjna z tytułu niespełnienia obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie 

Zgodnie z art. 97 ust. 1a Ustawy o ofercie na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym 

mowa w art. 69-69b ww. ustawy (zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu akcji), lub dokonuje takiego zawiadomienia 

z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, KNF może nałożyć karę pieniężną: 

 w przypadku osób fizycznych – do wysokości 1.000.000,00 PLN (miliona złotych); 

 w przypadku innych podmiotów – do wysokości 5.000.000,00 PLN (pięciu milionów złotych) albo kwoty 

stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5.000.000,00 PLN (pięć milionów 

złotych). 

W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku powyższego 

naruszenia, przez podmiot niedokonujący zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu akcji, lub dokonujący takiego 

zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, zamiast wskazanej kwotowo kary 

pieniężnej KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub  

unikniętej straty.  

Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, na każdego kto: nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje 

obowiązki, o których mowa w art. 77a ww. ustawy; nie ogłasza lub nie przeprowadza wezwania, o którym mowa 

w art. 73 ust. 1 i 3 ww. ustawy, nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych 

w art. 73, art. 79, art. 79a lub art. 91 ust. 5 ww. ustawy; wbrew żądaniu Komisji w określonym w nim terminie 

nie wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących 

jego treści; albo nie zmienia rodzaju lub wysokości zabezpieczenia, dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie 

z zasadami, nie czyni zadość żądaniu przymusowego odkupu, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną 

do wysokości 10.000.000,00 PLN (dziesięciu milionów złotych). W swojej decyzji KNF może zobowiązać podmiot 

dopuszczający się naruszenia do zaniechania lub powstrzymania się od podejmowania działań stanowiących 

naruszenie lub wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej 

przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej. W razie bezskutecznego upływu tego 

terminu KNF może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. 

16.3 Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 

 papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem mogą być przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu; 

 dokonywanie oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży na podstawie tej oferty, z wyjątkiem oferty 

publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 3 i ust. 4 lit. a, b, e oraz h-j Rozporządzenia Prospektowego oraz 

oferty publicznej bankowych papierów wartościowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2324), wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej. 

Stosownie do art. 31 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stronami transakcji zawieranych na rynku 

regulowanym mogą być wyłącznie: firmy inwestycyjne; zagraniczne firmy inwestycyjne nieprowadzące 

działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zagraniczne osoby prawne z siedzibą  

na terytorium państwa należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju nieprowadzące 

działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; KDPW albo spółka, której KDPW przekazał 
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wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1 i 3 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi – w przypadku, o którym mowa w art. 59 ust. 3 tej ustawy; spółka prowadząca izbę 

rozliczeniową – w przypadku, o którym mowa w art. 68c ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

Stronami transakcji zawieranych na rynku regulowanym mogą być również, na warunkach określonych 

w Regulaminie GPW, inne podmioty nabywające i zbywające instrumenty finansowe we własnym imieniu  

i na własny rachunek: 

 będące uczestnikami KDPW lub spółki, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, 

o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 lub 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub spółki 

prowadzącej izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową, o której mowa w art. 68a tej ustawy; 

 niebędące uczestnikami podmiotu, o którym mowa powyżej, pod warunkiem wskazania podmiotu 

będącego uczestnikiem podmiotu, o którym mowa powyżej, który zobowiązał się do wypełniania 

obowiązków w związku z rozliczaniem zawartych transakcji. 

Czynność prawna mająca za przedmiot transakcję zawieraną na rynku regulowanym dokonana przez podmioty 

inne niż określone powyżej jest nieważna. 

Manipulacja 

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi zakazuje manipulacji instrumentami finansowymi. Zgodnie  

z art. 12 Rozporządzenia MAR, manipulację stanowi: 

 zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:  

 dają lub mogłyby dawać fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały co do podaży lub popytu 

na instrument finansowy, powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany 

na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny; lub 

 utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, 

powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu 

opartego na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub sztucznym poziomie; 

chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne 

zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów  

i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi; 

 zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące 

wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu towarowego na 

rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji, związane 

z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu; 

 rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, 

informacji, które dają lub mogłyby dawać fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały co do podaży lub 

popytu na instrument finansowy, powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany  

na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się 

lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego 

kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego  

na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie 

plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, 

że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd; 

 przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie fałszywych lub 

wprowadzających w błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego, jeżeli osoba przekazująca 

informacje lub dostarczająca dane wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe 

i wprowadzające w błąd, lub każde inne zachowanie stanowiące manipulowanie obliczaniem  

wskaźnika referencyjnego. 
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Za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania: 

 postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji 

w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązane kontrakty towarowe na rynku 

kasowym lub sprzedawane na aukcji produkty oparte na uprawnieniach do emisji, które skutkuje albo 

może skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza 

albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji; 

 nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje 

albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi  

do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia; 

 składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych 

metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu 

wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. a) lub b) 

Rozporządzenia MAR poprzez: 

 zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo 

prawdopodobieństwo ich spowodowania; 

 utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub 

prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, 

które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub 

 tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd 

sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności 

poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu; 

 wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych 

do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego, powiązanego kontraktu towarowego na 

rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do emisji (lub 

pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, 

powiązanym kontrakcie towarowym na rynku kasowym lub sprzedawanym na aukcji produkcie opartym 

na uprawnieniach do emisji, a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny 

tego instrumentu, powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji 

produktu opartego na uprawnieniach do emisji, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości 

istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny. 

Odpowiedzialność z tytułu niespełnienia lub naruszenia obowiązków wynikających z Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi 

Za naruszenie zakazu manipulacji Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi przewiduje sankcję karną 

w postaci grzywny do kwoty 5.000.000,00 PLN albo kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo 

zastosowania obu tych kar łącznie.     

16.4 Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) 

Informacje poufne 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR informacje poufne obejmują następujące rodzaje informacji: 

 określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, 

dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej 

liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby 

prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych 

pochodnych instrumentów finansowych; 

 w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych, określone w sposób precyzyjny informacje, 
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które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące bezpośrednio lub pośrednio jednego lub 

większej liczby takich instrumentów pochodnych lub dotyczące bezpośrednio powiązanych kontraktów 

towarowych na rynku kasowym, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby 

prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny takich instrumentów pochodnych lub powiązanych 

kontraktów towarowych na rynku kasowym, oraz gdy można zasadnie oczekiwać, że dane informacje 

zostaną ujawnione lub ich ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi lub 

wykonawczymi na szczeblu unijnym lub krajowym, zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem, 

na odpowiednich rynkach towarowych instrumentów pochodnych lub rynkach kasowych; 

 w odniesieniu do uprawnień do emisji lub opartych na nich produktach sprzedawanych na aukcjach, 

określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, 

dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby takich instrumentów, a które 

w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny 

tych instrumentów lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych; 

 w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, 

oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi 

instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, 

bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby 

instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby 

prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych 

kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów 

finansowych. 

Informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją 

lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, 

że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było 

wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny 

instrumentów finansowych.  

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych 

okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe 

okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub 

spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia. 

Informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ 

na ceny instrumentów finansowych, oznaczają informacje, które racjonalny inwestor prawdopodobnie 

wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych. 

Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia 

kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej. 

Stosownie do art. 14 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie: 

 wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych; 

 rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub 

 bezprawnego ujawniania informacji poufnych. 

Wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji 

poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, 

bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji 

poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja  

ta dotyczy, w przypadku, gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, 

również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej. 



 

150  

Udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby  
do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji 
poufnych oraz: 

 udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty 
finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub 

 udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie 
dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego 
anulowania lub zmiany. 

Z kolei bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu 

informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa 

się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. 

Powyższa regulacja ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z racji: 

 bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta lub uczestnika 
rynku uprawnień do emisji;  

 posiadania udziałów w kapitale emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji; 

 posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków lub 

 zaangażowania w działalność przestępczą; 

 wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż 

wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. 

W przypadku osoby prawnej, regulacje mają zastosowanie również do osób fizycznych, które biorą udział 

w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby 

prawnej. 

Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 

14 lit. c) Rozporządzenia MAR, ujawnia informację poufną podlega grzywnie do 2.000.000,00 PLN albo karze 

pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie. Kto wykorzystuje informację poufną, wbrew 

zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. a) Rozporządzenia MAR, podlega grzywnie do 5.000.000,00 PLN albo karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. A kto, wbrew zakazowi, o którym 

mowa w art. 14 lit. b) Rozporządzenia MAR udziela rekomendacji lub nakłania do nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna, podlega grzywnie do 2.000.000,00 PLN albo 

karze pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie. 

Zawiadomienia o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko związanych 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze, tj.: 

 osoby związane z emitentem, które są członkami organu administracyjnego, zarządzającego lub 

nadzorczego emitenta lub; 

 pełniące funkcje kierownicze, nie będące członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych emitenta, przy czym mające stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio 

lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających 

wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze tego podmiotu; 

oraz osoby blisko z nimi związane, tj.: 

 małżonek, partner uznawany zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem; 

 dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym; 

 członek rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez 

okres co najmniej roku lub; 

 osoba prawna, grupa przedsiębiorstw lub spółka osobowa, w której obowiązki zarządcze pełni osoba 
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pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa powyżej, nad którą osoba taka sprawuje 

pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub 

której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby; 

powiadamiają emitenta oraz właściwy organ o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu 

do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych 

z nimi instrumentów finansowych, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota transakcji 5.000,00 EUR (pięciu tysięcy 

euro) w trakcie jednego roku kalendarzowego. Powiadomienia dokonuje się niezwłocznie, nie później niż 

w terminie trzech dni roboczych po dniu transakcji. Emitent podaje do publicznej wiadomości informacje zawarte 

w zawiadomieniu, w terminie dwóch dni roboczych po otrzymaniu takiego zawiadomienia.  

Na każdego kto nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązki w zakresie zawiadomień o transakcjach osób 

pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko związanych, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, 

Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną: w przypadku osób fizycznych do wysokości 2.072.800,00 

PLN, a w przypadku innych podmiotów do wysokości 4.145.600,00 PLN. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie 

kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku takich naruszeń, zamiast kary pieniężnej 

o określonej, wskazanej wyżej wysokości, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty 

osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

Nabywanie lub zbywanie akcji w trakcie trwania okresów zamkniętych 

Stosownie do art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może 

dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, 

dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych 

z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem 

śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma 

obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta  

są dopuszczone do obrotu lub prawem krajowym. 

Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek 

lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego: 

 na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak 

poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji albo; 

 z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów 

oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana 

z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych. 

Na każdego kto wbrew zakazowi nabywania lub zbywania akcji w trakcie trwania okresów zamkniętych, o których 

mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, dokonał takiej transakcji na rachunek własny lub na rachunek osoby 

trzeciej, Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 2.072.800,00 PLN. W przypadku, 

gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku takich 

naruszeń, zamiast kary pieniężnej o określonej, wskazanej wyżej wysokości, Komisja może nałożyć karę pieniężną 

do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

16.5 Kodeks spółek handlowych – obowiązek zawiadomienia spółki o osiągnięciu 

stosunku dominacji 

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 4 KSH spółką dominującą jest spółka handlowa, gdy: 

 dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników  

albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki 

kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

 jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej 

(spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi 
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osobami, lub 

 jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki 

kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień 

z innymi osobami, lub 

 członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki 

zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub 

 dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym 

zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub 

 wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej, 

w szczególności przez zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej 

zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę. 

Zgodnie z art. 6 § 1 KSH, spółka dominująca ma obowiązek zawiadomić spółkę kapitałową zależną o powstaniu 

stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku. Dotyczy to odpowiednio ustania 

stosunku dominacji. 

Brak zawiadomienia o powstaniu stosunku dominacji skutkuje: 

 zawieszeniem wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominującej reprezentujących 

więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej; 

 nieważnością uchwał walnego zgromadzenia, chyba że zostały spełnione wymogi kworum oraz 

większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych. 

16.6 Rozporządzenie w sprawie kontroli koncentracji 

Rozporządzenie w sprawie kontroli koncentracji stanowi źródło prawa w zakresie wymogów związanych 

z kontrolą koncentracji, które ma wpływ na obrót akcjami i stosuje się do wszystkich koncentracji o wymiarze 

wspólnotowym.  

Stosownie do art. 1 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie kontroli koncentracji, koncentracja ma wymiar 

wspólnotowy, jeżeli: 

 łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 

5.000.000.000,00 EUR (pięć miliardów euro), oraz 

 łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 

przedsiębiorstw wynosi więcej niż 250.000.000,00 EUR (dwieście pięćdziesiąt 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. 

Koncentracja, która nie osiąga progów ustanowionych wyżej ma wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

 łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

2.500.000.000,00 EUR (dwa i pół miliarda euro); 

 w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich, łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000,00 EUR (sto milionów euro); 

 w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000,00 EUR (sto milionów euro), z czego 

łączny obrót każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi 

więcej niż 25.000.000,00 EUR (dwadzieścia pięć milionów euro); oraz 

 łączny obrót przypadający na Wspólnotę każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących 

w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000,00 EUR (sto milionów euro), 
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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. 

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia w sprawie kontroli koncentracji, koncentracje o wymiarze wspólnotowym 

zgłasza się Komisji Europejskiej przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty 

przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Zgłoszenia można również dokonać, gdy zainteresowane 

przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji Europejskiej szczerą intencję zawarcia umowy lub w przypadku 

publicznej oferty przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod 

warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym.  

Koncentracja, w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, występuje w przypadku, gdy trwała zmiana kontroli 

wynika z: łączenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw; lub 

przejęcia, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo przez jedno 

lub więcej przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią jednego lub więcej 

innych przedsiębiorstw, czy to wartościowych w drodze zakupu papierów wartościowych lub aktywów, czy  

to w drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób. 

Podstawę kontroli stanowią prawa, umowy lub jakiekolwiek inne środki, które oddzielnie bądź wspólnie 

i uwzględniając okoliczności faktyczne lub prawne, dają możliwość wywierania decydującego wpływu na 

przedsiębiorstwo, w szczególności przez: własność lub prawo użytkowania całego lub części aktywów 

przedsiębiorstwa; prawa lub umowy przyznające decydujący wpływ na skład, głosowanie lub decyzje  

organów przedsiębiorstwa. 

16.7 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 

Stosownie do art. 13 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zamiar koncentracji podlega 

zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli: 

 łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 

poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000,00 EUR (miliarda euro) lub 

 łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 

w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000,00 EUR 

(pięćdziesięciu milionów euro). 

Obrót, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy, obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio 

uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których 

należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. 

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

koncentracji Prezesowi UOKiK dotyczy zamiaru:  

 połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

 przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek 

inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez 

jednego lub więcej przedsiębiorców; 

 utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

 nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 

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

zgłoszenie przekroczył na terytorium RP równowartość 10.000.000,00 EUR (dziesięciu milionów euro). 

Stosownie do art. 14 ww. ustawy, nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

 jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, dotyczy 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 
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przedsiębiorców i nie przekroczył na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie równowartości 10.000.000,00 EUR (dziesięciu milionów euro). Obrót obejmuje obrót 

zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych; 

 jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, dotyczący połączenia dwóch lub więcej samodzielnych 

przedsiębiorców lub utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, nie przekroczył na 

terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 

10.000.000,00 EUR (dziesięciu milionów euro); 

 polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy 

kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących  

do tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić 

przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na 

terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 

10.000.000,00 EUR (dziesięciu milionów 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: 

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

lub 

 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 prawa do ich sprzedaży; 

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

przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej,  

do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana; 

 przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Stosownie do art. 97 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji 

podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa 

UOKiK decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Zgodnie z art. 98 ww. ustawy, nie 

stanowi naruszenia obowiązku, wskazanego powyżej, realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, 

zgłoszonej Prezesowi UOKiK, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni 

to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej 

szkodzie, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.  

Czynność prawna, na podstawie, której ma nastąpić koncentracja, może być dokonana pod warunkiem wydania 

przez Prezesa UOKiK, w drodze decyzji, zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminów, o których mowa 

w art. 96 (1 miesiąc od wszczęcia postępowania antymonopolowego) lub art. 96a (jego przedłużeniu o 4 miesiące) 

Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.  

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje 

zgodę na dokonanie koncentracji, gdy po spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji 

warunków konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub 

umocnienie pozycji dominującej na rynku. W oparciu o art. 19 ust. 2 ww. ustawy, Prezes UOKiK może na 

przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich 

zobowiązanie, w szczególności do: (i) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców; (ii) 

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

jednego lub kilku przedsiębiorców; (iii) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi – określając, w decyzji 

o zgodzie na dokonanie koncentracji, termin spełnienia warunków. 

Stosownie do art. 20 ww. ustawy, Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku 

której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie 

pozycji dominującej na rynku. Prezes UOKiK wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, 

w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub 

umocnienie pozycji dominującej na rynku, w przypadku, gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest 

uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego lub 

wywrze pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. 

Stosownie do art. 22 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, decyzje o zgodzie na dokonanie 

koncentracji wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. Prezes 

UOKiK może, na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji złożony nie później niż 30 dni przed 

upływem tego terminu, przedłużyć, w drodze postanowienia, ten termin o rok, jeżeli przedsiębiorca wykaże,  

że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja może spowodować istotne ograniczenie 

konkurencji na rynku. 

Odpowiedzialność z tytułu niespełnienia obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów  

Stosownie do art. 106 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes UOKiK może m.in. nałożyć 

na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku 

obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie: 

 dopuścił się naruszenia zakazu dotyczącego porozumienia, którego celem lub skutkiem jest 

wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, 

polegającego w szczególności na ograniczeniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku 

przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem; 

 dopuścił się naruszenia zakazu porozumień między przedsiębiorstwami, decyzji związków 

przedsiębiorstw i praktyk uzgodnionych, które mogą wpływać na handel między Państwami 

Członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji 

wewnątrz rynku wewnętrznego oraz zakazu nadużywania przez jedno lub większą liczbę 

przedsiębiorstw pozycji dominującej na rynku wewnętrznym lub na znacznej jego części, w zakresie, 

w jakim może wpływać na handel między Państwami Członkowskimi; 

 dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK; 

 dopuścił się naruszenia zakazu stosowania we wzorach umów zawieranych z konsumentami 

niedozwolonych postanowień umownych; 

 dopuścił się naruszenia zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 
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17. OPODATKOWANIE 

Przedstawione poniżej informacje stanowią jedynie ogólne zasady opodatkowania niektórych kategorii 

dochodów (przychodów) związanych z posiadaniem akcji. 

Przepisy prawa podatkowego Państwa Członkowskiego Inwestora oraz przepisy prawa podatkowego 

obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej tj. Państwa Członkowskiego kraju założenia Emitenta, mogą mieć 

wpływ na dochody uzyskane z tytułu papierów wartościowych. 

17.1 Ogólne zasady opodatkowania dochodów z tytułu sprzedaży akcji oferowanych 

w publicznym obrocie 

A. Podatek dochodowy od osób prawnych 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym 

dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Jej przepisy mają także zastosowanie 

do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (z wyłączeniem przedsiębiorstw 

w spadku i spółek niemających osobowości prawnej). Przepisy ustawy mają również zastosowanie do: 

a) spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

b) spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli 

zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne 

i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce 

ich osiągania. 

B. Opodatkowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających 

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Przedmiotem opodatkowania jest dochód ze sprzedaży akcji. Dochód stanowi różnicę pomiędzy 

przychodem, to jest kwotą ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami 

poniesionymi na ich nabycie (tj. ceną nabycia) oraz wydatkami związanymi bezpośrednio z nabyciem 

(np. opłaty notarialne, opłaty dla domu maklerskiego itp.). 

Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych (w tym akcji) jest opodatkowany na zasadach ogólnych, 

19% podatkiem dochodowym. 

Od 1 stycznia 2018 roku, przychody podatników podatku dochodowego od osób prawnych zostały 

rozdzielone na dwa źródła: z działalności gospodarczej (operacyjnej) oraz z zysków kapitałowych. 

Przepisy zmienionej Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawierają szeroki katalog 

przychodów, które traktowane są jako przychody z zysków kapitałowych. Zgodnie z dodanym art. 7b 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody z zysków kapitałowych uważa się 

m.in. przychody wynikające ze zbycia udziałów/akcji (w tym ze zbycia dokonanego celem ich 

umorzenia), przychody z papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz 

tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, przychody z tytułu wniesienia do spółki wkładu 

niepieniężnego, przychody ze zbycia wierzytelności a także dywidendy i inne przychody faktycznie 

uzyskane z udziału w zyskach osób prawnych (w tym przychody uzyskane z działań 

restrukturyzacyjnych w postaci połączenia lub podziału). 

Wskutek wyodrębnienia w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodu  

nazwanego „zyski kapitałowe” podatnicy zobowiązani są ustalać przychody, koszty ich uzyskania oraz 

podstawy opodatkowania odrębnie dla każdego ze źródeł przychodów. 

Ponadto, jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik uzyska dochód tylko 

z jednego z tych źródeł a w drugim z nich poniesie stratę, uzyskany dochód będzie podlegał 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym bez możliwości pomniejszenia go o stratę poniesioną 
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w drugim źródle przychodów. 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zasadniczo, podatnicy  

są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy 

pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą 

zaliczek należnych za poprzednie miesiące. 

C. Opodatkowanie dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych 

nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które 

osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych). 

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 3 ust. 3), za dochody (przychody) 

osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z: 

a) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 

poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład; 

b) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej 

nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej 

nieruchomości; 

c) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami 

wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo 

instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających; 

d) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce 

niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji 

wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem 

posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa – jeżeli  

co najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu 

inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub 

pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa 

do takich nieruchomości; 

e) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub 

praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej; 

f) tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, 

przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia; 

g) niezrealizowanych zysków, o których mowa w rozdziale 5a Ustawy o podatku dochodowym  

od osób prawnych. 

Zasady opodatkowania podatników nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej mogą być modyfikowane przez przepisy właściwej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania. 

Najczęściej, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska 

stanowią, że zyski ze sprzedaży akcji mogą być opodatkowane tylko w państwie siedziby zbywcy. 

Wyjątek stanowią umowy zawierające „klauzulę nieruchomościową”, która daje Rzeczypospolitej 

Polskiej prawo opodatkować zyski ze zbycia praw udziałowych w spółkach, których aktywa składają się 
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głównie bądź w przeważającej części z nieruchomości położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podatnicy mający siedzibę lub zarząd w państwach, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy 

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania powinni zapoznać się z postanowieniami tych umów, 

ponieważ mogą one mieć wpływ na zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji. 

D. Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych określono w Ustawie o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

E. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych akcji są traktowane jako przychody 

z kapitałów pieniężnych. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1ab Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z odpłatnego 

zbycia akcji powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności akcji. 

Stosownie do art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów 

uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. 

Dochodem, o którym mowa powyżej, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego 

zbycia akcji, to jest kwotami ze sprzedaży, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami 

poniesionymi na nabycie akcji (tj. ceną nabycia) oraz wydatkami związanymi bezpośrednio z nabyciem 

(np. opłaty notarialne, opłaty dla domu maklerskiego etc.). 

Podmioty pośredniczące w sprzedaży papierów wartościowych (w tym akcji) przez osobę fizyczną (np. 

domy maklerskie) mają obowiązek przesłać tej osobie (podatnikowi) oraz właściwemu urzędowi 

skarbowemu imienne informacje o wysokości uzyskanego dochodu (PIT-8C) w terminie do końca 

lutego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym osoba fizyczna osiągnęła dochód 

(poniosła stratę) z tytułu zbycia papierów wartościowych (art. 39 ust. 3 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych). 

W sytuacji poniesienia w roku podatkowym straty ze sprzedaży akcji, strata ta może obniżyć dochód 

uzyskany z tego źródła przychodów (tj. ze zbycia papierów wartościowych) w najbliższych kolejno po 

sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych 

lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. Straty poniesionej z tytułu zbycia papierów 

wartościowych nie łączy się ze stratami poniesionymi z innych źródeł przychodów. 

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie od dnia 

15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, podatnicy są obowiązani 

składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego 

w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach 

określonych w art. 30b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zeznanie złożone przed 

początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. 

W tym samym terminie podatnicy zobowiązani są do zapłaty podatku dochodowego z tytułu 

odpłatnego zbycia papierów wartościowych. 

Powyższych regulacji nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje 

w wykonywaniu działalności gospodarczej. W takim przypadku przychody ze sprzedaży papierów 

wartościowych powinny być kwalifikowane jako pochodzące z wykonywania działalności gospodarczej 

i rozliczone na zasadach właściwych dla tego źródła przychodu. 

F. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). 

Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 ust. 2b), za dochody 

(przychody) podatników niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z: 

a) pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, 

stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce 

wypłaty wynagrodzenia; 

b) działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu  

na miejsce wypłaty wynagrodzenia; 

c) działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez 

położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład; 

d) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej 

nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej 

nieruchomości; 

e) papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami 

wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo 

instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających; 

f) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce 

niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji 

wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej lub z tytułu należności będących następstwem 

posiadania tych udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa – jeżeli co 

najmniej 50% wartości aktywów takiej spółki, spółki niebędącej osobą prawną, funduszu 

inwestycyjnego, instytucji wspólnego inwestowania lub osoby prawnej, bezpośrednio lub 

pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa 

do takich nieruchomości; 

g) tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, 

przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP, niezależnie  

od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia; 

h) niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da Ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

Zasady opodatkowania podatników podatku dochodowego od osób fizycznych niemających miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być modyfikowane przez przepisy 

właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Najczęściej, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska stanowią, że 

zyski ze sprzedaży akcji mogą być opodatkowane tylko w państwie siedziby zbywcy. Wyjątek stanowią 

umowy zawierające „klauzulę nieruchomościową”, która daje Rzeczypospolitej Polskiej prawo 

opodatkować zyski ze zbycia praw udziałowych w spółkach, których aktywa składają się głównie bądź 

w przeważającej części z nieruchomości położonych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania w państwach, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła 

umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, powinny zapoznać się z postanowieniami 

tych umów, ponieważ mogą one wpływać na zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży papierów 

wartościowych. 
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17.2 Objęcie akcji przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych 

Wskutek dosłownego brzmienia przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

zaistniała wątpliwość, czy od 2018 roku opodatkowaniu nie podlegają również wkłady pieniężne do spółki 

kapitałowej, a co za tym idzie – objęcie akcji za gotówkę przez podatnika podatku dochodowego od osób 

prawnych. 

W dniu 1 marca 2018 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której potwierdził, iż art. 12 ust. 1 

pkt 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie obejmuje swoim zakresem przypadków wnoszenia 

do spółki lub spółdzielni wkładów pieniężnych, a zatem wniesienie wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni 

w dalszym ciągu nie powoduje powstania – po stronie podmiotu wnoszącego – przychodu. 

Konsekwencją powyższego jest wejście w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1291), która wprowadza zmiany w brzmieniu przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. Zgodnie ze zmienionym brzmieniem tego przepisu przychodem jest wartość 

wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym 

dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu 

niepieniężnego. Przepis ten ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od początku roku podatkowego, który 

rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 roku. 

17.3 Ogólne zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych z dywidendy 

A. Podatek dochodowy od osób prawnych 

Jak wspomniano powyżej, od 1 stycznia 2018 roku dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych stanowią odrębne źródło przychodów – przychody z zysków kapitałowych. 

Stosownie do art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy 

od przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 

19% uzyskanego przychodu (dochodu). 

Jak wynika z art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia się od podatku 

dochodowego przychody z tytułu dywidend, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez 

komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

a) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 

spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

b) uzyskującym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych  jest spółka 

podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczypospolita Polska Państwie 

Członkowskim lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 

osiągania; 

c) spółka, o której mowa w podpunkcie b) powyżej, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów 

(akcji) w kapitale spółki, o której mowa w podpunkcie a) powyżej; 

d) spółka, o której mowa podpunkcie b) powyżej, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania 

podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Zwolnienie od podatku dochodowego ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca 

dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada udziały (akcje) w spółce 

wypłacającej te należności w wysokości, określonej w c) powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat 

(art. 22 ust. 4a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 
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Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 

udziałów (akcji) w wymaganej wysokości upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).  

W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wymaganej wysokości 

nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz  

z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% dochodów (przychodów), do 20. Dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego 

dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia (art. 22 ust. 4b Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych). 

Opisane powyżej regulacje stosuje się odpowiednio do: 

a) spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 roku 

w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE z dnia 18 sierpnia 2003 roku, L 207, 

s. 1, ze zm.); 

b) dochodów (przychodów) z dywidend wypłacanych przez spółki mające siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 

osiągania, przy czym określony w punkcie c) powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale 

spółki wypłacającej, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25%; 

c) dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium Państwa 

Członkowskiego lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo 

w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu spółki podlegającej w Rzeczypospolitej 

Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska Państwie Członkowskim, lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli spółka ta spełnia określone 

powyżej warunki. 

Jak wynika z art. 22 ust. 4d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie 

z opodatkowania przychodów z dywidend stosuje się: 

a) jeżeli posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności; 

b) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu: 

i. własności; 

ii. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, 

gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione. 

Zwolnienie od opodatkowania, o którym mowa powyżej, stosuje się pod warunkiem istnienia 

podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej 

ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez 

organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska 

państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany (art. 22b Ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych). 

Przepisy dotyczące opodatkowania przychodów z dywidend stosuje się z uwzględnieniem umów 

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 22a 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

Stosownie do art. 22c ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienia  

od podatku, o którym mowa powyżej, nie stosuje się jeżeli skorzystanie ze zwolnienia było: 

a) sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem tych przepisów; 
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b) głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo wielu 

transakcji lub innych czynności, a sposób działania był sztuczny. 

Jednocześnie uznaje się (zgodnie z art. 22c ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), 

że sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że 

podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami zastosowałby ten sposób 

działania w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Do przyczyn, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, nie zalicza się celu skorzystania ze zwolnienia określonego m.in. w art. 

22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, sprzecznego z przedmiotem lub celem 

tego przepisu. 

Stosownie do art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółki, które dokonują 

wypłat należności z tytułu dywidend, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 

obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2.000.000 PLN na rzecz tego samego 

podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek 

dochodowy od takiej wypłaty. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy 

o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe 

pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych, uzyskanym od 

podatnika certyfikatem rezydencji. 

Spółki, które dokonują wypłat należności z tytułu dywidendy, w związku ze zwolnieniem od podatku 

dochodowego, o którym mowa w art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

stosują zwolnienie wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez spółkę uzyskującą dywidendę, 

mającą siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska Państwie Członkowskim lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, 

uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub istnienia zagranicznego zakładu – zaświadczeniem 

wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba 

lub zarząd, albo przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest 

położony. (art. 26 ust. 1c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem 

rezydencji niezawierającym okresu ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat 

przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy 

od dnia wydania certyfikatu miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, 

podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowanie miejsca siedziby dla celów 

podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku 

udokumentowania miejsca siedziby dla celów podatkowym nowym certyfikatem rezydencji, 

odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od 

należnej ponosi podatnik (art. 26 ust. 1i – 1k Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

W przypadku należności z tytułu dywidend, spółka wypłacająca te należności stosuje zwolnienie 

z opodatkowania pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych 

należności spełniony został warunek, iż spółka otrzymująca te należności nie korzysta ze zwolnienia 

z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich 

osiągania (art. 26 ust. 1f Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

Jak wynika z art. 26 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku, gdy 

wypłata należności z tytułu dochodów (przychodów) z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami 

uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość 

nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o obrocie instrumentami 

finansowymi, płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% od łącznej wartości 

dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników  

za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. 
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W takiej sytuacji, do poboru podatku obowiązane są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze,  

za pośrednictwem których należność jest wypłacana. Podatek pobiera się w dniu przekazania 

należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego (art. 26 ust. 2b Ustawy  

o podatku dochodowym od osób prawnych). 

Zgodnie z art. 26 ust. 2c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku wypłat 

należności z tytułu: 

a) odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na 

rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. podatników, którzy podlegają w Polsce 

ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu); 

b) dywidend oraz innych wskazanych w tym przepisie dochodów uzyskanych z papierów 

wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach 

zbiorczych; 

- obowiązek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, 

jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych podmiotów. 

Płatnicy, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza 

rachunku papierów wartościowych albo posiadacza rachunku zbiorczego. Zastosowanie stawki 

podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie 

podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby 

podatnika certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 2d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

B. Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych określono w Ustawie o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

C. Opodatkowanie osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych 

przychodów z dywidend pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. 

Przychodów z dywidend nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. 

Co do zasady, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spółki, które 

dokonują wypłat należności z tytułu dywidend są obowiązane jako płatnicy pobierać zryczałtowany 

podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika 

pieniędzy lub wartości pieniężnych. 

Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowany podatek 

dochodowy od dywidend pobierają jako płatnicy podmioty prowadzące rachunki papierów 

wartościowych dla podatników, jeżeli przychody z tytułu dywidend zostały uzyskane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, 

a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. 

Jak wynika z art. 41 ust. 10 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie papierów 

wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, płatnikami zryczałtowanego podatku 

dochodowego w zakresie dywidend są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem 

których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności 

z tytułu dywidendy do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 

Od dochodów (przychodów) z dywidend, przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów 
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wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi 

ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, płatnik pobiera 

zryczałtowany podatek dochodowy według stawki 19% od łącznej wartości dochodów (przychodów) 

przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza 

rachunku zbiorczego (art. 30a ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

D. Opodatkowanie osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 

Jak wynika z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych 

dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów 

o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie 

stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub 

niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów 

podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 30a 

ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Jeżeli miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem 

rezydencji niezawierającym okresu ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat 

przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy 

od dnia wydania certyfikatu miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, 

podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca zamieszkania dla celów 

podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku 

udokumentowania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych nowym certyfikatem rezydencji, 

odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od 

należnej ponosi podatnik (art. 41 ust. 9a – 9c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Od przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

przekazanych na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych  

na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie 

przewidzianym w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, płatnik pobiera zryczałtowany 

podatek dochodowy według stawki 19% od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych 

przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego 

(art. 30a ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

17.4 Ogólne zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych 

Jak wynika z Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw 

majątkowych (w tym akcji) podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy 

o podatku od czynności cywilnoprawnych). 

Stawka podatku od sprzedaży praw majątkowych wynosi 1% wartości rynkowej praw majątkowych  

(art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). 

Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się z podatku od czynności 

cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi (tj. między innymi akcji): 

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym; 

b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych; 

c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego; 

d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego; 

- w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
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17.5 Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn 

Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne 

w drodze spadku lub darowizny praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów 

wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli prawa majątkowe dotyczące 

papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jednakże, w przypadku wykonywania praw majątkowych związanych z posiadaniem papierów wartościowych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich nabycie w drodze spadku lub darowizny nie będzie podlegało 

opodatkowaniu, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny ani nabywca (spadkobierca lub 

obdarowany), ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu 

lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wysokość stawki podatku od spadku i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub 

powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą lub spadkodawcą bądź pomiędzy 

darczyńcą a obdarowanym. 

Przy spełnieniu warunków określonych w Ustawie o podatku od spadków i darowizn, nabycie praw majątkowych 

związanych z posiadaniem papierów wartościowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, 

rodzeństwo, ojczyma i macochę będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. 

17.6 Ogólne zasady odpowiedzialności w zakresie podatku pobieranego u źródła 

Stosownie do art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej, płatnik, w tym Emitent jako płatnik, który nie wykonał ciążącego 

na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi 

podatkowemu – odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. 

Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. 

Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią 

inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ podatkowy wydaje 

decyzję o odpowiedzialności podatnika. Odpowiedzialność podatnika można orzec w decyzji określającej 

wysokość zobowiązania podatkowego. 

17.7 Potencjalny wpływ na inwestycję w przypadku restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE (1) 

Nie dotyczy. Na podstawie Prospektu nie jest przeprowadzana żadna oferta publiczna. Niniejszy prospekt został 

sporządzony wyłącznie w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie jej Akcji do obrotu na rynku 

regulowanym. 
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18. OSOBY ODPOWIEDZIALNE, INFORMACJE OSÓB TRZECICH, RAPORTY 

EKSPERTÓW ORAZ ZATWIERDZENIE PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN 

18.1 Oświadczenie Emitenta 

Działając w imieniu Pointpack S.A. z siedzibą w Warszawie, będącej odpowiedzialną za wszystkie informacje 

zawarte w Prospekcie, niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą informacje zawarte 

w Prospekcie są zgodne ze stanem faktycznym oraz że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać 

na jego znaczenie. 

 

 

 

 

 

 

Marek Piosik 

Prezes Zarządu 

(podpisano kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) 
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18.2 Oświadczenie Firmy Inwestycyjnej 

Działając w imieniu Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczamy, że zgodnie z naszą 

najlepszą wiedzą, informacje zawarte w tych częściach Prospektu, za które Firma Inwestycyjna jest 

odpowiedzialna, są zgodne ze stanem faktycznym oraz w tych częściach nie pominięto niczego, co mogłoby 

wpływać na ich znaczenie. 

Odpowiedzialność Firmy Inwestycyjnej jako podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji 

zamieszczonych w niniejszym Prospekcie ograniczona jest do następujących rozdziałów Prospektu: „Czynniki 

ryzyka związane z Akcjami”, „Otoczenie rynkowe”, „Analiza operacyjna i finansowa”. 

 

 

 

 

 

Dominik Ucieklak 

Prezes Zarządu 

(podpisano kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) 

 Wojciech Gąsowski 

Prokurent 

(podpisano kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) 
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18.3 Oświadczenie Doradcy Prawnego Spółki 

Działając w imieniu kancelarii prawnej GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie 

oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które Doradca 

Prawny jest odpowiedzialny są zgodne ze stanem faktycznym oraz że w częściach tych nie pominięto niczego, 

co mogłoby wpływać na ich znaczenie. 

Odpowiedzialność Doradcy Prawnego jako podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji 

zamieszczonych w Prospekcie, jest ograniczona do następujących rozdziałów Prospektu: „Prawa i obowiązki 

związane z Akcjami i Walne Zgromadzenie”, „Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane z nabywaniem 

i zbywaniem akcji”. 

 

 

 

 

 

Rafał Szalc  

Komplementariusz 

(podpisano kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) 
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18.4 Oświadczenie lub raport osoby określanej jako ekspert 

W Prospekcie nie zostały zamieszczone oświadczenia lub raporty osób określanych jako eksperci. 

18.5 Oświadczenie w zakresie pozyskania informacji od osób trzecich 

Na potrzeby sporządzenia Prospektu nie pozyskano innych informacji od osób trzecich niż pochodzących 

ze źródeł informacyjnych ogólnodostępnych. 

Zarząd potwierdza, że informacje te zostały dokładnie powtórzone oraz że w stopniu, w jakim Emitent jest tego 

świadom oraz w jakim może to ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez tę osobę trzecią, nie zostały 

pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby 

w błąd. 

18.6 Oświadczenie w sprawie zatwierdzenia Prospektu 

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt w dniu 27 stycznia 2023 roku jako organ właściwy zgodnie 

z Rozporządzeniem Prospektowym. 

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza niniejszy Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, 

zrozumiałości i spójności nałożone Rozporządzeniem Prospektowym. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję 

Nadzoru Finansowego nie należy uznawać za zatwierdzenie Emitenta, który jest przedmiotem tego Prospektu. 

Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego 

Emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu 

w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani 

poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego 

z nabyciem papierów wartościowych. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia 

przez Komisję Nadzoru Finansowego, chyba że Prospekt nie został uzupełniony o suplement, o którym mowa 

w art. 23 Rozporządzenia Prospektowego. W przypadku powstania obowiązku tego uzupełnienia, obowiązek 

uzupełnienia Prospektu w przypadku nowych znaczących czynników, istotnych błędów lub istotnych 

niedokładności nie ma zastosowania, gdy Prospekt straci ważność. 

18.7 Odnośniki do stron internetowych 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Rozporządzenia Delegowanego Finansowego, Zarząd oświadcza, że w każdym przypadku, 

gdy niniejszy Prospekt zawiera odnośniki do stron internetowych, informacje na tych stronach internetowych nie 

stanowią części Prospektu i nie zostały zweryfikowane ani zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

18.8 Oświadczenie dotyczące miejsca udostępnienia aktualnego statutu Spółki 

W okresie ważności Prospektu inwestorzy mogą zapoznawać się z  aktualnym statutem Spółki na stronie 

internetowej Spółki pod adresem www[.]pointpack[.]com/pl/. 
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19. SKRÓTY I DEFINICJE 
Akcje 510000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A 

o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; 490000 

(czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; 118873 

(sto osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe 

na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 

każda;  

Akcje Dopuszczane Akcje Serii A, Akcje Serii B i Akcje Serii C będące przedmiotem 

dopuszczenia do obrotu na rynku równoległym GPW na podstawie 

Prospektu; 

Akcje Serii A 510000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A 

o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda; 

Akcje Serii B 490000 (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) 

każda; 

Akcje Serii C 118873 (sto osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje 

zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć 

groszy) każda; 

ASI alternatywna spółka inwestycyjna w rozumieniu ustawy z dnia 27 

maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2022 poz. 1523) 

DPSN 2021, Dobre Praktyki Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 stanowiące zbiór 

zasad ładu korporacyjnego i reguł postępowania, uchwalone przez 

Radę Nadzorczą GPW dnia 29 marca 2021 r. Uchwałą Nr 

13/1834/2021; 

Data Prospektu  dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF; 

Dopuszczenie dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku 

równoległym GPW; 

Doradca Prawny GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie, 

ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS 0000388385, której 

dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, posiadająca NIP 5252508723; 

Emitent, Spółka, Pointpack Pointpack S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Bema 60a, 01-225 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 

0000418228, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla 

m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 5291799498, o kapitale 

zakładowym 111.887,30 PLN, w całości opłaconym; 

FIO Fundusz Inwestycyjny Otwarty; 

Firma Audytorska Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 

Wiśniowa 40 lok. 5, 02 – 520 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS 0000375656, której 

dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
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w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, posiadająca NIP 52135991329, o kapitale zakładowym 

216.000,00 PLN, w całości opłaconym, a dodatkowo wpisana na listę 

firm audytorskich pod numerem 3704; 

Firma Inwestycyjna Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo Ignacego 

Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS 0000018651, której 

dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, posiadająca NIP 6760108427, o kapitale zakładowym 

3.494.747,00 PLN (wpłaconym w całości); 

FIZ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; 

GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą 

w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS 0000082312, której 

dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, posiadająca NIP 5260250972, o kapitale zakładowym 

41.972.000,00 PLN, w całości opłaconym; 

Grupa Kapitałowa Emitenta Emitent wraz z podmiotami zależnymi 

Historyczne Informacje Finansowe zbadane przez biegłego rewidenta informacje finansowe 

sporządzone na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych 

za lata obrotowe zakończone odpowiednio w dniu 31 grudnia 2021 

roku, 31 grudnia 2020 roku, 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 

2018 roku, zamieszczone w pkt. 21.2 niniejszego prospektu; 

KDPW, Krajowy Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą 

w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS 0000081582, której 

dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, posiadająca NIP 5261009528, o kapitale zakładowym 

21.000.000,00 PLN, w całości opłaconym; 

Kontrakt towarowy na rynku 

kasowym 

kontrakt na dostawę towaru w obrocie na rynku kasowym, 

dostarczanego niezwłocznie po rozliczeniu transakcji, a także 

kontrakt na dostawę towaru, który nie jest instrumentem 

finansowym, w tym fizycznie rozliczany kontrakt terminowy; 

KNF, Komisja Komisja Nadzoru Finansowego;  

KC, Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

(Dz.U.2022.1360);  

KSH, Kodeks spółek handlowych ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 

(Dz.U.2022.1467); 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy; 

NCBR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. 

U.2022.2651); 
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Ordynacja Podatkowa  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa 

(Dz.U.2021.1540); 

Organ Emitenta Zarząd, Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych 

(Dz.U.2022.1467); 

Państwo Członkowskie państwo będące członkiem Unii Europejskiej; 

Prezes UKE organ regulacyjny w zakresie działalności telekomunikacyjnej, 

pocztowej, oraz gospodarki zasobami częstotliwości 

w Rzeczypospolitej Polskiej, utworzony na podstawie ustawy z dnia 

29 grudnia 2005 r. o przekształceniach i zmianach w podziale zdań 

i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach 

łączności, radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2007 r., Nr 267, poz. 2258); 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów, Prezes UOKiK 

jest centralnym organem administracji rządowej właściwym 

w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, utworzonym na 

podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz.U.2021.275);  

Prospekt niniejszy dokument, stanowiący prospekt w rozumieniu Ustawy 

o ofercie oraz Rozporządzenia Prospektowego, na podstawie 

którego Spółka będzie ubiegała się o Dopuszczenie;   

Rada Nadzorcza rada nadzorcza Spółki; 

Regulamin GPW regulamin GPW w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 
Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r. z późn. zm. (tekst ujednolicony 
według stanu prawnego na dzień 15 grudnia 2022 r.);  

Regulamin KDPW Regulamin KDPW w brzmieniu przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej 

KDPW S.A. nr 42/679/17 z dnia 26 września 2017 r. z późn. zm. (tekst 

ujednolicony według stanu począwszy od dnia 10 lutego 2022 r.); 

Reventon Reventon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Grodzisku Mazowieckim, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000482574, 

adres: ul. Gen I. Okulickiego 21, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, 

posiadająca NIP: 5291802272, REGON: 14692861900000 i kapitał 

zakładowy w kwocie 12 050,00 złotych; 

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 

z 2016 r. Nr 119, str. 1); 

Rozporządzenie Delegowane 

Finansowe 

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/979 z dnia 14 marca 

2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów 

technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych 

w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, 

reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu 

i portalu zgłoszeniowego oraz uchylające rozporządzenie 
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delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane 

Komisji (UE) 2016/301 (Dz. U. UE. L z 2019 r. Nr 166, str. 1); 

Rozporządzenie Delegowane Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 

2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji 

i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku 

z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich 

do obrotu na rynku regulowanym, i uchylające rozporządzenie 

Komisji (WE) nr 809/2004 (Dz. U. UE. L z 2019 r. Nr 166, str. 26); 

Rozporządzenie Prospektowe  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 

z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być 

publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych 

lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz 

uchylenia Dyrektywy 2003/71 (Dz. U. UE. L z 2017 r. Nr 168, str. 12); 

Rozporządzenie MAR  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 

(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 

Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L 

z 2014 r. Nr 173, str. 1); 

Rozporządzenie w sprawie 

informacji bieżących i okresowych 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757); 

Rozporządzenie o sprawozdaniach 

finansowych 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2020 r. 

w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach 

finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych 

wymaganych w prospekcie dla emitentów z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady 

rachunkowości (Dz.U.2020.2000); 

Rozporządzenie w sprawie kontroli 

koncentracji 

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. 

w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie 

WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. U. UE. L z 2004 

r., Nr 24, str. 1); 

Rynek kasowy  oznacza rynek towarowy, na którym towary sprzedawane są za 

gotówkę i dostarczane są niezwłocznie po rozliczeniu transakcji, 

a także inne rynki niefinansowe, takie jak terminowe rynki 

towarowe; 

SFIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; 

Skonsolidowane Śródroczne 

Informacje Finansowe, Śródroczne 

Informacje Finansowe 

niepodlegające badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta 

informacje finansowe stanowiące skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 

30 września 2022 r., stanowiące śródroczne informacje finansowe 

za okres 9 miesięcy zgodnie z akapitem 2, poz. 18.2.1 Załącznika 1 

do Rozporządzenia Delegowanego, które zamieszczone zostały 

w punkcie 21.3 niniejszego prospektu; 
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Statut statut Spółki (tekst jednolity z dnia 21 maja 2021 roku); 

Statut GPW  statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwalony 

przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 30 lipca 2010 r., ze 

zmianami uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

22 grudnia 2010 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2011 

r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2012 r., Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie 21 czerwca 2013 r., Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie 25 czerwca 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

22 czerwca 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie 19 czerwca 

2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie 17 czerwca 2019 r., 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22 czerwca 2020 r., Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie 23 czerwca 2022 r. – tekst jednolity); 

Szczegółowe Zasady Działania 

KDPW 

Szczegółowe Zasady Działania KDPW, przyjęty uchwałą nr 655/17 

Zarządu KDPW z dnia 28 września 2017 r. (tekst ujednolicony 

obowiązujący od dnia 1 grudnia 2022 r.); 

Szczegółowe Zasady Obrotu 

Giełdowego w systemie UTP 

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, 

uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012 Zarządu Giełdy z dnia 17 

października 2012 r. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na 

dzień 7 października 2022 r.); 

TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych; 

UE, Wspólnota Unia Europejska zawiązana na mocy Traktatu z Maastricht z dnia 

7 lutego 1992 r., który wszedł w życie w dniu 1 listopada 1993 r. (Dz. 

UE C 191/1); 

Urząd Komunikacji Elektronicznej, 

UKE 

jednostka organizacyjna administracji rządowej będąca aparatem 

pomocniczym Prezesa UKE stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2022.1648); 

Ustawa o biegłych rewidentach  ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2022.1302); 

Ustawa o funduszach 

inwestycyjnych 

ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 

i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(Dz.U.2022.1523);  

Ustawa o obrocie instrumentami 

finansowymi 

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz.U.2022.1500); 

Ustawa o ochronie konkurencji 

i konsumentów 

ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz.U.2021.275); 

Ustawa o ofercie  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2022.2554); 

Ustawa o niektórych 

zabezpieczeniach finansowych  

ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach 

finansowych (Dz.U.2022.133); 

Ustawa o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz.U.2022.2647); 

Ustawa o podatku dochodowym 

od osób prawnych 

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz.U.2022.2587); 

Ustawa o podatku od czynności ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności 
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cywilnoprawnych cywilnoprawnych (Dz.U.2022.111); 

Ustawa o podatku od spadków 

i darowizn 

ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn 

(Dz.U.2021.1043); 

Ustawa o rachunkowości ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217); 

Ustawa Prawo Pocztowe ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - prawo pocztowe 

(Dz.U.2022.896); 

Walne Zgromadzenie walne zgromadzenie Spółki; 

Zarząd zarząd Spółki; 

Zatwierdzenie Prospektu Zatwierdzając prospekt Komisja Nadzoru Finansowego nie 

weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej 

finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu 

ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie 

informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez 

emitenta działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z 

nabyciem tych papierów wartościowych. 
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20. SKRÓTY I DEFINICJE BRANŻOWE 

 
Automat kurierski, APM samoobsługowe urządzenie umożliwiające odbiór przesyłek; 

Agent osoba fizyczna lub prawna, która zobowiązuje się w ramach umowy 

agencyjnej do zawierania umów na świadczenie usług w imieniu 

operatora pocztowego; 

Branża FMCG branża usług szybko zbywalnych, w której produkty sprzedawane są 

często i po względnie niskich cenach. Przykładem dóbr z branży 

FMCG mogą być artykuły spożywcze lub środki czystości. Branża 

FMCG charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem produktów, 

wysokimi wolumenami sprzedaży, niskimi marżami oraz dużą liczbą 

kanałów dystrybucji; 

Business-to-Customer określenie relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwami 

i klientami indywidualnymi; 

click&collect rodzaj usługi, poprzez którą dokonuje się zakupu w sklepie online, 

a towar odbiera w dedykowanym do tego celu punkcie; 

e-commerce rodzaj handlu prowadzonego w Internecie. Pojęcie to obejmuje 

proces zawierania transakcji handlowych na odległość (za pomocą 

Internetu lub innych sieci komputerowych) niezależnie od 

wykorzystywanych do tego celu narzędzi czy środków; 

e-handel rodzaj handlu realizowanego za pośrednictwem sieci Internet; 

e-konsument osoba nabywająca dobra i usługi za pośrednictwem sieci Internet; 

fulfillment usługa polegająca na przekazaniu działań logistycznych w sklepie 

internetowym firmie zewnętrznej; 

Internet fizyczny (rzeczy) cyfrowa sieć tworzona przez połączone ze sobą urządzenia. 

Urządzenia tworzące Internet fizyczny mogą łączyć się z Internetem 

i ze sobą nawzajem; 

Logistyka miejska dziedzina, zajmująca się podejmowaniem decyzji oraz czynności, 

mających na celu polepszenie efektywności oraz niezawodności 

procesów sterowania przepływami mediów, ładunków, środków 

pieniężnych oraz informacji na terenach miejskich; 

operator pocztowy przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności pocztowej, 

na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych; 

rynek KEP skrót określający rynek kurierów, przesyłek ekspresowych i paczek; 

white-label usługa umożliwiająca kupującemu pozostanie na stronie 

Internetowej sklepu od momentu rozpoczęcia przeglądania 

produktów, aż do momentu zakończenia transakcji zakupu. Pozwala 

uniknąć konieczności przenoszenia kupującego na stronę serwisu 

realizującego płatności on-line; 

Wskaźnik postażu miara wolumenu usług pocztowych w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca danego kraju. 
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21. INFORMACJE FINANSOWE 

21.1 Sprawozdanie z badania Historycznych Informacji Finansowych 
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21.2 Historyczne Informacje Finansowe 
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21.3 Śródroczne Informacje Finansowe 
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22. ZAŁĄCZNIKI 

22.1 Statut Spółki 
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EMITENT 

Pointpack S.A. 
 ul. Józefa Bema 60a  

01-225 Warszawa 
Polska 

 
FIRMA INWESTYCYJNA 

Noble Securities S.A.  
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C 

00-843 Warszawa 
Polska 

 

DORADCA PRAWNY 

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy sp. k.  
ul. Fabryczna 5A  

00-446 Warszawa 
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