PROSPEKT EMISYJNY

MFO
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kożuszkach Parcel

Oferujący

Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Publiczną Ofertą akcji MFO S.A. na terenie Polski oraz ich
dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt został
sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami regulującymi
rynek kapitałowy w Polsce, w szczególności Ustawą o Ofercie Publicznej. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję
Nadzoru Finansowego w dniu 22 listopada 2013 roku.

W ramach niniejszej oferty publicznej akcje objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z tym ani Emitent, ani żaden inny podmiot działający w imieniu lub
na rzecz Emitenta nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę
publiczną akcji MFO S.A. objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską.
Akcje Oferowane nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych
– U.S. Securities Act z 1933 r., z późn. zm. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”), ani w żadnej innej
komisji papierów wartościowych jakiegokolwiek stanu lub obszaru podlegającego jurysdykcji Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej i, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, ani na rzecz, rachunek lub korzyść podmiotów amerykańskich (w rozumieniu
Regulacji S zawartej w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych [„Regulacja S”]), chyba że są oferowane lub
sprzedawane w ramach pewnych transakcji zwolnionych z obowiązku dokonania rejestracji przewidzianych
w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych.

Niniejszy Prospekt będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta oraz Oferującego
– www.millenniumdm.pl.
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ROZDZIAŁ I – PODSUMOWANIE
DZIAŁ A – WSTĘP I OSTRZEŻENIA
A.1

Ostrzeżenie
Niniejsze podsumowanie należy traktować jako wprowadzenie do Prospektu – zawiera ono informacje, które
znajdują się w innych jego częściach. Podsumowanie nie jest wyczerpujące i nie przedstawia wszystkich
informacji istotnych z punktu widzenia inwestorów oraz decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane, dlatego też
decyzja o zainwestowaniu w Akcje Oferowane powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść
całego Prospektu. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej potencjalni inwestorzy powinni uważnie przeczytać
cały Prospekt, w szczególności Rozdział „Czynniki ryzyka”, wszelkie aneksy oraz komunikaty aktualizujące do
Prospektu wymagane obowiązującymi przepisami prawa, Sprawozdania Finansowe i inne informacje
finansowe wraz z dotyczącymi ich notami objaśniającymi. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę
powstałą w związku z niniejszym podsumowaniem (w tym podsumowaniem danych finansowych i operacyjnych)
ani żadnym jego tłumaczeniem, chyba że podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne w świetle
informacji zawartych w innych częściach Prospektu lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu.
W przypadku wniesienia powództwa dotyczącego treści Prospektu do sądu w Państwie Członkowskim,
potencjalny inwestor ponosi koszty ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania
przed sądem. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie (lub jakiekolwiek jego tłumaczenie), ponoszą
odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza
w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu bądź gdy nie przedstawia
najważniejszych informacji, które wraz z innymi częściami Prospektu mają pomóc inwestorom przy
rozważaniu inwestycji w Akcje Oferowane.

A.2

Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na wykorzystanie
prospektu emisyjnego do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich
ostatecznego plasowania przez pośredników finansowych.
–

Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać
późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas
którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie prospektu emisyjnego.

–

Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają
zastosowanie do wykorzystywania prospektu emisyjnego.

–

Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy
ma obowiązek udzielać informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej
oferty.

Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej odsprzedaży ani ich ostatecznemu
plasowaniu przez pośredników finansowych.
DZIAŁ B – EMITENT I GWARANT
B.1

Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta
Emitent prowadzi działalność pod firmą: MFO Spółka Akcyjna. Nazwa ta została określona w treści § 1 ust. 1
Statutu Emitenta. Nazwa statutowa jest nazwą handlową Emitenta.

B.2

Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoją
działalność, a także kraj siedziby emitenta
Spółka jest spółką akcyjną.
Siedzibą Spółki jest miejscowość Kożuszki Parcel w woj. mazowieckim, powiat sochaczewski, gmina
Sochaczew.
Kraj siedziby:

Polska

Adres:

Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew

Telefon:

46 864-09-80

Faks:

46 864-09-89

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy
o Rachunkowości, jak również innych ustaw i aktów wykonawczych regulujących działalność przedsiębiorców.
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B.3

Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta oraz
rodzaj prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii
sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków,
na których emitent prowadzi swoją działalność
Podstawowym profilem działalności Emitenta jest produkcja profili zimnogiętych dla wytwórców stolarki
okiennej z PCV oraz profili specjalnych zimnogiętych dla branży konstrukcyjnej, automotive, instalatorskiej
i klimatyzacyjnej. W zakres działalności MFO wchodzi również produkcja profili zimnogiętych do suchej
zabudowy gipsowo-kartonowej.
Emitent oferuje bardzo szeroki i zróżnicowany asortyment swoich wyrobów. Spółka obecnie oferuje
i dostarcza profile w ponad 1000 wymiarach i kształtach do wszystkich systemów okiennych, zabudów
gipsowo-kartonowych, a także szeroki wybór kształtowników specjalnych, które są produkowane w oparciu
o dokumentację zamawiającego lub według dokumentacji opracowanej przez dział techniczny Spółki.
W skład grupy produktowej profili zimnogiętych wchodzą trzy rodzaje asortymentu:
1. Profile okienne – stosowane jako wzmocnienia do stolarki okiennej PCV, produkowane w zróżnicowanych
typach i kształtach do większości systemów okiennych, w tym: Aluplast, Kamerling, Plustec, Rehau, Roplasto,
Schucko, Spectus, Trocal, Veka, KBE, Avangarde, Deco. Firma produkuje profile okienne dla ponad 400
odbiorców, między innymi, w Polsce, Niemczech, Austrii, Rumunii, we Włoszech, w Hiszpanii, na Cyprze,
Litwie, w Estonii, na Słowacji, w Czechach, Rosji, Meksyku, Argentynie i Gwatemali. Pozycja rynkowa MFO
w zakresie tego rodzaju asortymentu oceniana jest przez Zarząd na ok. 25% rynku krajowego.
2. Profile specjalne – adresowane są do odbiorców z sektora budownictwa, elementów konstrukcyjnych,
automotive, branży klimatyzacyjnej, instalatorskiej i elementów wyposażenia wnętrz. Wśród odbiorców MFO
tego rodzaju produktów są firmy między innymi z Polski, Austrii, Niemiec, ze Szwecji, z Holandii, Francji i Belgii.
3. Profile GK – przeznaczone są do budowy konstrukcji z zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych,
a stosowane głównie przez podmioty z branży budowlano-montażowej.
Spółka produkuje profile stalowe zimnogięte z blach zimno- i gorącowalcowanych.
Produkcja wyrobów odbywa się w oparciu o wewnętrzne procedury systemowe i najwyższe standardy
odpowiadające wymogom europejskich norm zharmonizowanych, w tym PN EN ISO 9001, PN EN 10162.
Zgodność stosowanych przez MFO procedur zarządczych potwierdzają cykliczne audyty zewnętrzne
przeprowadzane przez niezależną, szwajcarską jednostkę audytorską SGS i brytyjską jednostkę akredytującą
UKAS. Ponadto procedury kontroli jakości oraz jakość samych wyrobów, tj. kształtowników stalowych,
są dodatkowo weryfikowane przez niezależny instytut badań i certyfikacji – Zespół Ośrodków Kwalifikacji
Jakości Wyrobów SIMPTEST.
W celu zwiększenia atrakcyjności oferty i zyskania przewagi konkurencyjnej Spółka stworzyła własną
komórkę projektową, odpowiedzialną za projektowanie i rozwój produktów i technologii produkcyjnych.
Niektóre ze stworzonych przez Spółkę produktów i technologii mają charakter unikatowy i zostały objęte
zgłoszeniami patentowymi do Urzędu Patentowego RP.
Spółka realizuje sprzedaż wyrobów zarówno w kraju, jak i za granicą, sukcesywnie rozwijając znaczenie
eksportu w strukturze przychodów ze sprzedaży. W latach 2010-2012 wartość eksportu Emitenta wzrosła
ponaddwukrotnie, a jego udział w strukturze przychodów przekroczył 27%.
Sprzedaż eksportowa Spółki realizowana jest do krajów europejskich, do Rosji oraz do krajów Ameryki
Południowej. Największy udział w eksporcie Emitenta w 2012 roku miały Niemcy (21,5%), Litwa (15,6%)
i Francja (14,7%).
Od 2012 roku Spółka realizuje i wdraża Plan Rozwoju Eksportu (PRE) obejmujący między innymi zakup baz
danych handlowych, udział w misjach gospodarczych i branżowych, targach wystawienniczych oraz
spotkaniach handlowych za granicą. Celem wdrożenia PRE jest zintensyfikowanie sprzedaży na
zidentyfikowanych jako najbardziej rozwojowe rynkach zagranicznych, do krajów takich jak: Niemcy, Francja,
Holandia i Belgia.
Przewagi konkurencyjne MFO na rynku polskim:
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•

MFO posiada najszerszą ofertę handlową w porównaniu z polskimi konkurentami. Firma oferuje
i dostarcza profile w ponad 1000 wymiarach i kształtach do wszystkich systemów okiennych, zabudów
gipsowo-kartonowych, a także profile specjalne stosowane m.in. w branży automotive, AGD,
instalacyjnej, sanitarnej, ogólnobudowlanej itd.

•

Przedsiębiorstwo posiada własny dział projektowy, dzięki czemu jest w stanie wykonać niemal każdy,
nawet najbardziej skomplikowany, profil na indywidualne zamówienie klienta.

•

MFO opracowało i opatentowało technologię „MFO ECO technology” pozwalającą na oszczędzanie ilości
stali użytej do produkcji profili, co wpływa na obniżenie kosztów zakupu surowców i jednocześnie wpływa
na cenę finalną produktów.
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B.4a

•

Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu Spółka zapewnia krótki czas realizacji zamówień oraz
wysoką jakość profili.

•

Wyroby Spółki posiadają wszystkie certyfikaty jakości i znaki CE niezbędne do prowadzenia sprzedaży
na rynku polskim i rynkach UE. Kształtowniki stalowe są produkowane w oparciu o restrykcyjną kontrolę
jakości zgodną z międzynarodowymi normami zarządzania produkcją oraz najlepszymi praktykami
branżowymi. Działania te gwarantują najwyższą jakość produktów.

•

Spółka posiada silną pozycję zakupową, dzięki czemu jest w stanie uzyskać materiał do produkcji
w wymaganej ilości i jakości. Cena wyrobów MFO jest zatem bardzo konkurencyjna.

Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na
emitenta oraz na branże, w których emitent prowadzi działalność
Sytuacja gospodarcza
Pomimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej (wielkość produktu krajowego brutto, który w roku 2012 wzrósł
zaledwie o 2,0%, kiedy w roku 2011 tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 4,3%) Spółka wypracowała
w 2012 r. rekordowy wynik finansowy (4.942 tys. zł) i na rok bieżący szacuje wynik na zbliżonym poziomie
(5.671 zł).
Branża profili stalowych w Polsce odnotowuje systematyczny wzrost. W 2012 roku wyprodukowano prawie
778 tys. ton profili stalowych, co daje wzrost o ok. 14% w porównaniu z rokiem 2011 (ok. 683 tys. ton)
i o ponad 30% w porównaniu z rokiem 2008.
Coface Poland Credit Management Services na rok 2013 zakłada nieznaczny wzrost wolumenów w stosunku
do wykonania roku ubiegłego. Asortymenty, w ramach profili giętych na zimno, dla których prognozowany jest
intensywniejszy rozwój, to kształtowniki zamknięte z taśmy ocynkowanej ogniowo w sposób ciągły
z uzupełnieniem powłoki cynkowej w strefie zgrzewu liniowego.
Wdrażanie innowacyjnych produktów wraz z pozyskaniem na ten cel dotacji
Aktualnie Emitent jest na etapie wdrażania opracowanych przez siebie dwóch innowacji procesowych.
W wyniku zastosowania innowacyjności procesowej „Dwuścienny cienkościenny kształtownik stalowy
z powierzchniowym odkształceniem” – Emitent uzyska kształtowniki cienkościenne, które cechują się
zwiększoną wytrzymałością na przeciążenia skręcenia i/lub zginania. Koszt wytworzenia kształtowników
dwuściennych jest mniejszy niż kształtowników jednościennych o podobnych parametrach. Z kolei celem
zastosowania innowacyjności procesowej: „Kształtownik Termoizolacyjny z blachy ocynkowanej” – jest
uzyskanie kształtowników, które cechują się zmniejszoną przepuszczalnością termiczną – poprawiając w ten
sposób charakterystykę energetyczną stolarki otworowej PCV. Poprzez używanie do produkcji stolarki
otworowej PCV profili termoizolacyjnych – charakterystyka energetyczna wytworzonych okien i drzwi jest
nieporównywalnie lepsza niż przy zastosowaniu znanych dotychczas standardowych kształtowników
o podobnych wymiarach i kształtach.
Na realizację tych dwóch innowacyjnych projektów Emitent uzyskał dotację w wysokości 7.200 tys. zł.

B.5

Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie – w przypadku emitenta, który jest
częścią grupy
Nie dotyczy. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej ani nie wchodzi w jej skład. Nie ma żadnych udziałów, akcji,
nie jest wspólnikiem i nie sprawuje kontroli w żadnych innych podmiotach.

B.6

W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub
pośredni, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa
krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób
Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to
zastosowanie.
W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio lub
pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub
kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli.
Pan Tomasz Mirski, Prezes Zarządu Spółki, posiada 525.000 akcji imiennych serii A Spółki, o wartości
nominalnej 20 groszy każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą taką akcję
przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu dających prawo do 1.050.000 głosów w Spółce oraz
1.575.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 20 groszy każda, dających prawo
do 1.575.000 głosów w Spółce, co łącznie daje około 42% kapitału zakładowego Spółki oraz około 43,57%
ogólnej liczby głosów w Spółce.
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Pan Marek Mirski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, posiada 500.000 akcji imiennych serii A Spółki,
o wartości nominalnej 20 groszy każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą taką akcję
przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, dających prawo do 1.000.000 głosów w Spółce oraz
1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 20 groszy każda, dających prawo
do 1.500.000 głosów w Spółce, co łącznie daje około 40% kapitału zakładowego Spółki oraz około 41,49%
ogólnej liczby głosów w Spółce.
Panowie Tomasz Mirski oraz Marek Mirski, spokrewnieni w pierwszym stopniu (Tomasz Mirski jest synem
Marka Mirskiego), posiadają łącznie 85,77% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
w związku z czym kontrolują Spółkę przez posiadane akcje Spółki.
Poza powyższymi osobami, za znaczącego akcjonariusza należy uznać Bouders Limited posiadającą
225.000 Akcji Zwykłych Serii A Spółki, o wartości nominalnej 20 groszy każda, dających prawo do 225.000
głosów w Spółce, oraz 675.000 Akcji Zwykłych Serii B w Spółce, o wartości nominalnej 20 groszy każda,
dających prawo do 675.000 głosów w Spółce, co stanowi łącznie około 18% kapitału zakładowego Spółki oraz
około 14,94% ogólnej liczby głosów Spółki.
Żaden ze znaczących akcjonariuszy nie posiada praw głosu w Spółce innych niż prawa głosu wynikające
z posiadanych akcji Spółki.
B.7

Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, przedstawione dla
każdego roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla
następującego po nim okresu śródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres
poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji
bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku
Należy dołączyć opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego emitenta w okresie
objętym najważniejszym historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu.
Prezentowane w Prospekcie sprawozdania finansowe Spółki za okresy sprawozdawcze zakończone
31 grudnia 2010 r., 31 grudnia 2011 r., 31 grudnia 2012 r. zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF), poddane badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe Spółki za okres
sprawozdawczy zakończony 30 września 2013 r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), nie zostało poddane badaniu przez niezależnego
biegłego rewidenta.
Stosownie do wymagań Rozporządzenia o Prospekcie sprawozdania finansowe za lata 2010, 2011 i 2012
oraz za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. zostały sporządzone w sposób zapewniający ich
porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich
prezentowanych okresach, zgodnie z formą, jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym rocznym
sprawozdaniu finansowym Emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów
prawnych mających zastosowanie do takiego sprawozdania finansowego.
Tabela. Podstawowe dane finansowe Spółki (w tys. zł)
Wyszczególnienie

9M 2013

Przychody ze sprzedaży

129 825

2012

2011

162 531

2010

146 058

119 257

Zysk z działalności operacyjnej

5 004

7 148

6 830

5 916

Zysk przed opodatkowaniem

4 316

6 322

5 257

5 272

Zysk netto
Aktywa razem

3 849

4 942

4 240

3 955

83 613

73 372

55 384

42 367

Zobowiązania długoterminowe

6 434

7 429

3 529

4 153

Zobowiązania krótkoterminowe

46 738

39 350

29 873

20 606

Kapitał własny

30 441

26 592

21 983

17 609

1 000

1 000

1 000

963

1 000 000

1 000 000

838 630

50 000

3,85

4,94

5,06

79,10

Kapitał zakładowy
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) *
Zwykły zysk na jedną akcję (w zł)
Źródło: Emitent

* Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 lipca 2013 roku
liczba akcji uległa zmianie poprzez obniżenie ich wartości nominalnej z 1,00 zł do 0,20 zł za akcję. Dla celów
porównywalności informacji przedstawionych w tabeli przyjęto zmienioną wartość nominalną dla wszystkich
prezentowanych okresów.
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Tabela. Wskaźniki rentowności Emitenta
Wyszczególnienie

9M 2013

Przychody ze sprzedaży netto (tys. zł)

9M 2012

2012

2011

2010

129 825

121 870

162 531

146 058

119 257

Zysk ze sprzedaży (tys. zł)

4 783

6 284

7 680

6 945

6 077

EBITDA (tys. zł)

5 844

6 723

8 034

7 599

6 570

Zysk operacyjny (tys. zł)

5 004

6 091

7 148

6 830

5 916

Zysk netto (tys. zł)

3 849

3 485

4 942

4 240

3 955

Rentowność sprzedaży

3,7%

5,2%

4,7%

4,8%

5,1%

Rentowność EBITDA

4,5%

5,5%

4,9%

5,2%

5,5%

Rentowność działalności operacyjnej

3,9%

5,0%

4,4%

4,7%

5,0%

Rentowność netto

3,0%

2,9%

3,0%

2,9%

3,3%

Wyszczególnienie

9M 2013

2012

2011

2010

Rentowność aktywów ogółem (ROA)

4,6%

6,7%

7,7%

9,3%

Rentowność kapitału własnego (ROE)

12,6%

18,6%

19,3%

22,5%

Źródło: Emitent

Tabela. Wskaźniki źródeł finansowania Emitenta
Wyszczególnienie

9M 2013

2012

2011

2010

Udział zobowiązań finansowych w kapitale obcym

26,6%

28,6%

25,6%

39,3%

Udział zobowiązań handlowych w kapitale obcym

66,6%

66,5%

69,0%

54,7%

Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym

85,3%

76,8%

86,9%

79,9%

106,5%

98,3%

100,8%

98,7%

Pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym
Źródło: Emitent

Tabela. Wskaźniki zadłużenia Emitenta
Wyszczególnienie

9M 2013

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

2012

63,6%

2011

63,8%

2010

60,3%

58,4%

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

7,7%

10,1%

6,4%

9,8%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

174,7%

175,9%

151,9%

140,6%

Źródło: Emitent

Wskaźniki płynności
Tabela. Wskaźniki płynności Emitenta
Wyszczególnienie

9M 2013

2012

2011

2010

Wskaźnik bieżącej płynności

1,0

1,0

1,0

1,0

Wskaźnik płynności szybkiej

0,6

0,5

0,6

0,5

Źródło: Emitent

B.8

Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru.
Przy wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie stwierdzić, że
ze względu na ich charakter informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym
samym nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej spółki ani jej wyników
Nie dotyczy. Od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu nie zaszły zdarzenia
wymagające przygotowania informacji finansowych pro forma.
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B.9

W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową
Emitent szacuje następujące wyniki finansowe za rok obrotowy 2013 oraz prognozuje następujące wyniki za
rok obrotowy 2014:
Wyszczególnienie

2013

Przychody ze sprzedaży

B.10

2014
167 312

212 185

EBIT

8 155

11 431

Zysk netto

5 671

8 195

Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do
historycznych informacji finansowych
Żaden z biegłych rewidentów nie odmówił wyrażenia opinii o badanych danych finansowych, jednocześnie
wyrażone przez biegłych rewidentów opinie dotyczące tych sprawozdań nie zawierały zastrzeżeń, jak również
nie były negatywne.

B.11

W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych
potrzeb, należy załączyć wyjaśnienie
Nie dotyczy. Poziom kapitału obrotowego Emitenta wystarcza na pokrycie jego bieżących potrzeb.

DZIAŁ C – PAPIERY WARTOŚCIOWE
C.1

Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do
obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych
Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym:
•

225.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł każda

•

3.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł każda

•

do 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda

•

do 1.100.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda

Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Ofertą objętych jest:

C.2

•

1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oferowanych
przez Spółkę w ramach publicznej subskrypcji (Akcje Serii C)

•

do 225.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oferowanych
przez Sprzedającego w ramach publicznej sprzedaży (Akcje Sprzedawane)

•

do 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oferowanych
przez Sprzedającego w ramach publicznej sprzedaży (Akcje Sprzedawane).

Waluta emisji papierów wartościowych
Akcje emitowane są w złotych.

C.3

Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni
Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej
Spółka wyemitowała 5.000.000 akcji, o wartości nominalnej 0,20 PLN (20 groszy) każda akcja. Wszystkie
wyemitowane akcje zostały w pełni opłacone.

C.4

12

Opis praw związanych z papierami wartościowymi
•

Prawo do rozporządzania akcjami;

•

Prawo do dywidendy;

•

Prawo głosu;

•

Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy;

•

Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji;
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C.5

•

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia
wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw;

•

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących
co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce;

•

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia;

•

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami;

•

Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego
z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych);

•

Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa;

•

Prawo do imiennego świadectwa depozytowego oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu Spółki;

•

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta;

•

Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy;

•

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad;

•

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną
w tym celu komisję, jak również prawo do żądania przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana;

•

Prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz żądania wydania poświadczonych
przez Zarząd odpisów uchwał;

•

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art.
486 Kodeksu Spółek Handlowych;

•

Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów
dokumentów;

•

Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia;

•

Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni
będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał.

Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych
W dniu 24 lipca 2013 r. akcjonariusze Spółki Tomasz Mirski i Marek Mirski złożyli Oferującemu oświadczenia,
na mocy których zobowiązali się wobec Oferującego, że w terminie 12 miesięcy od daty pierwszego
notowania akcji Spółki na rynku regulowanym nie dokonają sprzedaży żadnej z posiadanych przez siebie
w dniu złożenia oświadczenia akcji Spółki bez zgody Oferującego oraz że nie zawrą żadnej umowy, która
skutkowałaby lub mogłaby skutkować (np. dotycząca obciążenia akcji) przeniesieniem własności akcji Spółki
przed upływem powyżej wskazanego terminu (umowa typu lock-up). Powyższe ograniczenia zbywalności
akcji nie dotyczą sprzedaży akcji Spółki:
–

osobie będącej akcjonariuszem Spółki na dzień złożenia oświadczenia,

–

w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji, z wyłączeniem wezwania ogłaszanego
na podstawie art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej.

W dniu 19 sierpnia 2013 r. Sprzedający zobowiązał się wobec Oferującego (umowa typu lock-up), że
w okresie od daty pierwszego notowania akcji Spółki do daty upływu 6 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło
pierwsze notowanie akcji Spółki, nie dokona sprzedaży żadnej Akcji Sprzedawanej bez zgody Oferującego,
z wyjątkiem sprzedaży Akcji Sprzedawanych:

MFO S.A.

–

osobie będącej akcjonariuszem Spółki na dzień złożenia oświadczenia,

–

w odpowiedzi na wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, z wyłączeniem wezwania ogłaszanego
na podstawie art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej,

–

poza rynkiem regulowanym, jeżeli średnia cena sprzedaży jednej akcji Spółki nie będzie niższa o więcej
niż o 10% od średniej arytmetycznej ważonej wolumenem obrotu kursu akcji Spółki z okresu 3 miesięcy
przed datą tej transakcji, a jeżeli okres ten będzie krótszy niż 3 miesiące – od średniej arytmetycznej
ważonej wolumenem obrotu kursu akcji Spółki z całego okresu notowania akcji Spółki.
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Sprzedający zobowiązał się również, że nie zawrze żadnej umowy, która skutkowałaby lub mogłaby
skutkować (np. dotycząca obciążenia Akcji Sprzedawanych) przeniesieniem własności Akcji Sprzedawanych
przed upływem powyżej wskazanego terminu.
C.6

Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do
obrotu na rynku regulowanym, oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery
wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu
Oferowane papiery wartościowe będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym.
Zarząd będzie ubiegał się o wprowadzenie Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C i Praw do Akcji
Serii C do obrotu giełdowego na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW, zwanym
też rynkiem podstawowym, a w przypadku niespełnienia kryteriów dopuszczenia na rynku podstawowym
Zarząd będzie ubiegał się o wprowadzenie ww. papierów wartościowych do obrotu na rynku równoległym.
W ocenie Zarządu Akcje Zwykłe Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Prawa do Akcji Serii C będą
spełniać warunki dopuszczenia do obrotu na rynku równoległym.
W przypadku niespełnienia kryteriów dopuszczenia na rynku podstawowym i równoległym Zarząd będzie
ubiegał się o wprowadzenie Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C i Praw do Akcji Serii C do
alternatywnego systemu obrotu (New Connect).

C.7

Opis polityki dywidendy
Generalną zasadą polityki Zarządu Emitenta odnośnie do dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do
wielkości wypracowanego zysku i możliwości Emitenta. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące wypłaty
dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Emitentowi płynności finansowej oraz kapitału
niezbędnego do rozwoju działalności. Spółka nie przewiduje wypłaty dywidendy za rok 2013. W razie
przyjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy, będzie ona wypłacana po zatwierdzeniu
przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki.

DZIAŁ D – RYZYKO
D.1

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta lub jego
branży
1.1.

Ryzyko konkurencji

Nasilająca się konkurencja na rynku może spowodować spadek cen lub marż, lub przychodów, co w efekcie
mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową Emitenta.
1.2.

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą

Sytuacja finansowa branży profili stalowych w Polsce, a więc i sytuacja finansowa Emitenta, jest ściśle
związana z wieloma czynnikami ekonomicznymi, takimi jak: zmiany PKB, wysokość stóp procentowych,
bezrobocie, inflacja. Wszystkie przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub więcej z powyższych czynników
mogą doprowadzić do spadku popytu na produkty Emitenta, a także wzrostu kosztów obsługi zadłużenia,
co w efekcie mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową Spółki.
1.3.

Ryzyko zmienności kursów walut

Spółka dokonuje znacznej części zakupów surowców na rynku europejskim i realizuje znaczną część
sprzedaży wyrobów na rynku europejskim i południowoamerykańskim. W związku z powyższym posiada
wysoką ekspozycję na ryzyko zmienności kursu walutowego zarówno po stronie zakupowej, jak i sprzedażowej.
Część płatności w walucie dla dostawców zabezpieczona jest w sposób naturalny wpływami w walucie od
odbiorców Emitenta (hedging naturalny).
Płatności w walucie niemające pokrycia we wpływach w walucie Spółka zabezpiecza poprzez zawieranie
kontraktów forward i prostych instrumentów opcyjnych po z góry ustalonym kursie walutowym. W efekcie
Emitentowi z góry znana jest cena nabycia waluty, którą dokona płatności swoich zobowiązań wobec
dostawców.
Powyżej opisana polityka zabezpieczania kursów walutowych zapewnia, iż wszystkie zawierane transakcje na
instrumentach finansowych mają wyłącznie charakter zabezpieczający wyniki działalności operacyjnej
Emitenta przed zmiennością kursów walutowych. Nigdy nie mają charakteru spekulacyjnego.
Nie można jednak wykluczyć, iż niekorzystne zmiany kursów walutowych mogą prowadzić do pogorszenia
wyników finansowych Emitenta.
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1.4.

Ryzyko zmienności stóp procentowych

Spółka w znacznym stopniu finansuje działalność inwestycyjną przy zastosowaniu długoterminowych
kredytów inwestycyjnych, opartych o stopy procentowe WIBOR. W związku z tym posiada wysoką ekspozycję
na ryzyko zmienności stóp procentowych. Jest więc narażona na ryzyko zmian kosztów finansowych. Może to
w efekcie prowadzić do wzrostu kosztów finansowych, a co za tym idzie, pogorszenia wyników finansowych
Spółki.
1.5.

Ryzyko zmienności cen stali

Wyniki finansowe Spółki oraz poziom marży uzyskiwanej na sprzedaży uzależniony jest od poziomu cen stali,
która stanowi główny składnik kosztowy w kosztach produkcji profili stalowych. Rynek przy trendzie rosnących
cen stali umożliwia osiągnięcie większych przychodów i zrealizowanie większej marży niż przy trendzie cen
malejących. Znaczna i nagła obniżka cen stali może się odbić negatywnie na wynikach finansowych Spółki
poprzez zmniejszenie uzyskiwanej na sprzedaży marży, a także zmusić do dokonania przeszacowania
zapasów.
1.6.

Ryzyko związane z sezonowością branży budowlano-montażowej

Znaczny udział przychodów ze sprzedaży stanowią transakcje związane z kontrahentami działającymi na
rynku budowlano-montażowym, który charakteryzuje się stosunkowo wysoką sezonowością. W efekcie
Spółka jest narażona na nierównomierność wyników finansowych w poszczególnych kwartałach roku obrotowego.
1.7.

Ryzyko związane z zapasami

Wahania popytu związane ze stanem koniunktury oraz sezonowością sprzedaży mogą doprowadzić do
wzrostu poziomu zapasów w Spółce oraz spadku ich rotacji. Istnieje ryzyko, iż zwiększający się poziom
zapasów doprowadzi do pogorszenia płynności finansowej Spółki, zaś zmiany cen rynkowych produktów
mogą doprowadzić do utraty wartości zapasów. Wymienione czynniki mogą w efekcie w negatywny sposób
wpływać na wyniki finansowe Emitenta.
1.8.

Ryzyko związane z nieterminowymi zapłatami

Osłabienie koniunktury gospodarczej, przy ograniczonym dostępie do kredytów bankowych, może prowadzić
do zachwiania płynności finansowej klientów Spółki i opóźnień w płatnościach, które mogą w negatywny
sposób wpływać na wyniki i sytuację finansową Emitenta.
1.9.

Ryzyko związane z brakiem stabilności polskiego systemu prawnego i podatkowego

Polski system podatkowy charakteryzuje się szczególnie częstymi zmianami przepisów podatkowych,
w wyniku czego wiele z takich przepisów nie posiada powszechnie przyjętej interpretacji lub też jest
przedmiotem częstych zmian w zakresie ich interpretacji przez organy podatkowe. Niekorzystna interpretacja
może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta.
1.10. Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych i niewypełnienia warunków kredytowych
W związku z zewnętrzną i niezależną od Spółki sytuacją makroekonomiczną i koniunkturą gospodarczą
niewykluczone jest nieosiągnięcie wszystkich zakładanych przez Emitenta celów strategicznych oraz
przewidzianych umowami kredytowymi parametrów wskaźników finansowych, co może skutkować
obniżeniem wśród inwestorów atrakcyjności inwestycyjnej Spółki oraz niekorzystną zmianą dotychczasowych
warunków kredytowych, wpływającą negatywnie na wyniki finansowe Spółki.
1.11. Ryzyko związane ze zrealizowaniem zabezpieczeń na aktywach Emitenta
Emitent ustanowił na rzecz banków kredytujących zabezpieczenia na swoich aktywach. Pomimo że w chwili
obecnej zobowiązania spłacane są terminowo, Emitent nie może zagwarantować, iż w przyszłości spłaty
będą realizowane przez Spółkę w terminie. W konsekwencji banki mogą być uprawnione do zaspokojenia
swoich wierzytelności przez wykonanie uprawnień związanych z ustanowionymi zabezpieczeniami na
obciążonych składnikach majątkowych. Stan taki mógłby utrudnić Emitentowi możliwość prowadzenia działalności
na zakładanym poziomie, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową.
1.12. Ryzyko związane z dywidendą
Potencjalni inwestorzy powinni uwzględnić fakt, że wypłaty dywidendy w przyszłości będą uzależnione od
wielu czynników, w tym wyników z działalności operacyjnej Spółki, jej sytuacji finansowej oraz bieżącego
i przewidywanego zapotrzebowania na środki pieniężne. W przypadku gdy Zarząd zarekomenduje podział
zysków za dany rok obrotowy w formie dywidendy, nie może zagwarantować, że Walne Zgromadzenie
uwzględni rekomendację i podejmie odpowiednią uchwałę.
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1.13. Ryzyko związane z podjęciem przez największych akcjonariuszy Spółki działań, które nie leżą
w interesie lub są sprzeczne z interesem Spółki lub jej pozostałych akcjonariuszy
Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej Tomasz Mirski oraz Marek Mirski nadal będą kontrolować prawie 72%
głosów na Walnym Zgromadzeniu. Dlatego będą w stanie w istotny sposób wpływać na działalność Spółki.
Nie można wykluczyć sytuacji, w której ich interesy nie będą zbieżne z interesami Spółki lub pozostałych
akcjonariuszy Spółki.
1.14. Ryzyko transakcji z podmiotami powiązanymi
W zakresie prowadzonej działalności Spółka zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym
z akcjonariuszami oraz podmiotami zależnymi od głównych akcjonariuszy. W przypadku zakwestionowania
przez organy skarbowe rynkowego charakteru tych transakcji istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych
konsekwencji podatkowych poprzez wzrost zobowiązań budżetowych, co w efekcie może mieć istotny
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Spółki.
1.15. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników
Działalność Emitenta prowadzona jest w znacznym stopniu w oparciu o wiedzę i doświadczenie wysoko
kwalifikowanej kadry pracowniczej. Istnieje potencjalne ryzyko odejścia pracowników o kluczowym znaczeniu
z punktu widzenia rozwoju Spółki, co mogłoby mieć wpływ na jakość przebiegu procesów wewnętrznych
i poziom osiąganych wyników.
1.16. Ryzyko awarii systemów informatycznych
Ewentualna utrata, częściowa lub całkowita, danych związana z awarią systemu komputerowego lub
systemów komputerowych Emitenta mogłaby skutkować opóźnieniami w realizacji umów i kontraktów,
co w efekcie mogłoby mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki.
1.17. Ryzyko związane z funkcjonowaniem organów Emitenta
Pomiędzy niektórymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej występują następujące powiązania:
•

Tomasz Jakub Mirski – Prezes Zarządu – jest synem Marka Mirskiego – Przewodniczącego Rady
Nadzorczej,

•

Jakub Czerwiński – Członek Zarządu – jest zięciem Marka Mirskiego – Przewodniczącego Rady
Nadzorczej i szwagrem Tomasza Mirskiego – Prezesa Zarządu.

Z uwagi na powyżej wskazane relacje nie można wykluczyć zaistnienia konfliktu pomiędzy interesami ww.
osób oraz interesami Emitenta, co w razie jego powstania mogłoby negatywnie wpływać na podejmowane
przez Zarząd lub Radę Nadzorczą decyzje istotne dla działalności Emitenta.
1.18. Ryzyko związane z prognozami finansowymi
Nie można wykluczyć, iż wskutek zmiany okoliczności leżących u podstaw jednego lub więcej założeń
rzeczywiste wyniki finansowe mogą przedstawiać inne (w tym niższe) wartości, niż przedstawione
w prognozach. Zrealizowanie przez Emitenta wyników niższych od przedstawionych w prognozach
finansowych może negatywnie wpłynąć na kurs akcji Emitenta lub na wysokość dywidendy.
D.3

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów
wartościowych
2.1.

Ryzyko związane z niedojściem Oferty do skutku

Niedojście emisji Akcji Serii C do skutku może spowodować zamrożenie środków finansowych na pewien
czas i utratę potencjalnych korzyści przez inwestorów, bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone
subskrybentom bez żadnych odsetek i odszkodowań.
2.2.

Ryzyko związane z możliwością odstąpienia od Oferty lub zawieszenia Oferty

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane Emitent lub Sprzedający mogą odstąpić od
Oferty Publicznej lub zawiesić Ofertę Publiczną odpowiednio Akcji Serii C i Akcji Sprzedawanych bez
podawania przyczyn swojej decyzji. W przypadku odstąpienia od Oferty po rozpoczęciu przyjmowania
zapisów na Akcje Oferowane, wszystkie złożone zapisy zostaną unieważnione, a dokonane wpłaty zostaną
zwrócone inwestorom bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań w terminie 7 dni od dnia podania do
wiadomości publicznej informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty.
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2.3.

Ryzyko braku dostatecznego rozproszenia akcji wprowadzanych do obrotu na rynku regulowanym

Zamiarem Spółki jest wprowadzenie Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Praw do Akcji
Serii C do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW, na rynku
podstawowym. Gdyby warunki dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym nie zostały spełnione, Spółka
będzie ubiegać się o dopuszczenie Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Praw do Akcji
Serii C do obrotu na rynku równoległym GPW.
W ocenie Zarządu Akcje Zwykłe Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Prawa do Akcji Serii C będą
spełniać warunki dopuszczenia do obrotu na rynku równoległym.
W przypadku niespełnienia kryteriów dopuszczenia na rynku podstawowym i równoległym Zarząd będzie
ubiegał się o wprowadzenie Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C i Praw do Akcji Serii C do
alternatywnego systemu obrotu (New Connect).
2.4.

Ryzyko związane z niedopuszczeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym

Zarząd Giełdy może odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, uzasadniając
swą decyzję. W takim przypadku inwestorzy muszą liczyć się z brakiem płynności Akcji Zwykłych Serii A,
Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Praw do Akcji Serii C.
2.5.

Ryzyko uchylenia uchwały Zarządu Giełdy o dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu
giełdowego

Zarząd Giełdy może uchylić uchwałę o dopuszczeniu papierów wartościowych emitenta do obrotu
giełdowego, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania nie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie do
obrotu giełdowego tych papierów wartościowych.
2.6.

Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu lub odmowy wprowadzenia papierów wartościowych do
obrotu giełdowego

Wprowadzenie Akcji do obrotu na GPW będzie możliwe po ich zarejestrowaniu w KDPW. W związku
z powyższym, pomimo iż Spółka deklaruje dołożenie wszelkich starań w celu jak najszybszej rejestracji Akcji
Zwykłych Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Praw do Akcji Serii C w KDPW, inwestorzy powinni liczyć się
z ryzykiem opóźnienia wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego w stosunku do zakładanych przez Spółkę
terminów rozpoczęcia obrotu poszczególnymi instrumentami finansowymi.
2.7.

Ryzyko wynikające z możliwości naruszenia przepisów art. 16 i art. 17 oraz art. 18 Ustawy
o Ofercie Publicznej

Nie można wykluczyć, że w przyszłości nie wystąpi którakolwiek z przesłanek stanowiąca dla KNF podstawę
do zakazania lub wstrzymania przeprowadzenia Oferty Publicznej czy ubiegania się o dopuszczenie lub
wprowadzenie papierów wartościowych oferowanych i o których dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym ubiega się Spółka na podstawie Prospektu.
2.8.

Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań akcji na rynku
regulowanym

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku gdyby wymagało tego
bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub byłby zagrożony interes inwestorów, GPW, na żądanie
KNF, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań akcji emitenta na okres nie
dłuższy niż 10 dni.
2.9.

Ryzyko zawieszenia notowań papierów wartościowych na rynku regulowanym

W sytuacjach określonych w § 30 ust. 1 Regulaminu GPW, w art. 20 ust. 2 oraz art. 20 ust. 4b Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi GPW może zawiesić obrót akcjami emitenta.
2.10. Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym
W sytuacjach określonych w § 31 ust. 1 oraz § 31 ust. 2 Regulaminu Giełdy, w art. 20 ust. 3 Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej akcje Emitenta mogą
zostać wykluczone z obrotu giełdowego.
2.11. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Spółki
Inwestor nabywający Akcje powinien zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje
na rynku kapitałowym jest zdecydowanie większe od inwestycji w papiery skarbowe czy też jednostki
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, co związane jest z nieprzewidywalnością zmian kursów akcji tak
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w krótkim, jak i w długim okresie. W przypadku polskiego rynku kapitałowego ryzyko to jest relatywnie
większe niż na rynkach rozwiniętych, co związane jest z wcześniejszą fazą jego rozwoju, a co za tym idzie
– wahaniami cen i stosunkowo niewielką płynnością.
Nie można zagwarantować, że cena akcji na rynku regulowanym nie będzie niższa od ceny Akcji
Oferowanych oraz że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie i po
satysfakcjonującej go cenie.
DZIAŁ E – OFERTA
E.1

Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe
koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego
Ponieważ w chwili obecnej nie jest znana ani ostateczna liczba, ani Cena Emisyjna Akcji Serii C, nie można
precyzyjnie określić wielkości wpływów z Oferty. Emitent spodziewa się, że uzyskane środki netto z tytułu
emisji Akcji Serii C w ramach Oferty Publicznej wyniosą około 14,7 mln PLN.
Emitent przewiduje, że łączne szacunkowe koszty emisji Akcji Serii C wyniosą około 673 tys. zł i pokryte
zostaną w całości przez Emitenta.
Koszty związane z oferowaniem Akcji Sprzedawanych pokryte zostaną przez Sprzedającego.
Spółka ani Sprzedający nie będą pobierać żadnych opłat od podmiotów składających zapisy. Kwota wpłacona
przez inwestora przy składaniu zapisu może zostać jednak powiększona o ewentualną prowizję firmy
inwestycyjnej przyjmującej zapis, zgodnie regulacjami tej firmy inwestycyjnej.

E.2a

Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów
pieniężnych
Szczegóły wykorzystania środków z emisji oraz sposób finansowania planów inwestycyjnych przedstawia
tabela poniżej.
Cele inwestycyjne w tabeli poniżej zostały przedstawione w kolejności priorytetów wykorzystania środków
z emisji.
Tabela. Wykorzystanie środków z emisji (w tys. zł)
Źródło finansowania
Wyszczególnienie

Środki
z emisji

Kredyt
technologiczny

Dotacja
spłacająca kredyt
technologiczny

Kwota
wydatków
ogółem
(netto PLN)

Planowany
termin
realizacji

Hala produkcyjna 2000 m kw.

800

1 200

800

2 000

II/2014

Linia profilująca do produkcji
profili specjalnych spawanych

2 969

4 453

2 969

7 422

III/2014

Hala produkcyjna 2000 m kw.

800

1 200

800

2 000

II/2014

2 631

3 947

2 631

6 578

III/2014

500

-

-

500

II/2014

System informatyczny ERP

1 000

-

-

1 000

I/2015

Budynek biurowy

3 000

-

-

3 000

II/2015

Kapitał obrotowy

2972

-

-

2972

728

-

-

728

15400

10 800

7 200

26200

Linia profilująca do produkcji
profili specjalnych
Plac magazynowo-manewrowy

Niezabudowana nieruchomość
gruntowa 10.877 m kw.
Razem

II/2014

Źródło: Emitent

E.3

Opis warunków oferty
Wielkość Oferty
Ofertą objętych jest:
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•

1.100.000 Akcji Serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oferowanych przez Spółkę

•

do 225.000 Akcji Zwykłych Serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oferowanych przez Sprzedającego

•

do 675.000 Akcji Serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oferowanych przez Sprzedającego
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Struktura Oferty
Akcje Oferowane są oferowane inwestorom w dwóch transzach:
•

Transzy Detalicznej – obejmującej do 400.000 Akcji Serii C oraz

•

Transzy Instytucjonalnej – obejmującej do 1.600.000 Akcji Oferowanych, w tym 700.000 Akcji Serii C,
225.000 Akcji Zwykłych Serii A oraz 675.000 Akcji Serii B.

Akcje Sprzedawane i Akcje Serii C oferowane są w Transzy Instytucjonalnej łącznie bez ich rozróżniania na
etapie składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach tej
transzy mogą być przydzielone zarówno Akcje Sprzedawane, jak i Akcje Serii C. Intencją Emitenta
i Sprzedającego jest przydzielenie w pierwszej kolejności Akcji Serii C, a w dalszej kolejności Akcji
Sprzedawanych. W Transzy Detalicznej oferowane są wyłącznie Akcje Serii C.
Harmonogram
Oferta zostanie przeprowadzona według następującego harmonogramu:
Do 6.12.2013

publikacja ceny maksymalnej

12.12.2013
do godziny 15:00

proces budowania „księgi popytu”

10-12.12.2013

przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Detalicznej

13.12.2013

podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej

16-17.12.2013

przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Instytucjonalnej

18.12.2013

przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej oraz planowany przydział akcji w Transzy
Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów. Nowe
terminy zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu w formie
komunikatu aktualizującego Prospekt, zgodnie z postanowieniami art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Zmiany terminów realizacji Oferty mogą odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu.
Cena Akcji Oferowanych
Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej Emitent poda do
publicznej wiadomości przedział cenowy, którego górna granica będzie jednocześnie ceną maksymalną dla
jednej Akcji Oferowanej, w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane
w Transzy Instytucjonalnej na podstawie rezultatów badania popytu na Akcje Oferowane.
Ostateczna cena Akcji Oferowanych będzie stała i jednakowa dla obydwu transz.
Miejsce zapisów
Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klienta
Millennium Domu Maklerskiego S.A.
Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej przyjmowane będą w punktach obsługi klienta domów
maklerskich, których lista, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostanie opublikowana
w formie komunikatu aktualizującego (w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt) oraz zamieszczona na
stronie internetowej Spółki oraz Oferującego do dnia rozpoczęcia zapisów na Akcje Oferowane.
Przydział Akcji
Akcje w Transzy Detalicznej po dokonaniu ewentualnych przesunięć zostaną przydzielone z wykorzystaniem
systemu informatycznego GPW.
Przydział zostanie realizowany w taki sposób, że:

MFO S.A.

•

w przypadku gdy liczba Akcji Oferowanych, na jaką złożono prawidłowo opłacone zapisy w Transzy
Detalicznej, nie będzie przekraczała liczby Akcji Oferowanych objętych Transzą Detaliczną, inwestorom,
którzy złożyli zapisy w tej transzy, zostaną przydzielone akcje w liczbie, na jaką składali zapis;

•

w przypadku gdy liczba Akcji Oferowanych, na jaką złożono prawidłowo opłacone zapisy w Transzy
Detalicznej, będzie przekraczała liczbę Akcji Oferowanych objętych Transzą Detaliczną z uwzględnieniem
przesunięć między transzami, inwestorom, którzy złożyli zapis w tej transzy, zostaną przydzielone akcje
na zasadzie proporcjonalnej redukcji.
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Akcje nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone inwestorom zgodnie z zasadami przydziału
stosowanymi przez GPW.
W Transzy Instytucjonalnej w pierwszej kolejności przydzielane będą Akcje Oferowane w tej transzy,
a następnie Akcje Oferowane nieobjęte w Transzy Detalicznej po dokonaniu ewentualnych przesunięć
pomiędzy transzami.
Na podstawie „księgi popytu”, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.1.1 niniejszego Rozdziału
Prospektu, zostanie przygotowana lista wstępnego przydziału, tj. lista inwestorów, którym zostaną
przydzielone Akcje Oferowane w przypadku złożenia i opłacenia przez nich zapisu. Lista będzie określała
liczbę Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone danemu inwestorowi w przypadku złożenia i opłacenia
zapisu na liczbę akcji równą liczbie określonej w wezwaniu do złożenia zapisu.
W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji w Transzy Instytucjonalnej przydział Akcji Oferowanych w Transzy
Instytucjonalnej nastąpi według następujących zasad:
•

w pierwszej kolejności zostanie dokonany przydział Akcji Oferowanych na rzecz inwestorów
uczestniczących w procesie tworzenia „księgi popytu”, którzy zostali umieszczeni na liście wstępnego
przydziału oraz którzy złożą i opłacą zapis w wysokości nie mniejszej, niż określona na tej liście.
Inwestorom tym zagwarantowany zostanie przydział Akcji Oferowanych w liczbie określonej na liście
wstępnego przydziału,

•

jeżeli po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze
nieobjęte Akcje Oferowane, w drugiej kolejności przydzielane będą Akcje Oferowane na rzecz
inwestorów uczestniczących w procesie tworzenia „księgi popytu”, którzy zostali umieszczeni na
dodatkowej liście wstępnego przydziału oraz którzy złożyli i opłacili zapis w wysokości określonej przez
Oferującego w wezwaniu do złożenia zapisu,

•

jeżeli po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze
nieobjęte Akcje Oferowane, w trzeciej kolejności przydzielane będą Akcje Oferowane na rzecz
inwestorów uczestniczących w procesie tworzenia „księgi popytu”, którzy zostali umieszczeni na liście
wstępnego przydziału – w odniesieniu do części zapisu, jaka przekroczyła wielkość wskazaną na liście
wstępnego przydziału lub dodatkowej liście wstępnego przydziału. W przypadku gdy nadsubskrypcja
wystąpi na tym etapie przydziału, zastosowana zostanie zasada proporcjonalnej redukcji tych części
zapisów, które przekroczyły wielkości wskazane na liście wstępnego przydziału lub dodatkowej liście
wstępnego przydziału, z uwzględnieniem Akcji Oferowanych przesuniętych z Transzy Detalicznej,

•

jeżeli po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze
nieobjęte Akcje Oferowane, będą one przydzielane na rzecz inwestorów, którzy uczestniczyli w procesie
tworzenia „księgi popytu”, ale złożyli i opłacili zapisy w niższej wysokości, niż wskazane na liście
wstępnego przydziału. W przypadku gdy nadsubskrypcja wystąpi na tym etapie przydziału, zastosowana
zostanie zasada proporcjonalnej redukcji,

•

jeżeli po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze
nieobjęte Akcje Oferowane, będą one przydzielane na rzecz inwestorów, którzy nie otrzymali wezwania
do złożenia zapisu, a złożyli i opłacili zapisy – proporcjonalnie do wielkości złożonego i opłaconego
zapisu. W przypadku gdy nadsubskrypcja wystąpi na tym etapie przydziału, zastosowana zostanie
zasada proporcjonalnej redukcji.

Ułamkowe części Akcji Oferowanych nie będą przydzielane. Akcje Oferowane nieprzyznane w wyniku
zaokrągleń zostaną przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy
dokonali zapisu na największą liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej.
Przydzielenie Akcji Oferowanych w mniejszej liczbie, niż deklarowana w zapisie, nie daje podstaw do
odstąpienia od zapisu.
Sposób traktowania przy przydziale Akcji Oferowanych nie jest uzależniony od tego, za pośrednictwem
jakiego podmiotu dokonywane są zapisy na Akcje Oferowane.
Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej uzależniony jest od faktu uczestniczenia inwestora
w procesie budowy „księgi popytu”.
Gwarantowanie Oferty
Emitent ani Sprzedający nie zamierzają zawrzeć z Oferującym umowy o subemisję.
Notowanie Akcji
Akcje Emitenta nie są i nie były przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym.
Zarząd będzie ubiegał się o wprowadzenie Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C i Praw do Akcji
Serii C do obrotu giełdowego na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW, zwanym
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też rynkiem podstawowym, a w przypadku niespełnienia kryteriów dopuszczenia na rynku podstawowym
Zarząd będzie ubiegał się o wprowadzenie ww. papierów wartościowych do obrotu na rynku równoległym.
W ocenie Zarządu Akcje Zwykłe Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Prawa do Akcji Serii C będą
spełniać warunki dopuszczenia do obrotu na rynku równoległym.
W przypadku niespełnienia kryteriów dopuszczenia na rynku podstawowym i równoległym Zarząd będzie
ubiegał się o wprowadzenie Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C i Praw do Akcji Serii C do
alternatywnego systemu obrotu (New Connect).
Oferujący
Millennium Dom Maklerski S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2 A
02-593 Warszawa
e-mail: kancelaria@millenniumdm.pl
E.4

Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty
Oferujący
Wynagrodzenie Oferującego jest w części uzależnione od powodzenia Oferty Akcji Serii C. Pomiędzy
działaniami Oferującego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.
Doradca Prawny
Pomiędzy działaniami Doradcy Prawnego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów, wynagrodzenie
Doradcy Prawnego jest stałe.
Audytor
Pomiędzy działaniami Audytora i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów, wynagrodzenie Audytora
jest stałe.

E.5

Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży
Jedynym właścicielem Akcji Sprzedawanych jest Bouders Limited zarejestrowany pod adresem Lordou
Vyronos, 61Lumiel Building, 4th Floor, 6023 Larnaka, Cypr.

E.6

Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą
W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy należy podać
wielkość i wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji na
nową ofertę.
Tabela. Rozwodnienie kapitału w wyniku emisji Akcji Serii C*
Wyszczególnienie
Akcje Uprzywilejowane Serii A

Liczba
akcji

Liczba
głosów

Udział w ogólnej
liczbie akcji

Udział w ogólnej
liczbie głosów

1 025 000

2 050 000

16,80%

28,77%

225 000

225 000

3,69%

3,16%

Akcje serii B

3 750 000

3 750 000

61,48%

52,63%

Akcje serii C

1 100 000

1 100 000

18,03%

15,44%

Ogółem

6 100 000

7 125 000

100,00%

100,00%

Akcje Zwykłe Serii A

Źródło: MDM na podstawie danych Emitenta

Tabela. Rozwodnienie kapitału w wyniku oferty Akcji Serii C w ujęciu struktury akcjonariatu**
Akcjonariusze

Liczba
akcji

Liczba
głosów

Udział w ogólnej
liczbie akcji

Udział w ogólnej
liczbie głosów

Przed Ofertą
Tomasz Mirski

2 100 000

2 625 000

42,00%

43,57%

Marek Mirski

2 000 000

2 500 000

40,00%

41,49%

900 000

900 000

18,00%

14,94%

5 000 000

6 025 000

100,00%

100,00%

Bouders Limited
Ogółem

MFO S.A.
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Akcjonariusze

Liczba
akcji

Liczba
głosów

Udział
w ogólnej liczbie akcji

Udział w ogólnej
liczbie głosów

Po Ofercie**
Tomasz Mirski

2 100 000

2 625 000

34,43%

36,84%

Marek Mirski

2 000 000

2 500 000

32,79%

35,09%

Bouders Limited

0

0

0,00%

0,00%

Nowi akcjonariusze

2 000 000

2 000 000

32,79%

28,07%

Ogółem

6 100 000

7 125 000

100,00%

100,00%

Źródło: MDM na podstawie danych Emitenta
* Dane w tabeli zostały podane przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie Akcje serii C
** Dane w tabeli zostały podane przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie Akcje serii C oraz wszystkie Akcje
Sprzedawane zostaną sprzedane

E.7

Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego
Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami. Inwestor powinien jednak
zwrócić uwagę na inne koszty pośrednio związane z subskrybowaniem Akcji Oferowanych, w tym
w szczególności koszty prowizji maklerskiej za złożenie zlecenia/zapisu, założenia lub prowadzenia rachunku
inwestycyjnego oraz inne możliwe koszty bankowe związane z dokonywaniem wpłaty na Akcje Oferowane,
ewentualne koszty wymiany walut obcych na polskie złote itp. Zwraca się także uwagę inwestorom, że wpłaty
na Akcje Oferowane nie są oprocentowane i w przypadku zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty
inwestorowi nie przysługują odsetki ani odszkodowanie.
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ROZDZIAŁ II – CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM
ORAZ PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI OBJĘTYMI EMISJĄ
Przed podjęciem decyzji o nabyciu Akcji Oferowanych inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione poniżej
czynniki ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Prospektu. Opisane poniżej czynniki
ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Emitenta i prowadzonej przez niego działalności. W przyszłości mogą
pojawić się zarówno czynniki ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, np. o charakterze losowym, jak również
czynniki ryzyka, które nie są istotne w chwili obecnej, ale mogą okazać się istotne w przyszłości. Należy podkreślić, że
spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na
prowadzoną przez Spółkę działalność i sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności oraz kształtowanie
się rynkowego kursu akcji Emitenta. Poza ryzykami opisanymi poniżej inwestowanie w akcje Emitenta wiąże się również
z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym. Przedstawiając czynniki ryzyka
w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności.

1.

Czynniki ryzyka związane z Emitentem i jego otoczeniem

1.1.

Ryzyko konkurencji

Spółka funkcjonuje na rynku producentów i dystrybutorów wyrobów stalowych wykonywanych ze stali płaskiej.
Działalność Spółki w dużej mierze koncentruje się na produkcji wyrobów stalowych dla budownictwa, producentów
stolarki otworowej PCV, branży instalacyjnej, klimatyzacyjnej i automotive. Istotnymi czynnikami decydującymi
o przewadze konkurencyjnej danego podmiotu są: oferowana cena wyrobów, posiadane doświadczenie i zdolności
produkcyjno-technologiczne, jakość oferowanych produktów oraz zdolność do szybkiego realizowania kontraktów.
Spółka ogranicza ryzyko konkurencji poprzez:
•

umacnianie pozycji zakupowej i dywersyfikację dostawców towarów i usług,

•

umacnianie pozycji na dotychczasowych rynkach oraz dywersyfikowanie ryzyka homogeniczności branż
i obszarów dotychczasowej działalności,

•

wysokie wyspecjalizowanie i koncentrację na rozwoju w kierunku branż o wysokim technologicznie progu
wejścia dla konkurencji,

•

utrzymywanie własnego działu projektowego, rozwijającego produkty i wytwarzającego nowe technologie
produkcyjne.

Zarząd nie może zagwarantować, że w przyszłości nasilająca się konkurencja na rynku nie spowoduje spadku cen lub
marż, lub przychodów, co w efekcie mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową Emitenta.

1.2.

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą

Sytuacja finansowa branży profili stalowych w Polsce, a więc i sytuacja finansowa Emitenta, jest ściśle związana
z wieloma czynnikami ekonomicznymi, takimi jak zmiany PKB, wysokość stóp procentowych, bezrobocie, inflacja.
Wszystkie przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub więcej z powyższych czynników mogą doprowadzić do spadku
popytu na produkty Emitenta, a także wzrostu kosztów obsługi zadłużenia, co w efekcie mogłoby mieć negatywny wpływ
na wyniki i sytuację finansową Spółki.

1.3.

Ryzyko zmienności kursów walut

Spółka dokonuje znacznej części zakupów surowców na rynku europejskim i realizuje znaczną część sprzedaży
wyrobów na rynku europejskim i południowoamerykańskim. W związku z powyższym posiada wysoką ekspozycję na
ryzyko zmienności kursu walutowego zarówno po stronie zakupowej, jak i sprzedażowej.
Część płatności w walucie dla dostawców zabezpieczona jest w sposób naturalny wpływami w walucie od odbiorców
Emitenta (hedging naturalny).
Płatności w walucie niemające pokrycia we wpływach w walucie Spółka zabezpiecza poprzez zawieranie kontraktów
forward i prostych instrumentów opcyjnych po z góry ustalonym kursie walutowym. W efekcie Emitentowi z góry znana
jest cena nabycia waluty, którą dokona płatności swoich zobowiązań wobec dostawców.
Powyżej opisana polityka zabezpieczania kursów walutowych zapewnia, iż wszystkie zawierane transakcje na
instrumentach finansowych mają wyłącznie charakter zabezpieczający wyniki działalności operacyjnej Emitenta przed
zmiennością kursów walutowych. Nigdy nie mają charakteru spekulacyjnego.
Nie można jednak wykluczyć, iż niekorzystne zmiany kursów walutowych mogą prowadzić do pogorszenia wyników
finansowych Emitenta.
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1.4.

Ryzyko zmienności stóp procentowych

Spółka w znacznym stopniu finansuje działalność inwestycyjną przy zastosowaniu długoterminowych kredytów
inwestycyjnych opartych o stopy procentowe WIBOR. W związku z tym posiada wysoką ekspozycję na ryzyko
zmienności stóp procentowych.
Spółka ogranicza ryzyko zmienności stóp procentowych poprzez stosowanie instrumentów zabezpieczających kurs
stopy procentowej w postaci transakcji IRS. Niemniej jednak jest narażona na ryzyko zmian kosztów finansowych
wynikających ze zmiany oprocentowania istniejącego zadłużenia. Może to w efekcie prowadzić do wzrostu kosztów
finansowych, a co za tym idzie, pogorszenia wyników finansowych Spółki.

1.5.

Ryzyko zmienności cen stali

Wyniki finansowe Spółki oraz poziom marży uzyskiwanej na sprzedaży uzależniony jest od poziomu cen stali, która
stanowi główny składnik kosztowy w kosztach produkcji profili stalowych. Rynek przy trendzie rosnących cen stali
umożliwia osiągnięcie większych przychodów i zrealizowanie większej marży niż przy trendzie cen malejących. Znaczna
i nagła obniżka cen stali może się odbić negatywnie na wynikach finansowych Spółki poprzez zmniejszenie uzyskiwanej
na sprzedaży marży, a także zmusić do dokonania przeszacowania zapasów.
Spółka w znacznym stopniu transferuje ryzyko zmienności cen stali na odbiorcę końcowego, dokonując zakupów
surowców i oferując sprzedaż w transakcjach SPOT-owych.

1.6.

Ryzyko związane z sezonowością branży budowlano-montażowej

Znaczny udział przychodów ze sprzedaży stanowią transakcje związane z kontrahentami działającymi na rynku
budowlano-montażowym, który charakteryzuje się stosunkowo wysoką sezonowością. Sezonowość ta wynika w głównej
mierze ze zmiennych warunków atmosferycznych właściwych dla klimatu przejściowego. Okres od późnej jesieni do
wczesnej wiosny utrudnia prowadzenie zewnętrznych prac budowlanych i powoduje silne osłabienie sprzedaży profili
okiennych, jednakże nie utrudnia prowadzenia wewnętrznych prac budowlanych, wykończeniowych i montażowych.
Spółka redukuje efekt sezonowości związany z branżą budowlaną poprzez:
•

dywersyfikację docelowych grup odbiorców o odbiorców z innych branż niedotkniętych sezonowością bądź
takich, które charakteryzują się odmiennym trendem sezonowości, działającym komplementarnie i umożliwiającym
zoptymalizowanie wykorzystania mocy produkcyjnych i spłaszczenie amplitudy sezonowości;

•

dywersyfikację rynków zbytu i zwiększanie udziału sprzedaży eksportowej do krajów o niższej sezonowości.

Nie można jednak wykluczyć, iż sezonowość wpłynie na nierównomierność wyników finansowych w poszczególnych
kwartałach roku obrotowego.

1.7.

Ryzyko związane z zapasami

Wahania popytu związane ze stanem koniunktury oraz sezonowością sprzedaży mogą doprowadzić do wzrostu poziomu
zapasów w Spółce oraz spadku ich rotacji. Ewentualne pogorszenie koniunktury w gospodarce może doprowadzić do
spadku popytu na produkty Emitenta, a w konsekwencji do wzrostu poziomu zapasów. Istnieje ryzyko, iż zwiększający
się poziom zapasów doprowadzi do pogorszenia płynności finansowej Spółki, zaś zmiany cen rynkowych produktów
mogą doprowadzić do utraty wartości zapasów. Wymienione czynniki mogą w efekcie w negatywny sposób wpływać na
wyniki finansowe Emitenta.

1.8.

Ryzyko związane z nieterminowymi zapłatami

Sytuacja ekonomiczna podmiotów funkcjonujących w otoczeniu Spółki zależy w głównej mierze od ogólnej kondycji
gospodarki oraz od dostępności zewnętrznych źródeł finansowania. Obniżenie się koniunktury gospodarczej przy
ograniczonym dostępie do kredytów bankowych może prowadzić do zachwiania płynności finansowej szeregu
podmiotów i opóźnień w płatnościach.
Pomimo iż Spółka ogranicza ryzyko związane z nieterminowymi zapłatami poprzez:
•

stosowanie instrumentów faktoringowych, przyspieszających wskaźnik inkasa należności,

•

ubezpieczanie należności od ryzyka handlowego,

•

weryfikowanie wiarygodności kontraktowej kontrahentów przy pomocy wywiadowni gospodarczych,

•

stałą współpracę z wyspecjalizowanymi podmiotami windykacyjnymi,

opóźnienia w płatnościach mogą w negatywny sposób wpływać na wyniki i sytuację finansową Emitenta.
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1.9.

Ryzyko związane z brakiem stabilności polskiego systemu prawnego i podatkowego

Polski system podatkowy charakteryzuje się szczególnie częstymi zmianami przepisów podatkowych, w wyniku czego
wiele z takich przepisów nie posiada powszechnie przyjętej interpretacji lub też jest przedmiotem częstych zmian
w zakresie ich interpretacji przez organy podatkowe. Brak stabilności polskiego systemu podatkowego utrudnia
planowanie podatkowe i zwiększa ryzyko naruszenia przepisów prawa podatkowego przez polskich przedsiębiorców.
Dokonywanie zmian w zakresie interpretacji przepisów podatkowych przez organy podatkowe w połączeniu z relatywnie
długim okresem przedawniania zobowiązań podatkowych i wysokimi karami za zaległości podatkowe mogą powodować
ryzyko podatkowe dla polskich przedsiębiorców w zakresie znacznie wyższym niż w krajach posiadających bardziej
stabilny system podatkowy. Brak stabilności systemu podatkowego w Polsce może mieć istotny negatywny wpływ na
działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta.

1.10. Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych i niewypełnienia warunków kredytowych
W związku z zewnętrzną i niezależną od Spółki sytuacją makroekonomiczną i koniunkturą gospodarczą niewykluczone
jest nieosiągnięcie wszystkich zakładanych przez Emitenta celów strategicznych oraz przewidzianych umowami
kredytowymi parametrów wskaźników finansowych, co może skutkować obniżeniem wśród inwestorów atrakcyjności
inwestycyjnej Spółki oraz niekorzystną zmianą dotychczasowych warunków kredytowych, wpływającą negatywnie na
wyniki finansowe Spółki.

1.11. Ryzyko związane ze zrealizowaniem zabezpieczeń na aktywach Emitenta
Emitent ustanowił na rzecz banków kredytujących zabezpieczenia na swoich aktywach. Zabezpieczenia te opisane są
w Rozdziale III, pkt 22.1.3 „Umowy kredytowe oraz faktoringowe”. Emitent zwraca uwagę na fakt, iż pomimo że w chwili
obecnej zobowiązania spłacane są terminowo, Emitent nie może zagwarantować, iż w przyszłości spłaty będą
realizowane przez Spółkę w terminie. W konsekwencji banki mogą być uprawnione do zaspokojenia swoich
wierzytelności przez wykonanie uprawnień związanych z ustanowionymi zabezpieczeniami na obciążonych składnikach
majątkowych. Stan taki mógłby utrudnić Emitentowi możliwość prowadzenia działalności na zakładanym poziomie, co
w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową.

1.12. Ryzyko związane z dywidendą
Potencjalni inwestorzy powinni uwzględnić fakt, że wypłaty dywidendy w przyszłości będą uzależnione od wielu
czynników, w tym wyników z działalności operacyjnej Spółki, jej sytuacji finansowej oraz bieżącego i przewidywanego
zapotrzebowania na środki pieniężne. W przypadku gdy Zarząd zarekomenduje podział zysków za dany rok obrotowy
w formie dywidendy, nie może zagwarantować, że Walne Zgromadzenie uwzględni rekomendację i podejmie
odpowiednią uchwałę.

1.13. Ryzyko związane z podjęciem przez największych akcjonariuszy Spółki działań, które nie leżą
w interesie lub są sprzeczne z interesem Spółki lub jej pozostałych akcjonariuszy
Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej Tomasz Mirski oraz Marek Mirski nadal będą kontrolować prawie 72% głosów na
Walnym Zgromadzeniu. Dlatego będą w stanie w istotny sposób wpływać na działalność Spółki. Dzięki kontrolowaniu
liczby głosów niezbędnej do podjęcia większości uchwał na Walnym Zgromadzeniu Tomasz Mirski oraz Marek Mirski
będą w stanie decydować między innymi o następujących sprawach: powoływaniu i odwoływaniu członków Rady
Nadzorczej, która z kolei powołuje i odwołuje Zarząd Spółki; emisji nowych akcji i obligacji Spółki; wypłacie i wysokości
dywidendy; innych istotnych kwestiach, które leżą w kompetencjach Walnego Zgromadzenia zgodnie ze Statutem Spółki
i KSH.
Posiadany przez Tomasza Mirskiego oraz Marka Mirskiego udział w kapitale Emitenta będzie umożliwiał zablokowanie
podjęcia wszelkich uchwał przez Walne Zgromadzenie, w tym uchwał o zmianie Statutu oraz uchwał, które mogłyby
powodować rozwodnienie pakietu akcji posiadanego przez Tomasza Mirskiego oraz Marka Mirskiego. Z powodu
wielkości pakietu akcji posiadanych przez wymienionych głównych akcjonariuszy nie można wykluczyć sytuacji, w której
ich interesy nie będą zbieżne z interesami Spółki lub pozostałych akcjonariuszy Spółki.

1.14. Ryzyko transakcji z podmiotami powiązanymi
W zakresie prowadzonej działalności Spółka zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym z akcjonariuszami
oraz podmiotami zależnymi od głównych akcjonariuszy. Transakcje te zapewniają efektywne prowadzenie działalności
gospodarczej i obejmują, między innymi, wynajem nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej, wzajemne
dostawy produktów i usług, kompensatę wzajemnych należności oraz inne transakcje.
Transakcje o takim charakterze prowadzone są zgodnie z przepisami prawa podatkowego na warunkach rynkowych.
W przypadku zakwestionowania przez organy skarbowe rynkowego charakteru tych transakcji istnieje ryzyko
wystąpienia negatywnych konsekwencji podatkowych poprzez wzrost zobowiązań budżetowych, co w efekcie może mieć
istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Spółki.
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1.15. Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników
Działalność Emitenta prowadzona jest w znacznym stopniu w oparciu o wiedzę i doświadczenie wysoko kwalifikowanej
kadry pracowniczej. Istnieje potencjalne ryzyko odejścia pracowników o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia rozwoju
Spółki, co mogłoby mieć wpływ na jakość przebiegu procesów wewnętrznych i poziom osiąganych wyników.
Spółka ogranicza ryzyko utraty kluczowych pracowników poprzez:
•

wysoką wewnętrzna kulturę organizacyjną, dzięki której pracownicy identyfikują się ze Spółką,

•

odpowiednie kształtowanie motywacyjno-lojalnościowego systemu wynagrodzeń,

•

zarządzanie wiedzą i szeroki program szkoleń oraz ustanowienie kompletnych i szczegółowych instrukcji
i procedur, umożliwiających stosunkowo łatwe zastępowanie pracowników.

1.16. Ryzyko awarii systemów informatycznych
Ewentualna utrata, częściowa lub całkowita, danych związana z awarią systemu komputerowego lub systemów
komputerowych Emitenta mogłaby skutkować opóźnieniami w realizacji umów i kontraktów, co w efekcie mogłoby mieć
negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki.

1.17. Ryzyko związane z funkcjonowaniem organów Emitenta
Pomiędzy niektórymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej występują następujące powiązania:
•

Tomasz Jakub Mirski – Prezes Zarządu – jest synem Marka Mirskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

•

Jakub Czerwiński – Członek Zarządu – jest zięciem Marka Mirskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej
i szwagrem Tomasza Mirskiego – Prezesa Zarządu.

Z uwagi na powyżej wskazane relacje nie można wykluczyć zaistnienia konfliktu pomiędzy interesami ww. osób oraz
interesami Emitenta, co w razie jego powstania mogłoby negatywnie wpływać na podejmowane przez Zarząd lub Radę
Nadzorczą decyzje istotne dla działalności Emitenta.

1.18. Ryzyko związane z prognozami finansowymi
W pkt 13 Rozdziału III – „Dokument Rejestracyjny” Emitent zamieścił prognozy finansowe na lata 2013 i 2014 wraz
z opinią biegłego rewidenta. Prognozy zostały przygotowane w oparciu o szereg założeń z dochowaniem należytej
staranności. Założenia te przedstawia pkt 13.1 Rozdziału III – „Dokument Rejestracyjny”.
Nie można wykluczyć, iż wskutek zmiany okoliczności leżących u podstaw jednego lub więcej założeń, rzeczywiste
wyniki finansowe mogą przedstawiać inne (w tym niższe) wartości, niż przedstawione w prognozach. W przypadku
wystąpienia czynników uniemożliwiających realizację prognoz finansowych, Zarząd Spółki niezwłocznie skoryguje
prognozy.
Inwestorzy powinni liczyć się z tym, iż zrealizowanie przez Emitenta wyników niższych od prognozowanych może
negatywnie wpłynąć na kurs akcji Emitenta lub na wysokość dywidendy.

2.

Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla Akcji Oferowanych

2.1.

Ryzyko związane z niedojściem Oferty do skutku

Oferta Publiczna (łącznie oferta objęcia Akcji Serii C i Akcji Sprzedawanych) dojdzie do skutku w przypadku złożenia
i opłacenia zapisów na co najmniej 1 Akcję Oferowaną, przy czym Oferta Sprzedaży (Akcji Serii A i Akcji Serii B) dojdzie
do skutku tylko w przypadku subskrybowania wszystkich oferowanych Akcji Serii C. Emisja Akcji Serii C nie dojdzie do
skutku, jeżeli:
•

do dnia zamknięcia Oferty nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na przynajmniej 1 Akcję Serii C;
lub

•

Zarząd Emitenta nie zgłosi do sądu wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Serii C w terminie 12 miesięcy od
daty zatwierdzenia przez KNF niniejszego Prospektu;

•

Zarząd Emitenta nie zgłosi do sądu wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Serii C w terminie jednego
miesiąca od dnia przydziału Akcji Serii C; lub

•

uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału
zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji Serii C.

W powyższych przypadkach może to spowodować zamrożenie środków finansowych na pewien czas i utratę
potencjalnych korzyści przez inwestorów, bowiem wpłacone kwoty zostaną zwrócone subskrybentom bez żadnych
odsetek i odszkodowań.
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2.2.

Ryzyko związane z możliwością odstąpienia od Oferty lub zawieszenia Oferty

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane Emitent lub Sprzedający mogą odstąpić od Oferty
Publicznej lub zawiesić Ofertę Publiczną odpowiednio Akcji Serii C lub Akcji Sprzedawanych bez podawania przyczyn
swojej decyzji. Odstąpienie od Oferty Sprzedaży nie oznacza odstąpienia od publicznej subskrypcji Akcji Serii C,
a zawieszenie Oferty Sprzedaży nie oznacza zawieszenia publicznej subskrypcji Akcji Serii C.
Emitent może podjąć decyzję o odstąpieniu od Oferty Publicznej lub zawieszeniu Oferty Publicznej po przeprowadzeniu
procesu budowania „księgi popytu”, gdy wynik tego procesu okaże się niesatysfakcjonujący, tj. w szczególności nie
będzie gwarantował pozyskania wysokiej jakości inwestorów lub nie będzie gwarantował odpowiedniego poziomu
płynności notowań na rynku wtórnym. Jeśli Emitent podejmie decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Serii C, wówczas
Sprzedający również podejmie decyzję o odstąpieniu od Oferty Sprzedaży.
Emitent lub Sprzedający mogą odstąpić od Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, nie
później jednak niż do dnia przydziału tych akcji, jedynie z ważnych powodów, do których należą:
•

nagłe i nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, świata lub Emitenta,
które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub dalszą działalność
Emitenta, w tym na przedstawione przez niego w Prospekcie informacje,

•

nagłe i nieprzewidziane zdarzenia mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta,

•

inne nieprzewidziane przyczyny powodujące, że przeprowadzenie Oferty i przydział Akcji Oferowanych byłyby
niemożliwe lub szkodliwe z punktu widzenia interesu Emitenta.

Zawieszenie lub odstąpienie od Oferty Akcji Serii C po rozpoczęciu przejmowania zapisów oznacza zawieszenie lub
odstąpienie od Oferty Sprzedaży.
W przypadku odstąpienia od Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane wszystkie złożone
zapisy zostaną unieważnione, a dokonane wpłaty zostaną zwrócone inwestorom bez jakichkolwiek odsetek lub
odszkodowań w terminie 7 dni od dnia podania do wiadomości publicznej informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia
Oferty.

2.3.

Ryzyko braku dostatecznego rozproszenia akcji wprowadzanych do obrotu na rynku
regulowanym

Zamiarem Spółki jest wprowadzenie Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Praw do Akcji Serii C do
obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW, na rynku podstawowym.
Jednym z kryteriów, jakie muszą spełnić akcje, aby zostały dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań, jest
rozproszenie akcji zapewniające płynność obrotu. Zgodnie z Rozporządzeniem o Rynku i Emitentach rozproszenie akcji
zapewnia płynność obrotu, jeżeli w ręku akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu, znajduje się: (i) co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na
rynku oficjalnych notowań lub (ii) co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej, według ostatniej ceny
emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, równowartość w złotych co najmniej 17.000.000 EUR.
W ocenie Zarządu Akcje Zwykłe Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Prawa do Akcji Serii C będą spełniać warunki
dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym. W przypadku gdyby warunki dopuszczenia do obrotu na rynku
podstawowym nie zostały spełnione, Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B,
Akcji Serii C oraz Praw do Akcji Serii C do obrotu na rynku równoległym GPW.
W ocenie Zarządu Akcje Zwykłe Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Prawa do Akcji Serii C będą spełniać warunki
dopuszczenia do obrotu na rynku równoległym.
W przypadku niespełnienia kryteriów dopuszczenia na rynku podstawowym i równoległym Zarząd będzie ubiegał się
o wprowadzenie Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C i Praw do Akcji Serii C do alternatywnego systemu
obrotu (New Connect).

2.4.

Ryzyko związane z niedopuszczeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym

Zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu GPW:
•

MFO S.A.

dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty finansowe, o ile:
1)

został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru
albo został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu
przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że
sporządzenie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest
wymagane;

2)

ich zbywalność nie jest ograniczona;

3)

w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
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•

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 zł albo
równowartość w złotych co najmniej 15.000.000 euro;

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)

100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co
najmniej 4.000.000 zł albo równowartości w złotych równej co najmniej 1.000.000 euro, liczonej
według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej.

Dopuszczenie Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Praw do Akcji Serii C do obrotu giełdowego nastąpi
na podstawie uchwały Zarządu Giełdy podjętej na wniosek Spółki. Zarząd Giełdy obowiązany jest podjąć uchwałę
w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego instrumentów finansowych w terminie 14 dni od złożenia kompletnego
wniosku.
Zarząd Giełdy może odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, uzasadniając swą
decyzję. W terminie pięciu dni sesyjnych od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenia instrumentów
finansowych do obrotu giełdowego Spółka może złożyć odwołanie od tej decyzji do Rady Giełdy. Rada Giełdy
zobowiązana jest rozpoznać odwołanie w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Ponowny wniosek o dopuszczenie
tych samych instrumentów finansowych do obrotu giełdowego może zostać złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy
od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego, a w przypadku
złożenia odwołania, od daty doręczenia ponownej uchwały odmownej.
W przypadku ewentualnej odmowy dopuszczenia Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Praw do Akcji
Serii C Spółki do obrotu giełdowego inwestorzy muszą liczyć się z brakiem płynności Akcji Zwykłych Serii A, Akcji
Serii B, Akcji Serii C oraz Praw do Akcji Serii C.
Emitent zamierza spełnić wszystkie wymogi i dotrzymać wszystkich wymaganych terminów dotyczących złożenia
wniosku o dopuszczenie Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Praw do Akcji Serii C do obrotu na
Giełdzie.

2.5.

Ryzyko uchylenia uchwały Zarządu Giełdy o dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu
giełdowego

Zarząd Giełdy może uchylić uchwałę o dopuszczeniu papierów wartościowych emitenta do obrotu giełdowego, jeżeli
w terminie 6 miesięcy od dnia jej wydania nie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego tych
papierów wartościowych.
Emitent zamierza podjąć wszelkie działania mające na celu wprowadzenie Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B, Akcji
Serii C oraz Praw do Akcji Serii C do obrotu giełdowego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które to umożliwią.

2.6.

Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu lub odmowy wprowadzenia papierów wartościowych do
obrotu giełdowego

Wprowadzenie Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Praw do Akcji Serii C do obrotu na GPW będzie
możliwe po ich zarejestrowaniu w KDPW. W związku z powyższym, pomimo iż Spółka deklaruje dołożenie wszelkich
starań w celu jak najszybszej rejestracji Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Praw do Akcji Serii C
w KDPW, inwestorzy powinni liczyć się z ryzykiem opóźnienia wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego w stosunku do
zakładanych przez Spółkę terminów rozpoczęcia obrotu poszczególnymi instrumentami finansowymi.
Ponieważ Spółka zamierza ubiegać się o równoczesne wprowadzenie do obrotu na GPW Akcji Zwykłych Serii A, Akcji
Serii B oraz Praw do Akcji Serii C, zwraca się uwagę inwestorów, że w dniu 12 września 2006 roku Zarząd GPW przyjął
stanowisko, zgodnie z którym decyzje w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego instrumentów
finansowych są podejmowane po analizie obejmującej w szczególności wielkość i strukturę oferty publicznej, strukturę
własności, ewentualne umowne zakazy sprzedaży instrumentów finansowych (lock-up). Z uwagi na powyższe inwestorzy
powinni liczyć się z możliwością dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B i Akcji Serii C nie
wcześniej niż po rejestracji przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C.

2.7.

Ryzyko wynikające z możliwości naruszenia przepisów art. 16 i art. 17 oraz art. 18 Ustawy
o Ofercie Publicznej

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia
przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
emitenta, sprzedającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na
zlecenie emitenta lub sprzedającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić,
z zastrzeżeniem art. 19 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może:
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•

nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu
na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub

•

zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub

•

opublikować na koszt emitenta lub sprzedającego informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku
z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.

Zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia
przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym
przez emitenta lub inne podmioty uczestniczące w imieniu lub na zlecenie emitenta albo uzasadnionego podejrzenia, że
takie naruszenie może nastąpić, z zastrzeżeniem art. 19 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może:
•

nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na
rynku regulowanym na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych,

•

zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku
regulowanym,

•

opublikować na koszt emitenta informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się
o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

Zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej KNF może zastosować te same środki, o których mowa powyżej,
w przypadku gdy:
•

oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub
ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby
interesy inwestorów,

•

istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta,

•

działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie
może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może
prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub

•

status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów istnieje
ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny
wpływ na ich ocenę.

Spółka nie jest w stanie przewidzieć, czy w przyszłości nie wystąpi którakolwiek z przesłanek stanowiąca dla KNF
podstawę do zakazania lub wstrzymania przeprowadzenia Oferty Publicznej czy ubiegania się o dopuszczenie lub
wprowadzenie papierów wartościowych oferowanych i o których dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym ubiega
się Spółka na podstawie Prospektu.

2.8.

Ryzyko wstrzymania dopuszczenia do obrotu lub rozpoczęcia notowań akcji na rynku regulowanym

Zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdyby wymagało tego bezpieczeństwo
obrotu na rynku regulowanym lub byłby zagrożony interes inwestorów, GPW, na żądanie KNF, wstrzymuje dopuszczenie
do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań akcji emitenta na okres nie dłuższy niż 10 dni.

2.9.

Ryzyko zawieszenia notowań papierów wartościowych na rynku regulowanym

Zgodnie z § 30 ust. 1 Regulaminu GPW na wniosek emitenta lub jeśli Zarząd GPW uzna, że emitent narusza przepisy
obowiązujące na GPW lub jeśli wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, Zarząd GPW może zawiesić
obrót akcjami emitenta na okres do trzech miesięcy.
Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdyby obrót akcjami emitenta był
dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku
regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW
zawiesza obrót tymi papierami na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Zgodnie z art. 20 ust. 4b Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi GPW może podjąć decyzję o zawieszeniu lub
wykluczeniu akcji emitenta z obrotu w przypadku, gdyby akcje te przestały spełniać warunki obowiązujące na rynku
regulowanym, pod warunkiem że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia
prawidłowego funkcjonowania rynku.

2.10. Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym
Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy wyklucza akcje z obrotu giełdowego:
•

jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,

•

na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
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•

w przypadku zniesienia ich dematerializacji,

•

w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.

Zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy może wykluczyć akcje z obrotu giełdowego m.in.:
•

jeśli akcje te przestały spełniać warunki określone w Regulaminie Giełdy, z wyjątkiem warunku dot. ograniczonej
zbywalności,

•

jeśli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie,

•

na wniosek emitenta,

•

wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości
z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,

•

jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,

•

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

•

jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na akcjach emitenta,

•

wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,

•

wskutek otwarcia likwidacji emitenta.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi Giełda, na żądanie KNF, wyklucza z obrotu akcje
emitenta w przypadku, gdyby obrót nimi zagrażał w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego
lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo powodował naruszenie interesów inwestorów.
Zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej prawo do czasowego lub bezterminowego wykluczenia akcji
z obrotu giełdowego przysługuje również KNF w przypadku stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego
wykonywania przez emitenta szeregu obowiązków, do których odwołuje się art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

2.11. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Spółki
Inwestor nabywający Akcje powinien zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku
kapitałowym jest zdecydowanie większe od inwestycji w papiery skarbowe czy też jednostki uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych, co związane jest z nieprzewidywalnością zmian kursów akcji tak w krótkim, jak i w długim okresie.
W przypadku polskiego rynku kapitałowego ryzyko to jest relatywnie większe niż na rynkach rozwiniętych, co związane
jest z wcześniejszą fazą jego rozwoju, a co za tym idzie – wahaniami cen i stosunkowo niewielką płynnością.
Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych na GPW zależy od zleceń kupna i sprzedaży składanych przez
inwestorów giełdowych i zależy od koniunktury giełdowej. Cena rynkowa akcji oraz PDA może podlegać znacznym
wahaniom w wyniku wpływu wielu czynników, na które Spółka nie będzie miała wpływu. Wśród takich czynników należy
wymienić m.in. szacunki publikowane przez analityków giełdowych, zmiany koniunktury (w tym koniunktury branżowej),
ogólną sytuację na rynku papierów wartościowych, prawo i politykę rządu oraz ogólne tendencje gospodarcze i rynkowe.
Cena rynkowa akcji może również ulec zmianie w konsekwencji emisji przez Spółkę nowych akcji, zbycia akcji przez
głównych akcjonariuszy Spółki, zmian płynności obrotu, obniżenia kapitału zakładowego, wykupu akcji własnych przez
Spółkę i zmiany postrzegania Spółki przez inwestorów. Ponadto ze względu na strukturę akcjonariatu Spółki obrót
wtórny akcjami Spółki może charakteryzować się ograniczoną płynnością. W związku z możliwością wystąpienia
powyższych lub innych czynników nie można zagwarantować, że cena akcji na rynku regulowanym nie będzie niższa od
ceny Akcji Oferowanych oraz że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie i po
satysfakcjonującej go cenie.

30

Prospekt Emisyjny

MFO S.A.

Rozdział III – Dokument Rejestracyjny

ROZDZIAŁ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY
1.

Osoby odpowiedzialne

1.1.

Emitent

1.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta
Nazwa (firma):

MFO Spółka Akcyjna

Siedziba:

Kożuszki Parcel

Adres:

Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew

Numery telekomunikacyjne:

tel. +48 46 864 09 80
faks +48 46 864 09 89

Adres poczty elektronicznej:

mfo@mfo.pl

Adres strony internetowej:

www.mfo.pl

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Prospekcie.

1.1.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta
W imieniu Emitenta działają:
•

Tomasz Mirski – Prezes Zarządu

•

Jakub Czerwiński – Członek Zarządu

•

Adam Piekutowski – Członek Zarządu

1.1.3. Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta
Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan,
informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w Prospekcie nie
pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

MFO S.A.

Tomasz Mirski

Jakub Czerwiński

Adam Piekutowski

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu
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1.2.

Sprzedający

Informacje o Sprzedającym.
1.2.1. Nazwa, siedziba i adres Sprzedającego
Nazwa (firma):

Bouders Limited

Siedziba:

Larnaka, Cypr

Adres:

Lordou Vyronos, 61Lumiel Building,
4th Floor, 6023 Larnaka, Cypr

Sprzedający jest odpowiedzialny za informacje o Sprzedającym oraz o dokonywanej przez niego sprzedaży Akcji
Sprzedawanych w ramach oferty objętej niniejszym Prospektem.

1.2.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Sprzedającego
W imieniu Sprzedającego działa:

Mariusz Banaszuk – Pełnomocnik

1.2.3. Oświadczenie osób działających w imieniu Sprzedającego
Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan,
informacje zawarte w tych częściach Prospektu, za które Sprzedający ponosi odpowiedzialność, są prawdziwe, rzetelne
i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w tych częściach Prospektu, za które Sprzedający ponosi odpowiedzialność, nie
pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

Mariusz Banaszuk
Pełnomocnik
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1.3.

Oferujący

1.3.1. Nazwa, siedziba i adres Oferującego
Nazwa (firma):

Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

Numery telekomunikacyjne:

tel. +48 22 598 26 00, 598 26 01
faks +48 22 598 26 99

Adres poczty elektronicznej:

kancelaria@millenniumdm.pl

Adres strony internetowej:

www.millenniumdm.pl

1.3.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego
W imieniu Oferującego działają:
•

Mariusz Dąbkowski – Prezes Zarządu

•

Dorota Małgorzata Kowalczewska – Członek Zarządu

1.3.3. Oświadczenie osób działających w imieniu Oferującego stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE)
nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan,
informacje zawarte w częściach Prospektu, za które Millennium Dom Maklerski S.A. ponosi odpowiedzialność,
tj. w następujących częściach Prospektu: punkt 2. Rozdziału II – Czynniki ryzyka związane z emitentem oraz papierami
wartościowymi objętymi emisją; punkty 1.3., 3., 5.1.5., 5.2., 6.1., 6.2., 6.3., 6.5., 9., 10., 11.1., 12., 20.9. Rozdziału III
– Dokument Rejestracyjny; punkty 3.3. (w zakresie dotyczącym Oferującego), 3.4., 4.1., 4.4., 4.7., 5., 6., 7.2., 7.3., 8., 9.,
10.1. (w zakresie informacji dotyczących Oferującego) rozdziału IV – Dokument Ofertowy oraz w odpowiadającym tym
punktom elementom Podsumowania, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w tych częściach
Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.
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Dorota Małgorzata Kowalczewska

Prezes Zarządu

Członek Zarządu
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1.4.

Doradca Prawny

1.4.1. Nazwa, siedziba i adres Doradcy Prawnego
Nazwa:

Wardyński i Wspólnicy sp. k.

Adres siedziby:

Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa

Telefon:

(+48 22) 437 82 00

Faks:

(+48 22) 437 82 01

E-mail:

wardynski@wardynski.com.pl

Strona internetowa:

www.wardynski.com.pl

Doradca prawny jest odpowiedzialny za sporządzenie następujących rozdziałów Prospektu:
w Rozdziale III Prospektu – punkty: 1.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 8.1, 11.2, 14, 16, 18.1, 18.3, 20.7.1, 21, 22.1;
w Rozdziale IV Prospektu – punkty: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.11, 7.1, 7.3.
1.4.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego
W imieniu Doradcy Prawnego działają następujące osoby:
Danuta Pajewska, radca prawny, wspólnik – reprezentujący Doradcę Prawnego w charakterze pełnomocnika
na podstawie pełnomocnictwa z dnia 14 sierpnia 2013 r.

1.4.3. Oświadczenie osób działających w imieniu Doradcy Prawnego
Oświadczam, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan,
informacje zawarte w częściach Prospektu, za które Doradca Prawny ponosi odpowiedzialność, są prawdziwe, rzetelne
i zgodne ze stanem faktycznym oraz że w tych częściach Prospektu, za które Doradca Prawny ponosi odpowiedzialność,
nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

Danuta Pajewska
radca prawny, pełnomocnik
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2.

Biegli rewidenci dokonujący badań historycznych informacji finansowych

2.1.

Imiona i nazwiska (nazwy), adresy oraz opis przynależności do organizacji zawodowych

Biegły rewident dokonujący badania historycznych informacji finansowych sporządzonych na potrzeby Prospektu
emisyjnego za lata 2010-2012.
Firma: ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka komandytowa (nazwa skrócona: ECA Seredyński i Wspólnicy sp. k.)
Siedziba:

Kraków

Adres:

ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków

Telefon:

+48 12 425 80 53

Faks:

+48 12 425 91 47

Adres strony internetowej:

www.ecaauxilium.pl

Adres poczty elektronicznej: biuro@ecaauxilium.pl
Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową
Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3115.
W imieniu podmiotu działa:
Michał Kołosowski, Biegły Rewident, wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 11117.
Badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku:
Podmiot sporządzający badanie:
Firma:

ECA Seredyński i Wspólnicy sp. k.

Siedziba:

Kraków

Adres:

ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków

Podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową
Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3115.
Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku przeprowadziła
w 2013 roku Beata Biolik-Przybyłowska – Biegły Rewident, wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 11858.
Badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku:
Podmiot sporządzający badanie:
Firma:

ECA Seredyński i Wspólnicy sp. k.

Siedziba:

Kraków

Adres:

ul. Supniewskiego 11, 31-527 Kraków

Podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową
Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3115.
Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku przeprowadziła
w 2012 roku Julia Siewierska – Biegły Rewident, wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 12179.
Badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku:
Podmiot sporządzający badanie:
Firma:

ECA Seredyński i Partnerzy sp. z o.o.

Siedziba:

Kraków

Adres:

ul. Supniewskiego 11, 31-527 Kraków

Podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową
Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3115.
Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku przeprowadził
w 2011 roku Michał Kołosowski – Biegły Rewident, wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 11117.
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Odpowiedzialność ECA Seredyński i Wspólnicy sp. k. w zakresie informacji zamieszczonych w Prospekcie ograniczona
jest do opinii zamieszczonej w punkcie 20.1 Rozdział III – „Historyczne informacje finansowe oraz raporty biegłego
rewidenta za ostatnie 3 lata obrotowe” a oświadczenia dotyczące zakresu odpowiedzialności ECA Seredyński
i Wspólnicy sp. k. zostały zawarte w treści wydanych opinii i raportów.

2.2.

Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany biegłego rewidenta, jeżeli są istotne dla
oceny Emitenta

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Biegły Rewident nie złożył rezygnacji Emitentowi jak również
nie został zwolniony przez Emitenta. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie dokonał
zmiany biegłego rewidenta badającego statutowe sprawozdania finansowe.

3.

Wybrane dane finansowe

Prezentowane w Prospekcie sprawozdania finansowe Spółki za okresy sprawozdawcze zakończone 31 grudnia 2010 r.,
31 grudnia 2011 r., 31 grudnia 2012 r zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
(MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), poddane badaniu przez niezależnego
biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2013 r. zostało
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), nie zostało poddane
badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.
Stosownie do wymagań Rozporządzenia o Prospekcie sprawozdania finansowe za lata 2010, 2011 i 2012 oraz za okres
od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. zostały sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez
zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnie z formą, jaka
zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Emitenta, z uwzględnieniem
standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego sprawozdania
finansowego.
Tabela. Podstawowe dane finansowe Spółki (w tys. zł)
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży

9M 2013
129 825

2012

2011

162 531

2010

146 058

119 257

Zysk z działalności operacyjnej

5 004

7 148

6 830

5 916

Zysk przed opodatkowaniem

4 316

6 322

5 257

5 272

Zysk netto

3 849

4 942

4 240

3 955

Aktywa razem

83 613

73 372

55 384

42 367

Zobowiązania długoterminowe

6 434

7 429

3 529

4 153

Zobowiązania krótkoterminowe

46 738

39 350

29 873

20 606

Kapitał własny

30 441

26 592

21 983

17 609

1 000

1 000

1 000

963

1 000 000

1 000 000

838 630

50 000

3,85

4,94

5,06

79,10

Kapitał zakładowy
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) *
Zwykły zysk na jedną akcję (w zł)
Źródło: Emitent

* Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 lipca 2013 roku liczba akcji uległa zmianie
poprzez obniżenie ich wartości nominalnej z 1,00 zł do 0,20 zł za akcję. Dla celów porównywalności informacji przedstawionych w tabeli
przyjęto zmienioną wartość nominalną dla wszystkich prezentowanych okresów.

4.

Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do
obrotu papierów wartościowych

Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych zostały
wskazane w Rozdziale II Prospektu – „Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz z papierami wartościowymi objętymi
emisją”.
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5.

Informacje o Emitencie

5.1.

Historia i rozwój Emitenta

5.1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta
Emitent prowadzi działalność pod firmą MFO Spółka Akcyjna. Nazwa ta została określona w treści § 1 ust. 1 Statutu
Emitenta. Nazwa statutowa jest nazwą handlową Emitenta.
5.1.2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz numer rejestracyjny
Emitent jest spółką akcyjną zarejestrowaną w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr. KRS 0000399598.
5.1.3. Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony
Emitent został utworzony jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie aktu notarialnego z dnia 4 grudnia
2000 r. i zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 23 października 2003 r. (po przeniesieniu wpisu
z Rejestru Handlowego, który był poprzednikiem KRS).
Na podstawie aktu notarialnego z dnia 31 sierpnia 2011 r. o przekształceniu spółki MFO spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę akcyjną i wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu
20 października 2011 r. Spółka została utworzona na czas nieograniczony.
5.1.4. Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa
Emitent, kraj siedziby (utworzenia) oraz adres i numer telefonu jego siedziby statutowej
Spółka jest spółką akcyjną.
Siedzibą Spółki jest miejscowość Kożuszki Parcel w woj. mazowieckim, powiat sochaczewski, gmina Sochaczew.
Kraj siedziby

Polska

Adres:

Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew

Telefon:

46 864-09-80

Faks:

46 864-09-89

Spółka działa na podstawie:
•

Kodeks Spółek Handlowych,

•

Ustawy o Ofercie Publicznej,

•

Ustawy o Rachunkowości,

•

Statutu spółki MFO S.A., zmienionego uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia objętą protokołem
notarialnym z dnia 11 lipca 2013 r. sporządzonym przez notariusza Jolantę Monikę Niedzielę za Rep. A
nr 2669/2013 oraz uchwałami nr 1, 2 oraz 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia objętymi protokołem
notarialnym z dnia 5 sierpnia 2013 r.. sporządzonym przez notariusza Magdalenę Karczewską-Woźnicę
za Rep. A nr 2943/2013,

jak również innych ustaw i aktów wykonawczych regulujących działalność przedsiębiorców.
5.1.5. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta
Spółka MFO powstała w 2000 roku z inicjatywy osób fizycznych jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Początkowo miała charakter jedynie handlowy. Od 2003 roku rozpoczęła samodzielną produkcję kształtowników
stalowych zimnogiętych, stosowanych jako wzmocnienia do stolarki okiennej PCV. Spółka nieustannie zwiększała moce
produkcyjne, umacniając swoją pozycję – by dojść do pozycji lidera krajowego i europejskiego rynku wzmocnień
okiennych. W 2007 roku Spółka zaistniała również jako producent profili specjalnych dla przemysłu konstrukcyjnego,
automotive, branży klimatyzacyjnej i instalatorskiej, a w 2009 roku jako producent profili GK do szkieletowej zabudowy
gipsowo-kartonowej.
W wyniku przekształcenia formy prawnej od 2011 roku Spółka funkcjonuje jako spółka akcyjna.
Spółka wdrożyła i nieprzerwanie od 2005 roku utrzymuje system zarządzania według normy ISO 9001:2008,
certyfikowany przez SGS Polska z akredytacją brytyjską UKAS.
MFO wielokrotnie pozyskała środki dotacyjne z Unii Europejskiej na rozwój i unowocześnienie prowadzonej działalności.
Spółka utworzyła własny zespół projektowania i rozwoju produktów. Jest też twórcą oraz właścicielem objętych ochroną
patentową technologii produkcyjnych, m.in.: technologii produkcji profili moletowanych „MFO ECO technology”,
technologii produkcji „profili termoizolacyjnych z blachy ocynkowanej” oraz „dwuściennych cienkościennych profili
stalowych z powierzchniowym odkształceniem”.
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Tabela. Najważniejsze wydarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta:
2000

Powstała spółka MFO Sp. z o.o., której podstawą działalności był handel hurtowy i detaliczny, krajowy
i zagraniczny przedmiotami przemysłowymi i spożywczymi, w tym importowanymi towarami konsumpcyjnymi
oraz materiałami budowlanymi.

2003

Budowa hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni zabudowy około 540 m.
Zakup i uruchomienie dwóch pierwszych linii do profilowania.
Produkcja pierwszego profilu „PLUSTEC 33x29x85x1,5”.
Zakup linii do profilowania kształtowników zimnogiętych.

2004

Początek działalności handlowej na rynkach Unii Europejskiej.
Podpisanie umowy dotacji w zakresie zewnętrznej pomocy w ramach Wspólnoty Europejskiej z Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na współfinansowanie wdrażania działania pod nazwą „Unowocześnienie
procesu produkcji i zarządzania w przedsiębiorstwie”.

2005

Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2000.
Zakup nieruchomości w Kożuszkach Parcel k. Sochaczewa pod budowę kompleksu produkcyjnomagazynowego.

2006

Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni około 2300 m².
Uruchomienie działu foliowania profili PCV.
Uruchomienie linii do wzdłużnego rozcinania kręgów stalowych na taśmy.
Zakup linii do profilowania kształtowników zimnogiętych.
Zakup dwóch linii profilujących firmy DREISTERN.
Zakup linii do profilowania kształtowników zimnogiętych.

2008

Uzyskanie Certyfikatu Zgodności uprawniającego MFO do znakowania wyrobów znakiem „B” i „CE”.

2009

Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni ponad 2400 m².
Zakup i instalacja linii profilującej do produkcji profili cienkościennych do montażu płyt gipsowych
z automatycznym systemem pakowania firmy DALLAN.
Nawiązanie relacji handlowych z krajami skandynawskimi.
Rozszerzenie skali działalności zagranicznej o nowe rynki – Półwysep Iberyjski.

2010

Początek działalności biura handlowego w Ełku.

2011

Zakup i uruchomienie linii do profilowania kształtowników zimnogiętych.
Zakup i instalacja linii profilującej do produkcji profili do płyt gipsowych firmy DALLAN.
Uruchomienie linii do profilowania kształtowników zimnogiętych.
Przekształcenie MFO Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.

2012

Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni około 1100 m².
Nawiązanie relacji handlowych z Brazylią, Argentyną.
Pozyskanie dotacji na przygotowanie i wdrożenie planu rozwoju eksportu dla MFO w ramach Działania 6.1
„Paszport do Eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Uruchomienie trzeciej linii profilującej P3 firmy DREISTERN.
Uruchomienie linii profilującej firmy SWAH.

2013

Pozyskanie dotacji na przygotowanie i wdrożenie planu rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki – Instrument Szybkiego Reagowania, obejmujący kompleksową analizę sytuacji wyjściowej firmy,
pakiet usług doradczych szkoleniowych i outplacementowych, realizowanych przez międzynarodową firmę
doradczą WYG International oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Pozyskanie dotacji w formie premii technologicznej na wdrożenie innowacyjnych objętych ochroną patentową
projektów: „Termoizolacyjny kształtownik z blachy ocynkowanej i sposób jego wytwarzania” oraz
"Dwuścienny kształtownik cienkościenny z powierzchniowym odkształceniem i sposób jego wytwarzania".
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Dynamiczny rozwój Spółki został wielokrotnie nagrodzony, między innymi następującymi wyróżnieniami:

DIAMENTY FORBESA

W latach 2012, 2013 Spółka otrzymała tytuł przyznawany przez redakcję miesięcznika
FORBES oraz wywiadownię gospodarczą DUN & BRADSTREET przedsiębiorstwom, które
w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie zwiększają swoją wartość. Ranking
DIAMENTÓW FORBESA opracowywany jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny
wartości firm, uwzględniającej wyniki finansowe, poziom sprzedaży, zysk netto, wartość
majątku trwałego, zapasów i należności oraz nakładów na inwestycje.

GAZELE BIZNESU

W latach 2005-2012 Spółka corocznie otrzymywała wyróżnienie Pulsu Biznesu oraz
międzynarodowej wywiadowni gospodarczej Coface Intercredit Poland dla najdynamiczniej
rozwijających się średnich i małych firm w Polsce.

EUROFIRMA

W roku 2004 Spółka otrzymała wyróżnienie przyznawane przez Ministerstwo Gospodarki
oraz Fundację Wspierania Nauki i Przedsiębiorczości dla podmiotów najlepiej
przygotowanych do konkurowania na europejskich i światowych rynkach.

LIDER RYNKU
STOLARKI
BUDOWLANEJ

W latach 2006-2012 Spółka corocznie otrzymywała wyróżnienie Forum Branżowego dla
podmiotów o najsilniejszej pozycji rynkowej na podstawie rankingów wyników sprzedaży
producentów i dostawców branży stolarki budowlanej. Ranking jest prowadzony pod
patronatem Związku Polskie Okna i Drzwi.

5.2.

Inwestycje

5.2.1. Inwestycje Spółki w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi aż do daty Prospektu
Główne inwestycje Spółki w latach 2010-2012 związane były z realizacją strategii zwiększenia mocy produkcyjnych oraz
dywersyfikacji ryzyka homogeniczności dotychczasowej produkcji poprzez rozpoczęcie i zwiększenie wolumenu
produkcji profili specjalnych oraz profili do suchej zabudowy GK. Inwestycje te obejmowały głównie rozbudowę hal
produkcyjnych i placów magazynowo-manewrowych wraz z wyposażeniem ich w suwnice torowe oraz systemy
wentylacyjne i instalacje sprężonego powietrza, a także zakup linii produkcyjnych oraz wózków widłowych
zapewniających obsługę logistyczną produkcji.
Prowadzone inwestycje finansowane były zarówno ze środków własnych, jak i ze źródeł zewnętrznych w postaci
leasingu oraz kredytów inwestycyjnych.
Tabela. Główne inwestycje Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi aż do daty
Prospektu (w tys. zł)
Wyszczególnienie

2013

2012

2011

2010

Nakłady inwestycyjne
Budynki i budowle
Maszyny i urządzenia
Środki transportu
Pozostałe
Razem nakłady inwestycyjne

204

1 726

121

228

2450

7 128

4 016

744

13

10

140

165

744

68

48

43

3 411

8 932

4 325

1 180

3 454

2455

0

Źródła finansowania inwestycji
– środki własne

3 411

– środki obce, w tym:

0

5478

1870

1180

Leasing

0

1 313

1870

0

Kredyt

0

4 165

0

1180

3 411

8 932

4 325

1 180

Razem źródła finansowania
Źródło: Emitent

Główne pozycje inwestycyjne w roku 2010 związane były z wykupem linii do profili specjalnych oraz z rozbudową placu
magazynowego i były to:
•

147 tys. zł: rozbudowa placu magazynowego;

•

359 tys. zł: rolki i wykrojniki będące podstawowym narzędziem linii produkcyjnych do kształtowania profili
stalowych.

MFO S.A.

Prospekt Emisyjny

43

Rozdział III – Dokument Rejestracyjny

Główne pozycje inwestycyjne w roku 2011 związane były z rozbudową mocy produkcyjnych w zakresie profili
cienkościennych do suchej zabudowy GK oraz wzmocnionych profili okiennych i były to:
•

1.427 tys. zł: linia do produkcji cienkościennych profili stalowych do suchej zabudowy GK marki DALLAN;

•

539 tys. zł: linia do produkcji skomplikowanych profili okiennych o zwiększonej grubości, zaprojektowana
i wyprodukowana przez Spółkę, przy użyciu własnych zasobów technicznych, technologicznych i osobowych;

•

368 tys. zł: linia do produkcji profili okiennych marki METEX;

•

288 tys. zł: prasa hydrauliczna do dziurowania profili specjalnych stanowiąca element linii do produkcji profili
specjalnych marki DREISTERN;

•

287 tys. zł: combi group, baza z napędem rolek do linii do produkcji cienkościennych profili stalowych do
suchej zabudowy GK marki DALLAN;

•

205 tys. zł: wykup z leasingu linii do okleinowania profili marki BARBERAN;

•

115 tys. zł: sprężarka do układu sprężonego powietrza przy maszynach i urządzeniach;

•

375 tys. zł: rolki i wykrojniki będące podstawowym narzędziem linii produkcyjnych do kształtowania profili
stalowych.

Główne pozycje inwestycyjne w roku 2012 związane były z rozbudową mocy produkcyjnych w zakresie profili
specjalnych i były to:
•

4.980 tys. zł: linia do produkcji dziurowanych profili specjalnych wraz z prasą hydrauliczną marki DREISTERN;

•

1.726 tys. zł: hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni 1100 m kw. związana z produkcją profili
specjalnych oraz dziurowanych profili specjalnych;

•

1.113 tys. zł: linia do produkcji profili specjalnych marki SWAH;

•

134 tys. zł: suwnica pomostowa, natorowa do obsługi logistycznej produkcji profili specjalnych;

•

113 tys. zł: suwnica pomostowa, natorowa do obsługi logistycznej produkcji profili specjalnych;

•

519 tys. zł: rolki i wykrojniki będące podstawowym narzędziem linii produkcyjnych do kształtowania profili
stalowych.

Główne pozycje inwestycyjne w roku 2013 to:
•

769 tys. zł: zaliczka na elementy linii do produkcji dwuściennych kształtowników cienkościennych;

•

728 tys. zł: zakup nieruchomości gruntowej;

•

683 tys. zł: zaliczka na elementy linii do produkcji kształtowników termoizolacyjnych;

•

391 tys. zł: rolki i wykrojniki będące podstawowym narzędziem linii produkcyjnych do kształtowania profili
stalowych;

•

386 tys. zł: wykup z leasingu linii do cięcia wzdłużnego kręgów stalowych.

5.2.2. Główne inwestycje Emitenta w przyszłości
Do daty Prospektu Zarząd podjął wiążące zobowiązania odnośnie do przyszłych inwestycji przedstawionych w tabeli
poniżej.
Tabela. Główne inwestycje Emitenta w przyszłości (w tys. zł)

Wyszczególnienie

Niezabudowana nieruchomość gruntowa 10.877 m kw.
Hala produkcyjna 2000 m kw.

Źródło finansowania

Kwota
wydatków
ogółem
(netto
PLN)

Planowany
termin
realizacji

728
2 000

Środki
z
emisji

Kredyt
technologiczny

Dotacja
spłacająca
kredyt
technologiczny

Q2/2014

728

-

-

Q2/2014

800

1 200

800

Hala produkcyjna 2000 m kw.

2 000

Q2/2014

800

1 200

800

Linia profilująca do produkcji profili specjalnych

6 578

Q3/2014

2 631

3 947

2 631

Linia profilująca do produkcji profili specjalnych spawanych

7 422

Q3/2014

2 969

4 453

2 969

Źródło: Emitent
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Spółka zamierza zawrzeć umowę zakupu nieruchomości o powierzchni 10.877 m kw., położonej w miejscowości
Kożuszki Parcel, stanowiącą własność małżeństwa Marka i Bożeny Mirskich, na której posadowiona jest hala
produkcyjna Spółki i którą Emitent wykorzystuje obecnie do prowadzenia działalności na podstawie umowy dzierżawy.
Zgodnie z umową nieruchomość może zostać nabyta po cenie rynkowej, którą prezentuje zakup w dniu 24.09.2013
nieruchomości sąsiedniej o identycznej powierzchni i parametrach za cenę 727.645,00 zł. Zakup nieruchomości
umożliwi Emitentowi uniezależnienie się od dzierżawcy/współwłaściciela Spółki, co może mieć szczególne znaczenie
w przypadku ewentualnego zbycia w przyszłości posiadanego pakietu akcji przez Marka Mirskiego.
W dniu 19 czerwca 2013 r. Spółka zawarła z Bankiem Millennium SA umowę o udzielenie kredytu technologicznego na
finansowanie projektu „Termoizolacyjny kształtownik z blachy ocynkowanej i sposób jego wytwarzania” na kwotę
5.146.800 zł. W dniu 20 maja 2013 r. Spółka otrzymała promesę premii technologicznej dla tego projektu na kwotę
3.431,2 tys zł.
W dniu 19 czerwca 2013 r. Spółka zawarła z Bankiem Millennium SA umowę o udzielenie kredyt technologicznego na
finansowanie projektu „Dwuścienny kształtownik cienkościenny z powierzchniowym odkształceniem i sposób jego
wytwarzania” na kwotę 5.653.200 zł. W dniu 20 maja 2013 r. Spółka otrzymała promesę premii technologicznej dla tego
projektu na kwotę 3.768,8 tys zł.
W dniu 28 sierpnia 2013 Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy w sprawie obu przyznanych
dotacji na kwoty zgodne z zawartymi w wyżej wymienionych promesach.
Celem zastosowania innowacyjności procesowej „Dwuścienny cienkościenny kształtownik stalowy z powierzchniowym
odkształceniem” jest uzyskanie kształtowników cienkościennych, które cechują się zwiększoną wytrzymałością na
przeciążenia skręcenia i/lub zginania. Kształtowniki te dzięki swojej dwuściennej budowie charakteryzują się
jednocześnie mniejszą wagą w stosunku do kształtowników jednościennych o podobnych parametrach. Poprzez
używanie do ich produkcji cieńszej i tańszej blachy wsadowej koszt wytworzenia kształtowników dwuściennych jest
mniejszy niż kształtowników jednościennych o podobnych parametrach.
Celem zastosowania innowacyjności procesowej: „Kształtownik termoizolacyjny z blachy ocynkowanej” jest uzyskanie
kształtowników, które cechują się zmniejszoną przepuszczalnością termiczną – poprawiając w ten sposób
charakterystykę energetyczną stolarki otworowej PCV. Poprzez używanie do produkcji stolarki otworowej PCV profili
termoizolacyjnych charakterystyka energetyczna wytworzonych okien i drzwi jest nieporównywalnie lepsza niż przy
zastosowaniu znanych dotychczas standardowych kształtowników o podobnych wymiarach i kształtach.
W celu realizacji wyżej wymienionych projektów innowacyjnych Emitent zrealizuje inwestycje w dwie hale produkcyjne
o powierzchni 2.000 m kw. każda oraz w dwie linie profilujące do produkcji profili specjalnych oraz do produkcji profili
specjalnych spawanych.

6.

Zarys ogólny działalności Emitenta

6.1.

Działalność podstawowa

6.1.1. Opis i charakterystyka działalności Spółki
Podstawowym profilem działalności Emitenta jest produkcja profili zimnogiętych dla wytwórców stolarki okiennej
z PCV oraz profili specjalnych zimnogiętych dla branży konstrukcyjnej, automotive, instalatorskiej i klimatyzacyjnej.
W zakres działalności MFO wchodzi również produkcja profili zimnogiętych do suchej zabudowy gipsowo-kartonowej.
Emitent oferuje bardzo szeroki i zróżnicowany asortyment swoich wyrobów. Spółka obecnie oferuje i dostarcza
profile w ponad 1000 wymiarach i kształtach do wszystkich systemów okiennych, zabudów gipsowo-kartonowych,
a także szeroki wybór kształtowników specjalnych, które są produkowane w oparciu o dokumentację
zamawiającego lub według dokumentacji opracowanej przez dział techniczny Spółki.
W skład grupy produktowej profili zimnogiętych wchodzą trzy rodzaje asortymentu:
1. Profile okienne – stosowane jako wzmocnienia do stolarki okiennej PCV, produkowane w zróżnicowanych
typach i kształtach do większości systemów okiennych, w tym: Aluplast, Kamerling, Plustec, Rehau, Roplasto,
Schucko, Spectus, Trocal, Veka, KBE, Avangarde, Deco. Emitent produkuje profile okienne dla ponad 400
odbiorców między innymi w Polsce, Niemczech, Austrii, Rumunii, we Włoszech, w Hiszpanii, na Cyprze, Litwie,
w Estonii, Słowacji, Czechach, Rosji, Meksyku, Argentynie i Gwatemali. Pozycja rynkowa MFO w zakresie tego
rodzaju asortymentu oceniana jest przez Zarząd na ok. 25% rynku krajowego.
2. Profile specjalne – adresowane są do odbiorców z sektora budownictwa, elementów konstrukcyjnych,
automotive, branży klimatyzacyjnej, instalatorskiej i elementów wyposażenia wnętrz. Wśród odbiorców MFO tego
rodzaju produktów są firmy między innymi z Polski, Austrii, Niemiec, Szwecji, Holandii, Francji i Belgii.
3. Profile GK – przeznaczone są do budowy konstrukcji z zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych,
a stosowane głównie przez podmioty z branży budowlano-montażowej.
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Spółka produkuje profile stalowe zimnogięte z blach zimno- i gorącowalcowanych. Produkcja odbywa się na specjalnych
liniach produkcyjnych, zaginających stopniowo taśmę stalową za pomocą rolek zamontowanych na kolejnych stacjach
roboczych, nadając jej ostatecznie wymagany kształt profilu. Produkcja odbywa się w dwóch głównych etapach:
•

przygotowawczym: produkcja półfabrykatów polegająca na przecinaniu wzdłużnym kręgów stalowych na
taśmy stalowe o zadanych parametrach,

•

właściwym: produkcja kształtowników stalowych z taśm stalowych.

Produkcja wyrobów odbywa się w oparciu o wewnętrzne procedury systemowe i najwyższe standardy odpowiadające
wymogom europejskich norm zharmonizowanych, w tym PN EN ISO 9001, PN EN 10162. Zgodność stosowanych przez
MFO procedur zarządczych potwierdzają cykliczne audyty zewnętrzne przeprowadzane przez niezależną, szwajcarską
jednostkę audytorską SGS i brytyjską jednostkę akredytującą UKAS. Ponadto procedury kontroli jakości oraz jakość
samych wyrobów, tj. kształtowników stalowych, są dodatkowo weryfikowane przez niezależny instytut badań i certyfikacji
– Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST, który dokonuje badania: kontroli warunków organizacyjno-technicznych, w tym zakładowej kontroli produkcji, a także właściwości mechanicznych i chemicznych, i fizycznych
produkowanych kształtowników stalowych.
6.1.1.1 Struktura asortymentowa sprzedaży
Wartości i strukturę asortymentową sprzedaży Spółki za lata 2010-2012 oraz okres 9 miesięcy 2013 r. przedstawia
poniższe zestawienie:
Tabela. Struktura asortymentowa sprzedaży Emitenta w latach 2010-2012 oraz za 9 miesięcy 2013 r. (w tys. zł)
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży
produktów, w tym:

9M 2013
Wartość

2012

Udział

Wartość

2011
Udział

Wartość

2010
Udział

Wartość

Udział

126 369

97,2%

158 590

97,6%

143 332

98,1%

115 231

96,6%

profile okienne

75 737

58,2%

99 689

61,3%

95 134

65,1%

85 976

72,1%

profile specjalne

22 731

17,5%

32 429

20,0%

23 989

16,4%

16 149

13,5%

profile GK

27 815

21,4%

26 194

16,1%

23 462

16,1%

10 897

9,1%

pozostałe

86

0,1%

278

0,2%

747

0,5%

2 209

1,9%

3 705

2,8%

3 941

2,4%

2 726

1,9%

4 026

3,4%

130 074

100,0%

162 531

100,0%

146 058

100,0%

119 257

100,0%

Przychody ze sprzedaży towarów
i materiałów
Razem

Spółka opiera swą działalność na sprzedaży wyrobów własnych. Ich udział w przychodach ze sprzedaży wynosił
w latach 2010-2012 oraz za 9 miesięcy 2013 r. od 96,6% do 98,1%. We wszystkich analizowanych okresach największy
wśród nich udział miały profile okienne (58,2%-72,1%), następnie profile specjalne (13,5%-20,0%), zaś profile GK
stanowiły od 9,1% do 21,4% sprzedaży produktów. Sprzedaż towarów i materiałów nieprzetworzonych w latach 2010-2012 oraz za 9 miesięcy 2013 r. miała marginalne znaczenie i oscylowała w granicach 2-3% przychodów ze sprzedaży.
W przedstawionym okresie wyraźnie widać zachodzące zmiany w strukturze asortymentowej sprzedaży. Spółka
sukcesywnie rozwija sprzedaż profili specjalnych oraz profili GK jako produktów o największym potencjale rozwojowym
i eksportowym.
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Wykres. Zmiany w strukturze asortymentowej sprzedaży Spółki

Źródło: Emitent

6.1.1.2. Charakterystyka sprzedaży i odbiorców
Sprzedaż produktów Emitenta odbywa się w oparciu o ramowe umowy współpracy i zamówienia handlowe. Zlecenia
realizowane są w oparciu o aktualne cenniki tworzone na bazie cen materiału wsadowego oraz Ogólne Warunki
Sprzedaży MFO. Zamówienia handlowe odwzorowywane są w zamówieniach produkcyjnych. Sprzedaż najbardziej
typowych produktów odbywa się również bezpośrednio z zapasów magazynowych. Wszystkie należności, dla których
stosowany jest odroczony termin płatności, ubezpieczone są od ryzyka handlowego w Towarzystwie Ubezpieczeń EULER
HERMES S.A.
Spółka posiada ponad 400 czynnych odbiorców produktów. Portfel kontrahentów jest rozdrobniony w stopniu
gwarantującym brak uzależnienia od kluczowych odbiorców. Dziesięciu największych odbiorców generuje łącznie około
35% przychodów ze sprzedaży, a udział największego wyniósł około 7% wartości przychodów Spółki.
Głównymi odbiorcami finalnymi profili stalowych zimnogiętych są firmy z ogólnie pojętego sektora budowlanego.
W związku z tym dynamika wzrostu w branży budowlanej danego rynku bądź regionu determinuje decyzje o rozszerzeniu
działań promocyjnych i dystrybucyjnych na danym obszarze. Dodatkowo wysoki poziom PKB określający zamożność
i poziom rozwoju gospodarczego krajów będzie wyznacznikiem potencjału dla rozwoju działalności MFO na rynkach
zagranicznych. Wartość importu konstrukcji i ich części (w tym profili stalowych) z Polski jest również determinantą
potencjalnego popytu na produkty Emitenta.
Nabywcy produktów MFO oczekują terminowości oraz elastyczności w realizacji zamówień, przejawiającej się głównie
w możliwości wyprodukowania nietypowych profili według indywidualnego zamówienia. Oczekują także, że zamówienie
realizowane będzie w warunkach zapewniających właściwą jakość, a cena produktu będzie atrakcyjna i adekwatna do
oferowanej jakości.
Oczekiwania odbiorców skupiają się zatem wokół trzech czynników, których znaczenie i charakterystyka zostały
przestawione w poniższym zestawieniu:
Czynnik

Charakterystyka

Elastyczność oferty

Oczekiwania nabywców instytucjonalnych koncentrują się na kompleksowości i elastyczności
oferty, która powinna odpowiadać na ich preferencje i potrzeby. Elastyczność oferty
oceniana jest przez pryzmat możliwości zamówienia dowolnej wielkości partii produktów na
zasadach ustalanych indywidualnie z klientem. Dodatkowym aspektem elastyczności oferty
jest możliwość składania zamówienia według specyfikacji technicznej preferowanej przez
odbiorcę. Czas reakcji, rozumiany jako podjęcie działań związanych z realizacją
zamówienia od momentu jego przyjęcia, również odgrywa istotną rolę w ocenie elastyczności
oferty.

Jakość produktu

Szczególną rolę, ze względu na specyfikę branży, ma jakość wykonywanych elementów,
rozumiana jako całkowita zgodność z założeniami określonymi w dokumentacji technicznej
klienta. Odbiorcy oczekują, iż wyrób będzie wyprodukowany z wysokiej jakości surowców,
przy zastosowaniu odpowiedniej technologii.

Cena

W zależności od typu i rodzaju produktu odbiorcy oczekują atrakcyjnej ceny, adekwatnej
do otrzymywanego produktu.

Źródło: Emitent
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6.1.1.3. Charakterystyka zakupów i dostawców
Zakupy surowca do produkcji profili Spółka realizuje wewnętrznie, poprzez dział zaopatrzenia.
Zakupy stali odbywają się w oparciu o prognozy sprzedaży w cyklach comiesięcznych z 1-2- miesięcznym
wyprzedzeniem. Około 50% zapotrzebowania prognozowanego na kolejny miesiąc lokowana jest bezpośrednio
w hucie, a pozostałe 50% zakupuje się w serwisach stalowych i u mniejszych dostawców w ramach transakcji
SPOT-owych.
Obecnie Spółka współpracuje z ponad 50 dostawcami, z którymi utrzymuje stałe relacje handlowe. Wśród nich
ok. 70% stanowią podmioty zagraniczne, a pozostała część (ok. 30%) to firmy krajowe. Trzech największych
dostawców w 2012 r. posiadało łącznie 55% udziału w zakupach Spółki w 2012 roku (kolejno 23%, 20% i 12%).
6.1.1.4. Sezonowość sprzedaży
Profile stalowe gięte na zimno produkowane przez Spółkę adresowane są do wielu branż, między innymi do wytwórców
stolarki otworowej oraz do branży konstrukcyjnej, automotive, instalatorskiej i klimatyzacyjnej. Profile okienne
stanowiące główny udział w przychodach ze sprzedaży są powiązane z branżą budowlaną, która charakteryzuje się
znaczną sezonowością, co spowodowane jest uzależnieniem wykonywania robót budowlanych od warunków
atmosferycznych. W związku z tym sprzedaż profili okiennych wpisuje się w trend sezonowości branży budowlanej,
odnotowując szczyty sprzedaży jesienią i silny spadek w okresie zimowym.
Pozostałe produkty Spółki, czyli profile specjalne i profile GK, adresowane są do branż, które nie wykazują zależności
od warunków klimatycznych, w związku z czym nie są dotknięte sezonowością. Z tego też względu w strategii Spółki są
to produkty o największym znaczeniu rozwojowym, a rozwój ich sprzedaży ma ograniczyć ryzyko i spłaszczyć
amplitudę sezonowości sprzedaży Spółki.
Wykres. Trend sezonowości sprzedaży w Spółce (w tys. zł)

Źródło: Emitent

6.1.2. Nowe istotne produkty lub usługi
W 2010 roku Emitent wdrożył do produkcji profil stalowy moletowany/ryflowany, uzyskany przy wykorzystaniu
innowacyjnej technologii produkcyjnej MFO ECO technology, opracowanej przez Spółkę. Istotą wdrożonej, innowacyjnej
technologii produkcyjnej MFO ECO technology jest uzyskanie profilu stalowego o niższej wadze, wzmocnionej
odporności na odkształcanie i skręcanie oraz o podwyższonych właściwościach statycznych w stosunku do
dotychczasowych standardowych rozwiązań, przy wykorzystaniu materiału wsadowego o mniejszej grubości. Taśma
stalowa o obniżonej grubości przed etapem kształtowania na rolkach profilujących przechodzi proces moletowania, czyli
przegniatania przez dwie równoległe rolki zębate, przesunięte diagonalnie względem siebie tak, że ząb jednej rolki trafia
w zagłębienie między zębami drugiej rolki, nadając jednocześnie taśmie stalowej strukturę falistą. Produkt ten
wykorzystywany jest głównie jako wzmocnienie stalowe przy produkcji okien i drzwi z PCV.
Podwyższone właściwości wprowadzonego nowego profilu potwierdziła „Praca badawcza dotycząca płaskich
i ryflowanych blach stalowych” nr NK-0992/10 przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
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Dla produktu tego Emitent uzyskał:
•

Wspólnotowy Znak Towarowy „MFO ECO technology” objęty ochroną przez Urząd Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego Znaki Towarowe i Wzory na podstawie decyzji z dnia 01.02.2010r., numer prawa ochronnego
008503179,

•

Wspólnotowy Wzór Przemysłowy dotyczący technologii moletowania profili stalowych „MFO ECO technology”,
objęty ochroną przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Znaki Towarowe i Wzory na podstawie
decyzji z dnia 21.08.2009 r., numer prawa ochronnego 001603135-0001,

•

Wspólnotowy Wzór Przemysłowy dotyczący technologii moletowania profili stalowych „MFO ECO technology”,
objęty ochroną przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Znaki Towarowe i Wzory na podstawie
decyzji z dnia 21.08.2009 r., numer prawa ochronnego 001603135-0002.

Poza tym produktem w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent wprowadził 165 produktów
mających charakter wariacji dotychczas wykonywanych przez Emitenta wyrobów, czyli profili stalowych U, C, L, O i Ω
– kształtnych i stanowiły one poszerzenie dotychczasowej palety asortymentowej.

6.2.

Główne rynki, na których Emitent prowadzi działalność w okresie objętym historycznymi
informacjami finansowymi

Spółka funkcjonuje na rynku producentów i dystrybutorów wyrobów stalowych wykonywanych ze stali płaskiej.
Działalność Spółki w dużej mierze koncentruje się na produkcji wyrobów stalowych dla budownictwa, producentów
stolarki otworowej PCV, branży instalacyjnej, klimatyzacyjnej i automotive, stąd dla działalności MFO S.A. kluczowe
znaczenie ma koniunktura w sektorze przemysłu, budownictwa, stolarki budowlanej i inwestycji w Polsce, które są
głównym i ostatecznym odbiorcą produktów oferowanych przez Emitenta.
Sytuacja przemysłu, budownictwa oraz dynamika inwestycji, jak i bezpośrednio funkcjonowanie MFO S.A. są silnie
uzależnione od otoczenia makroekonomicznego. Ponadto bezpośredni wpływ na realizowane przez Spółkę wyniki
finansowe ma sytuacja na rynku profili stalowych oraz aktywność konkurentów działających na tym rynku.
Z tych powodów poniżej opisane zostały kluczowe elementy charakteryzujące otoczenie Emitenta, w tym: (i) sytuacja
makroekonomiczna, (ii) charakterystyka stanu koniunktury w przemyśle oraz branży budownictwa i stolarki budowlanej,
(iii) rynek profili stalowych.
6.2.1. Bieżąca sytuacja makroekonomiczna w Polsce
W drugim kwartale 2013 roku tempo wzrostu produktu krajowego brutto w odniesieniu do analogicznego kwartału
poprzedniego roku wyniosło 0,8%. Nastąpiło zatem zatrzymanie spadku tempa wzrostu gospodarczego (po pięciu
kwartałach tendencji spadkowej).
Rolę głównego czynnika wzrostu gospodarczego w drugim kwartale przejął popyt krajowy. Traktować należy to jako
pozytywny sygnał płynący z gospodarki, jako że w poprzednich czterech kwartałach wkład popytu krajowego w tworzenie
wartości dodanej był ujemny.
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Wykres. Kwartalne tempo wzrostu PKB

Źródło: Millennium DM na podstawie: GUS; Bloomberg; p - prognozy Bloomberg

Tempo wzrostu eksportu (w ujęciu rachunków narodowych) było w okresie od kwietnia do czerwca 2013 roku wyższe niż
tempo wzrostu importu. W ocenie Instytutu eksport wzrósł w tym czasie o 0,7%, a import spadł o 0,5%. Oznacza to, że
kolejny kwartał z rzędu saldo handlowe Polski z zagranicą poprawiło się. Obrotom handlowym kraju sprzyjała
nieznaczna deprecjacja kursu złotego względem euro i dolara amerykańskiego. Średni kurs euro do złotego w drugim
kwartale wzrósł o 1,0% w porównaniu z pierwszym kwartałem, a średni kurs dolara zwiększył się o 2,2%.
Stopa bezrobocia na koniec pierwszego półrocza wyniosła 13,2%. Oznacza to jej spadek o 1,1 punktu procentowego
w porównaniu z końcem pierwszego kwartału oraz wzrost o 0,9 punktu procentowego w porównaniu z sytuacją sprzed
roku.
Średnie tempo wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych wyniosło w okresie od kwietnia do czerwca 0,5%, przy czym na
koniec czerwca wyniosło ono 0,2% (w skali roku). Przeciętny kwartalny poziom inflacji był na poziomie najniższym od
drugiego kwartału 2003 roku, natomiast odnotowany w czerwcu wskaźnik był najniższym od początku funkcjonowania
w Polsce gospodarki rynkowej.
Zgodnie z prognozą Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2013 roku
wyniesie w Polsce 1,2%. Po słabym pierwszym półroczu w drugiej połowie roku oczekiwać można ożywienia
w gospodarce – w trzecim kwartale tempo wzrostu gospodarczego wyniesie 1,5%, natomiast w czwartym 1,9%.
Przyspieszenie wzrostu w drugiej połowie roku będzie wynikiem wyraźniejszego wzrostu popytu krajowego,
a w szczególności spożycia indywidualnego. W 2014 roku koniunktura gospodarcza w Polsce będzie się nadal
poprawiać. Według tej prognozy tempo wzrostu PKB w przyszłym roku wyniesie 2,6%.
W 2013 roku wartość dodana w przemyśle wzrośnie według prognozy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
o 1,0%. Wyraźnego ożywienia w tym sektorze spodziewać się należy już w trzecim kwartale, kiedy to wzrost wartości
dodanej wyniesie 1,5%. Stabilizacji wzrostu oczekiwać należy w sektorze usług rynkowych, gdzie prognozowany
przyrost wartości dodanej w tym roku wynosi 2,6%. W 2014 roku nadal poprawiać się będzie sytuacja w przemyśle,
w którym według prognozy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wartość dodana wzrośnie o 2,2%. Lepsze wyniki
odnotuje także budownictwo, gdzie po okresie głębokiego kryzysu nastąpi odbicie i wzrost wartości dodanej o 4,6%.
W usługach utrzymywać się będzie natomiast wzrost na poziomie 3-procentowym.
Przemysł
W I półroczu br. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,4% niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,7%.
Po spadku w I kwartale br. – o 2,0%, w II kwartale odnotowano niewielki wzrost produkcji w skali roku.
W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa niż przed rokiem o 3,0% (wobec spadku o 1,8% w maju br.
oraz wzrostu o 1,0% w czerwcu ub. roku). W porównaniu z poprzednim miesiącem sprzedaż wzrosła o 2,8%.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana zwiększyła się w skali roku
o 4,5%, a w odniesieniu do maja br. o 3,1%.
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Spośród działów przetwórstwa przemysłowego w czerwcu br. odnotowano wzrost w dziale Emitenta – produkcji wyrobów
z metali (o 2,0%).
Wykres. Produkcja sprzedana przemysłu

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Budownictwo
Wartość dodana w budownictwie spadła w drugim kwartale o 17,2%, a produkcja sprzedana budownictwa o 23,1%.
W I półroczu br. produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju była o 21,5% niższa niż przed rokiem
(wobec wzrostu o 7,8% w analogicznym okresie ub. roku i spadku o 15,1% w I kwartale br.).
W czerwcu br. utrzymał się obserwowany od roku spadek produkcji budowlano-montażowej w skali roku, jednak był on
wolniejszy niż w poprzednich trzech miesiącach (18,3% wobec 27,5% w maju br.). Spadek produkcji notowano we
wszystkich działach budownictwa. Mniejsza niż przed rokiem była sprzedaż robót o charakterze remontowym
i inwestycyjnym. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym produkcja w czerwcu br. była o 16,0% niższa
niż przed rokiem, natomiast w porównaniu z majem br. wzrosła o 5,3%.
Decydujące dla tych spadków znaczenie miało ograniczenie wolumenu dużych publicznych inwestycji infrastrukturalnych
i dekoniunktura w budownictwie mieszkaniowym. Pamiętać należy również o wysokiej statystycznej bazie porównań
z sytuacją sprzed roku. W 2012 roku wykańczane były jeszcze inwestycje budowlane związane z organizacją w Polsce
piłkarskich mistrzostw Europy.
Wzrost notowano natomiast w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie wykonywaniem robót budowlanych
wykończeniowych (o 6,3%) – czyli jednej z grup odbiorczych Emitenta.
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Wykres. Produkcja budowlano-montażowa

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

6.2.2. Rynek profili stalowych w Polsce
Produkcja profili stalowych w Polsce odnotowuje systematyczny wzrost. W 2012 roku wyprodukowano prawie 778 tys.
ton profili stalowych, co daje wzrost o ok. 14% w porównaniu z rokiem 2011 (ok. 683 tys. ton) i o ponad 30%
w porównaniu z rokiem 2008. Niestety, w związku z rosnącą na krajowym rynku konkurencją producenci zmuszeni są do
obniżania swoich marż, co powoduje, że wzrost przychodów nie jest już tak wysoki w porównaniu z produkcją.
W 2012 roku:

52

•

wzrosła produkcja profili giętych na zimno w Polsce (w okresie styczeń – grudzień odnotowano wzrost o 17%
– do poziomu 572 tys. ton);

•

wzrosło zużycie jawne rur – Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa podała, że w okresie styczeń – listopad
2012 r. zużycie rur ze szwem wzrosło o 9% (do poziomu 916 tys. ton), w tym profili giętych na zimno o 8%
(do poziomu 535 tys. ton);

•

odnotowano spadek importu profili o około 14% (poziom importu w okresie styczeń – listopad to 115 tys. ton
– głównymi kierunkami importu pozostają Włochy, Ukraina i Republika Czeska).

Prospekt Emisyjny

MFO S.A.

Rozdział III – Dokument Rejestracyjny

Wykres. Produkcja profili stalowych w Polsce w latach 2005-2012

Produkcja profili stalowych w Polsce w latach 2005-2012 (w tonach)
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Źródło: Coface Poland na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Coface Poland Credit Management Services na rok 2013 zakłada nieznaczny wzrost wolumenów w stosunku do
wykonania roku ubiegłego. Asortymenty w ramach profili giętych na zimno, dla których prognozowany jest
intensywniejszy rozwój, to kształtowniki zamknięte z taśmy ocynkowanej ogniowo w sposób ciągły z uzupełnieniem
powłoki cynkowej w strefie zgrzewu liniowego.
6.2.3. Rynek stolarki budowlanej w Polsce
Stolarka otworowa jest obecnie jednym z najbardziej konkurencyjnych oraz perspektywicznych działów polskiej
gospodarki. Jednocześnie jest to branża niezwykle innowacyjna. Koniunktura w sektorze stolarki otworowej jest
pochodną stanu branży budowlanej i całej gospodarki. Budownictwo stanowi koło zamachowe gospodarki i bardzo
mocno stymuluje jej rozwój. Jest tym czynnikiem, którego aktywizacja wywołuje pozytywne tendencje w innych
sektorach. Dla oceny perspektyw rozwojowych sektora stolarki otworowej niezbędna jest ocena stanu koniunktury
gospodarki i czynników makroekonomicznych istotnych dla jej rozwoju.
Czynniki zewnętrzne istotne dla rozwoju przedsiębiorstw sektora to m.in.:
•

tempo wzrostu produktu krajowego brutto,

•

koniunktura na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce,

•

wielkość popytu krajowego w związku z ciągle niezaspokojonymi potrzebami lokalowymi oraz złym stanem
technicznym istniejącej stolarki otworowej,

•

poziom stóp procentowych, który wpływa na koszt kapitału,

•

kształtowanie się kursów walut,

•

koszty zatrudnienia oraz dostępność wykwalifikowanych pracowników.

Polska jest liczącym się eksporterem stolarki budowlanej na rynki Europy Zachodniej, w tym głównie na rynki niemiecki,
francuski i brytyjski. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2012 roku, po raz pierwszy w historii,
wartość eksportu polskich okien i drzwi przekroczyła 1 miliard euro (a dokładnie 1 007 700 000 euro). W stosunku do
roku 2011 była to sprzedaż większa o 5,4% (wtedy eksport wyniósł 955 700 000 euro). Największą popularnością na
zagranicznych rynkach cieszą się polskie okna i drzwi z PCV, a ich udział w eksporcie wyniósł w 2012 roku niemal 50%.
Na drugim miejscu jest stolarka budowlana z drewna (40,4%). Według Głównego Urzędu Statystycznego największym
odbiorcą polskich okien i drzwi są Niemcy, gdzie nasi producenci w 2012 roku wyeksportowali swoje wyroby za ponad
242 mln euro. Udział polskich okien i drzwi na rynkach Unii Europejskiej w ubiegłym roku zmalał, co oznacza, że nasze
wyroby z powodzeniem trafiają na rynki bardziej odległe.
Polski rynek producentów okien szacowany jest na ok. 4 mld zł.
W Polsce działa ponad 2 tysiące producentów okien. Produkcją okien z PCV zajmuje się około 1,2 tysiąca firm, zaś
okien drewnianych – około 800 firm.
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Struktura rynku okien ze względu na materiał, z którego zostały wytworzone, w roku 2011

Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych Eurostat

Rok 2011
Ponad 20 mln sztuk okien i drzwi produkują rocznie fabryki w Polsce. Około 60 procent trafia za granicę. Z szacunków
firmy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych europejskiego urzędu statystycznego Eurostat wynika,
że wartość produkcji okien i drzwi w Polsce w 2011 roku wyniosła 2,3 mld euro. W Niemczech było to prawie 8,5 mld
euro, we Włoszech ponad 6,9 mld euro, a we Francji – 6,4 mld euro.

Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych Eurostat
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I półrocze 2012

Źródło: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na podstawie danych Eurostat

Rok 2012
Według danych zebranych przez Centrum Analiz Branżowych (CAB) w 2012 r. w Polsce wyprodukowano 12 mln okien,
o 3 proc. mniej niż w 2011 r. W przypadku drzwi tendencja jest odwrotna — zanotowano wzrost o 1,5 proc., do 7,7 mln
sztuk. W 2012 r. eksport okien był o 6% wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 4,1 mln sztuk. Również eksport drzwi
w 2012 r. odnotował wzrost – o 4,3% – i wyniósł 1,9 mln sztuk.
Produkcją stolarki zajmuje się 2,5-3 tys. firm, a eksportuje ją już połowa. Wg danych GUS okien z tworzyw sztucznych
dla budownictwa zarówno w 2010, jak i w 2011 roku wyprodukowano ponad 7 mln sztuk.
Perspektywy rynku stolarki budowlanej
Światowy rynek stolarki otworowej rozwija się i corocznie odnotowuje wzrost. Przewiduje się, że do 2015 r. wartość
globalnego rynku powinna wzrastać o 6,8% rocznie i pod koniec tego okresu osiągnąć poziom 192 mld USD – wynika
z najnowszej prognozy przygotowanej przez Freedonia Group. Szczególnym zainteresowaniem będą się cieszyły okna
i drzwi do segmentu niemieszkaniowego. Szybki przyrost odnotuje sprzedaż okien i drzwi energooszczędnych,
wspierana w wielu krajach przez programy rządowe. Na kontynencie azjatyckim bezkonkurencyjnym, a zarazem
największym na świecie rynkiem stolarki otworowej pozostają Chiny. Udział tego kraju w światowej sprzedaży tych
wyrobów wynosił 7% w 2010 r., a zwiększy się do 30% w 2015 r. (notując w pięcioletnim okresie średni roczny wzrost na
poziomie 9,2%). W perspektywie 3 lat na cały region Azji i Pacyfiku będzie przypadać niemal połowa światowej
sprzedaży drzwi i okien (z wolumenem ponad 90 mld USD). W latach 2004-2009 popyt na okna i drzwi na rynku Stanów
Zjednoczonych spadał rocznie średnio o 4,3% w wyniku kryzysu na tamtejszym rynku nieruchomości. W 2010 r.
odnotowano skokowy, aż 25-proc. spadek sprzedaży drzwi i okien. Załamanie zostało zatrzymane, od 2011 r. postępuje
wzrost średnio rocznie o 6,6%. Prognozy wskazują, że w 2014 r. wielkość tego rynku osiągnie wartość 31,2 mld USD,
zaś w 2015 r. 40 mld USD.
W krajach zachodnioeuropejskich znaczącymi rynkami są Francja i Niemcy. Przewidywania dla tych regionów w okresie
2010-2015 to umiarkowany wzrost z 32,4 mld USD do 38,5 mld USD.
Sytuacja na międzynarodowym rynku stolarki okiennej i drzwiowej – jak wskazują najnowsze prognozy Global Industry
Analysts – będzie silnie determinowana utrzymującą się, słabą koniunkturą w światowym budownictwie. Nadzieje
pokłada się w powrocie koniunktury oraz wymianie tradycyjnych okien na wykonane z PCV. W dłuższej perspektywie
można liczyć na wzrost sprzedaży. Produkcja okien winylowych w perspektywie 2015 r. szacowana jest na pułapie
141 mln sztuk. Atutem tego segmentu jest niska cena w połączeniu z poprawą jakości, która jest wynikiem zastosowania
nowych technologii produkcyjnych. Największe rynki okien winylowych to kraje regionu Azji i Pacyfiku (w tym szczególnie
Chiny), a także Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu.
Rosja jest 10-krotnie większym importerem wyrobów stolarki otworowej niż eksporterem. Od 2008 r., w którym na rynku
rosyjskim sprzedano 570 tys. ton okien z tworzyw sztucznych, notuje się niższe poziomy zapotrzebowania na te
produkty. W 2009 r. odnotowano tąpnięcie aż o 35%, w 2010 r. wolumen sprzedaży ukształtował się na poziomie
464 tys. ton, zaś w roku 2011 – 550 tys. ton. W celu utrzymania rentowności lokalni producenci poszukują nowych
technologicznych, a także marketingowych instrumentów. Obecnie okna z tworzyw sztucznych to 87% udziału
w rosyjskim rynku stolarki otworowej. W 2010 r. wartość tego rynku wynosiła ok. 6,5 mln euro, na okna drewniane
przypadło 7,4% rynku (0,66 mld euro), okna aluminiowe 5,3% rynku (400 mln euro).
Największą, a zarazem najszybszą sprzedaż na amerykańskim rynku odnotowuje się w oknach i drzwiach z tworzyw
sztucznych (roczna dynamika ok. 10%). Na rok 2014 przewiduje się, że USA są w stanie wygenerować obroty na tego

MFO S.A.

Prospekt Emisyjny

55

Rozdział III – Dokument Rejestracyjny

rodzaju stolarce otworowej rzędu 7,4 mld USD. Drzwi i okna z drewna będą sprzedawały się w nieco niższym tempie,
wynoszącym 7,2%, jednak nie będzie to przeszkodą w uzyskaniu wartości nawet 10,9 mld USD. Jeszcze niższą
dynamikę, 4,3%, w latach 2012-2014 wykazywać powinna sprzedaż okien i drzwi z metali, przy czym należy pamiętać,
że są one największym segmentem amerykańskiego rynku i ich sprzedaż w 2014 r. osiągnie 13 mld USD.
Europejski rynek okien odbudowuje się po gwałtownym załamaniu przed czterema laty (spadek o 22,4% w 2009 r.),
wolumen okien w obrocie przekracza rocznie 125 mln jednostek. Na największym rynku Starego Kontynentu
– w Niemczech – w 2010 r. nastąpił 5-proc. wzrost sprzedaży (12,6 mln szt. okien) i 1,5-proc. przyrost w roku minionym
(2011), w którym wolumen sprzedaży osiągnął 12,8 mln szt. Jedną z najtrudniejszych sytuacji wśród dystrybutorów
stolarki otworowej mają gracze obecni na rynku hiszpańskim, na którym notowany jest od trzech lat stały,
kilkunastoprocentowy spadek popytu. Niemiecka branża stolarki okiennej to ok. 7,2 tys. przedsiębiorstw zatrudniających
100 tys. pracowników i osiągających łączne obroty roczne rzędu 8,5 mld euro. Wskaźniki chłonności rynku
jednoznacznie umiejscawiają zachodniego sąsiada w czołówce prorozwojowych rynków eksportowych. Największy
udział w rynku niemieckim mają okna z tworzyw sztucznych, stanowiące 56,8% całego segmentu.
Według ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na krajowym rynku stolarki otworowej wielkość produkcji okien i drzwi
w Polsce wynosi około 21 mln sztuk, w tym 13 mln sztuk okien, a prognozowana na rok 2013 produkcja okien w Polsce
wyniesie 11,8-12,1 mln szt., a drzwi 7,6-7,75 mln sztuk.
6.2.4. Pozycja konkurencyjna Spółki
Na rynku polskim funkcjonuje stosunkowo niewielka grupa podmiotów zajmujących się produkcją profili stalowych na
skalę porównywalną do MFO. Żaden z konkurentów nie posiada w ofercie wszystkich grup produktowych oferowanych
przez Spółkę i nie pokrywa się zakresem działalności w pełni z działalnością MFO, stąd trudno jest wskazać podmiot
w pełni porównywalny. Wśród przedsiębiorstw stanowiących największe zagrożenie konkurencyjne w stosunku do MFO
wymienia się:
•

Drozapol-Profil S.A. z siedzibą w Bydgoszczy – w zakresie produkcji profili specjalnych

•

Serwistal Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku oraz Budmat Bogdan Więcek z siedzibą w Płocku – w zakresie
produkcji profili GK

•

Nova-Stal Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku – w zakresie produkcji profili okiennych.

Oczekiwania odbiorców produktów MFO skupiają się wokół wysokiej elastyczności oferty, jakości towarów oraz ich
ceny. Odbiorcy oczekują towarów, których cechy techniczne będą odpowiadały ich oczekiwaniom, a cena będzie
konkurencyjna.
W oparciu o powyższe wymagania można wykazać następujące przewagi konkurencyjne MFO na rynku polskim:
•

MFO posiada najszerszą ofertę handlową w porównaniu z polskimi konkurentami. Spółka oferuje i dostarcza
profile w ponad 1000 wymiarach i kształtach do wszystkich systemów okiennych, zabudów gipsowo-kartonowych, a także profile specjalne stosowane m.in. w branży automotive, AGD, instalacyjnej, sanitarnej,
ogólnobudowlanej itd.

•

Przedsiębiorstwo posiada własny dział projektowy, dzięki czemu jest w stanie wykonać niemal każdy, nawet
najbardziej skomplikowany profil na indywidualne zamówienie klienta.

•

MFO opracowało i opatentowało technologię „MFO ECO technology” pozwalającą na oszczędzanie ilości stali
użytej do produkcji profili, co wpływa na obniżenie kosztów zakupu surowców i jednocześnie wpływa na cenę
finalną produktów.

•

Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu Spółka zapewnia krótki czas realizacji zamówień oraz wysoką
jakość profili.

•

Wyroby Spółki posiadają wszystkie certyfikaty jakości i znaki CE niezbędne do prowadzenia sprzedaży na
rynku polskim i rynkach UE. Kształtowniki stalowe są produkowane w oparciu o restrykcyjną kontrolę jakości
zgodną z międzynarodowymi normami zarządzania produkcją oraz najlepszymi praktykami branżowymi.
Działania te gwarantują najwyższą jakość produktów.

•

Spółka posiada silną pozycję zakupową, dzięki czemu jest w stanie uzyskać materiał do produkcji
w wymaganej ilości i jakości. Cena wyrobów MFO jest zatem bardzo konkurencyjna.

Wysoka jakość produktów oraz ich konkurencyjna cena może stać się głównym źródłem przewagi dla Spółki na rynkach
zagranicznych, w szczególności w kontekście przyszłych inwestycji oraz stałych działań służących poprawie atrakcyjności
oferty handlowej.
Wysokość oraz charakter barier wejścia do sektora działalności Spółki są wysokie. Wśród czynników o największym
znaczeniu dla tego kryterium wymienia się bariery technologiczne i finansowe. Zakup wyspecjalizowanej linii
produkcyjnej stanowi znaczne utrudnienie w przypadku wejścia na rynek. Dodatkowo bardzo ważną barierę stanowi
dostęp do surowców i doświadczenie, które determinuje sukces w sektorze produkcji materiałów i elementów
budowlanych. Brak jest natomiast barier prawnych, które niejednokrotnie zniechęcają przedsiębiorstwa do wchodzenia
do nowej branży. Z uwagi na powyższe przesłanki ocena barier wejścia w przypadku produkcji stalowych profili
zimnogiętych jest korzystna dla MFO jako podmiotu już funkcjonującego na rynku.
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6.2.5. Struktura geograficzna sprzedaży
Spółka realizuje sprzedaż wyrobów zarówno w kraju, jak i za granicą, sukcesywnie rozwijając znaczenie eksportu
w strukturze przychodów ze sprzedaży. W latach 2010-2012 wartość eksportu Emitenta wzrosła ponaddwukrotnie,
a jego udział w strukturze przychodów przekroczył 27%. W okresie styczeń-wrzesień 2013 r. tendencja ta była
kontynuowana – udział eksportu w przychodach Spółki przekroczył 41%. Od 2012 roku Spółka realizuje i wdraża Plan
Rozwoju Eksportu (PRE) obejmujący między innymi zakup baz danych handlowych, udział w misjach gospodarczych
i branżowych, targach wystawienniczych oraz spotkaniach handlowych za granicą. Celem wdrożenia PRE jest
zintensyfikowanie sprzedaży na zidentyfikowanych jako najbardziej rozwojowe rynkach zagranicznych, do krajów
takich jak: Niemcy, Francja, Holandia i Belgia.
Wartości i strukturę geograficzną sprzedaży Spółki za lata 2012, 2011 i 2010 oraz za 9 miesięcy 2013 r. przedstawia
poniższe zestawienie:
Tabela. Struktura geograficzna przychodów Emitenta w latach 2010- 2012 oraz za 9 miesięcy 2013 r. (w tys. zł)
Wyszczególnienie

9M 2013
Wartość

2012

Udział

Wartość

2011
Udział

Wartość

2010
Udział

Wartość

Udział

Kraj

75 512

58,2%

117 694

72,4%

109 054

74,7%

98 625

82,7%

Eksport

54 313

41,8%

44 837

27,6%

37 003

25,3%

20 632

17,3%

Razem

129 825

100,0%

162 531

100,0%

146 058

100,0%

119 257

100,0%

Źródło: Emitent

Źródło: Emitent

Sprzedaż eksportowa Spółki realizowana jest do krajów europejskich, do Rosji oraz do krajów Ameryki Południowej.
Największy udział w eksporcie Emitenta w 2012 roku miały Niemcy (21,5%), Litwa (15,6%) i Francja (14,7%).
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Główne kierunki eksportowe w roku 2012 obrazuje poniższy diagram:

Źródło: Emitent

6.3.

Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na działalność podstawową Emitenta lub jego główne
rynki

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie wystąpiły czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na
działalność podstawową Emitenta lub jego główne rynki.

6.4.

Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta od patentów lub
licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od nowych procesów
produkcyjnych

Emitent nie jest uzależniony od patentów, licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych ani od nowych
procesów produkcyjnych.

6.5.

Założenia wszelkich stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów Emitenta dotyczących jego
pozycji konkurencyjnej

Założenia wszelkich stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów Emitenta dotyczących rynku i jego perspektyw oraz jego
pozycji konkurencyjnej oparte zostały na źródłach, które każdorazowo zostały wskazane w treści Prospektu pod
odpowiednimi stwierdzeniami, oświadczeniami lub komunikatami.

7.

Struktura organizacyjna

7.1.

Opis grupy kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej grupie

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej ani nie wchodzi w jej skład. Nie ma żadnych udziałów, akcji, nie jest wspólnikiem
i nie sprawuje kontroli w żadnych innych podmiotach.

7.2.

Wykaz istotnych podmiotów zależnych od Emitenta

Spółka nie ma żadnych podmiotów zależnych.
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8.

Środki trwałe

8.1.

Istniejące lub planowane znaczące rzeczowe aktywa trwałe

Do znaczących aktywów Spółki zaliczają się: nieruchomości, maszyny i urządzenia. O uznaniu wskazanych środków
trwałych za znaczące decyduje zarówno kryterium wartości jednostkowej, jak i istotności dla działalności gospodarczej
Emitenta. Linie produkcyjne, suwnice i żurawie oraz maszyny obróbcze stali są środkami trwałymi o znacznej wartości
i stanowią zintegrowane organizacyjnie gniazda produkcyjne, w których wytwarzane są produkty Emitenta. Uznanie
przez Emitenta tych grup aktywów trwałych za znaczące znajduje odzwierciedlenie w przyjętej przez Emitenta „Polityce
zasad rachunkowości MFO S.A.”, która przewiduje dla tychże grup aktywów przeprowadzanie okresowych sprawdzeń
pod kątem utraty ich wartości rynkowej przez niezależnego biegłego rzeczoznawcę. Dla aktywów kluczowych zostały
sporządzone przez uprawnionego rzeczoznawcę operaty szacunkowe, które zawierają szczegółowy opis aktywów, ich
stanu prawnego itp. (według stanu na dzień 31.12.2012 r.).
Rzeczowe aktywa trwałe Emitenta w latach 2010-2012 kształtowały się na poziomie wskazanym w poniższej tabeli.
Tabela. Wartość rzeczowych aktywów trwałych Emitenta (w zł)
Wyszczególnienie

30 września
2013 r.

30 czerwca
2013 r.

31 grudnia
2012 r.

31 grudnia
2011 r.

31 grudnia
2010 r.

Grunty

2 174 207,00

1 427 600,00

1 427 600,00

1 427 600,00

1 427 600,00

Budynki i budowle

9 022 842,80

9 052 663,97

9 095 900,01

7 668 865,01

7 658 947,35

20 912 223,04

20 960 741,10

20 975 785,47

14 610 892,00

11 612 227,50

Urządzenia techniczne i maszyny
Rzeczowe aktywa trwałe w budowie
Suma

2 466 912,98

2 474 607,45

2 045 786,81

478 270,80

512 607,58

35 492 795,52

34 848 101,92

34 528 660,76

25 207 964,97

21 978 221,12

Źródło: Emitent

Tabela. Zestawienie wartości maszyn wykorzystywanych w procesie produkcji przez Emitenta na dzień
31 grudnia 2012 r., 30 czerwca 2013 r. oraz 30 września 2013 r. (w zł)
Wyszczególnienie

Wartość netto
(w zł)
na 31.12.2012 r.

Suwnice pomostowe natorowe, sztuk 7
a) Suwnica pomostowa natorowa
dwudźwigowa ABUS – 28 t;
b) Suwnica pomostowa natorowa
jednodźwigowa ABUS – 5 t;
c) Suwnica pomostowa natorowa ABUS
– 10 t;
d) Suwnica pomostowa natorowa RIALEX
– 5 t;
e) Suwnica pomostowa natorowa ABUS
– 5 t;
f) Suwnica pomostowa natorowa ABUS,
typ ZLK – 16 t;
g) Suwnica pomostowa natorowa ABUS,
typ ELV – 5 t

664.000,00

Żurawie słupowe obrotowe ABUS, sztuk 2
a) Żuraw słupowy obrotowy ABUS – 2 t;
b) Żuraw słupowy obrotowy ABUS – 2 t.

135.000,00

Linie technologiczne, sztuk 14:
a) Linia do profilowania kształtowników
zimnogiętych LP 16-63;
b) Linia do profilowania METEX STC
33/29;
c) Linia do profilowania kształtowników
zimnogiętych LPR 63-8;
d) Linia do profilowania kształtowników
okiennych LPR 12L;
e) Linia do profilowania kształtowników
zimnogiętych LPRA 63-16;
f) Linia do profilowania kształtowników
zimnogiętych LPRA 63-20;

MFO S.A.

Wartość netto
(w zł)
na 30.06.2013 r.
655.838,86

Wartość netto
(w zł)
na 30.09.2013 r.

Tytuł
prawny

653.118,48
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Własność;
Własność;
Własność;
Własność;
Własność;
Leasing; Finansujący:
ING Lease (Polska)
sp. z o.o.
g) Leasing; Finansujący:
ING Lease (Polska)
sp. z o.o.

130.524,84

129.033,12
a) Własność;
b) Własność.

16.860.000,00

16.553.299,79

16.451.066,39
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Prospekt Emisyjny

Własność;
Własność;
Własność;
Własność;
Własność;
Własność;
Własność;
Własność;
Leasing; Finansujący:
Raiffeisen-Leasing
Polska S.A.;
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Wyszczególnienie

Wartość netto
(w zł)
na 31.12.2012 r.

Wartość netto
(w zł)
na 30.06.2013 r.

Wartość netto
(w zł)
na 30.09.2013 r.

g) Linia do profilowania kształtowników
z taśm stalowych;
h) Linia do profilowania kształtowników
z taśm stalowych;
i) Linia profilująca do produkcji profili
dla płyt gipsowych z systemem
pakującym LS-T4B-16-300 COMBI
DALLAN;
j) Linia profilująca do produkcji profili
dla płyt gipsowych z systemem
pakującym LS-T4B-16-300 COMBI
DALLAN;
k) Linia do profilowania kształtowników
zimnogiętych LPRA 63-12;
l) Linia do profilowania giętarką
wielorolkową DREISTERN P3.125.24
oraz współbieżną maszyną do cięcia
TK325.06;
m) Linia do profilowania PZC 380/20 SWAH;
n) Linia do wzdłużnego rozcinania kręgów
stalowych ALCOS.
Maszyny do obróbki metali, sztuk 3:
a) Maszyna do perforacji blachy DALLAN;
b) Prasa mimośrodowa RASTER HR 90;
c) Przecinarka taśmowa słupowa PTS 300.
Razem:

Tytuł
prawny
j)

Leasing; Finansujący:
Raiffeisen-Leasing
Polska S.A.;
k) Leasing; Finansujący:
Raiffeisen-Leasing
Polska S.A.;
l) Własność;
m) Leasing; Finansujący:
Siemens Finance
sp. z o.o.;
n) Leasing; Finansujący:
Millennium Leasing
sp. z o.o.

370.000,00

363.269,33

361.025,77
a) Własność;
b) Własność;
c) Własność.

18.029.000,00

17.702.932,82

17.594.243,76

Źródło: Emitent

Emitent jest właścicielem nieruchomości położonej pod adresem: Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew, składającej
się z działek ewidencyjnych o numerach 21/2 oraz 20/4, o łącznej powierzchni 1,2844 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Sochaczewie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr PL1O/35359/9.
Na nieruchomości ustanowiono:
•

hipotekę umowną łączną do kwoty 6 300 000,00 zł jako zabezpieczenie odsetek, kosztów postępowania,
prowizji, opłat, kosztów i innych należności wynikających z umowy kredytowej nr CRD/37335/12 z dnia
23 maja 2012 r. z ewentualnymi późniejszymi zmianami, zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. Hipoteka
współobciąża nieruchomość o numerze KW PL1O/00033981/4;

•

hipotekę umowną łączną do kwoty 18 360 000,00 zł jako zabezpieczenie kredytów, odsetek, prowizji, opłat,
kosztów związanych z realizacją umów kredytu oraz kosztów związanych z windykacją wierzytelności
wynikających z umowy o kredyt technologiczny nr 5787/13/318/04 z dnia 19 czerwca 2013 r. zawartej z Bankiem
Millennium S.A. Hipoteka współobciąża nieruchomości o numerach KW PL1O/00033981/4 i PL1O/00027904/6;

•

hipotekę umowną łączną do kwoty 18 360 000,00 zł jako zabezpieczenie kredytów, odsetek, prowizji, opłat,
kosztów związanych z realizacją umów kredytu oraz kosztów związanych z windykacją wierzytelności
wynikających z umowy o kredyt technologiczny nr 5786/13/318/04 z dnia 19 czerwca 2013 r. zawartej z Bankiem
Millennium S.A. Hipoteka współobciąża nieruchomości o numerach KW PL1O/00033981/4 i PL1O/00027904/6.

Emitent jest właścicielem nieruchomości położonej pod adresem: Kożuszki Parcel 1, 96-500 Sochaczew, składającej się
z działki nr 20/6, o powierzchni 1,0877 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie, Wydział V Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr PL1O/00044969/4. Nieruchomość nie jest obciążona żadną hipoteką,
innym prawem rzeczowym lub prawami lub ograniczeniami na rzecz osób trzecich.
Ponadto środki trwałe Emitenta (zapasy, linie produkcyjne) są przedmiotem zabezpieczeń zabezpieczających zobowiązania
kredytowe Emitenta, opisanych w punkcie 22.1.3 Rozdziału III Prospektu.
Planowane znaczące aktywa trwałe to dwie linie produkcyjne, które Emitent zamierza nabyć w trzecim kwartale 2014 r.
przy wykorzystaniu, między innymi, środków uzyskanych w wyniku przeprowadzenia Oferty:
•

linia profilująca do produkcji profili specjalnych (za cenę 6.578.000 PLN);

•

linia profilująca do produkcji profili specjalnych spawanych (za cenę 7.422.000 PLN).

Ponadto Emitent planuje sfinansować budowę dwóch hal produkcyjnych (każda o powierzchni 2.000 metrów
kwadratowych, koszt budowy jednej hali to ok 2.000.000,00 PLN). Realizacja tej inwestycji nastąpi przy wykorzystaniu
środków uzyskanych przez Emitenta z Oferty i jest planowana na czwarty kwartał 2014 r.
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8.2.

Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na
wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych

Na Emitencie nie ciążą szczególne obowiązki z tytułu ochrony środowiska, które mogą mieć istotny wpływ na
wykorzystanie przez niego rzeczowych aktywów trwałych. W związku z planowaną inwestycją budowy hal
produkcyjno-magazynowych Emitent zlecił wykonanie raportu o oddziaływaniu tej inwestycji na środowisko. Raport
wykonany przez Biuro Opracowań Środowiskowych Pro-Eko Paweł Malka stwierdza, że realizacja przedsięwzięcia nie
będzie miała istotnego, negatywnego wpływu na środowisko.
W dniu 30 czerwca 2008 r. Starosta Sochaczewski wydał decyzję o udzieleniu Emitentowi pozwolenia na wytwarzanie
odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych), na warunkach określonych w tej decyzji. Warunki te zostały zmienione
decyzją Starosty Sochaczewskiego z dnia 21 grudnia 2012 r.
Emitent ponosi opłaty z tytułu następujących rodzajów korzystania ze środowiska:
– wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
– pobór wód,
– wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
– składowanie odpadów.
W 2012 r. Emitent poniósł opłaty z tytułu korzystania ze środowiska w łącznej wysokości 1.958 PLN.

9.

Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej

9.1. Sytuacja finansowa
Analiza sytuacji operacyjnej i finansowej została przeprowadzona na podstawie jednostkowych historycznych informacji
finansowych za lata 2010-2012 oraz za 9 miesięcy 2013 r. Historyczne informacje finansowe zostały sporządzone
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
Tabela. Wskaźniki rentowności Emitenta
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży netto (tys. zł)

9M 2013

9M 2012

2012

2011

2010

129 825

121 870

162 531

146 058

119 257

Zysk ze sprzedaży (tys. zł)

4 783

6 284

7 680

6 945

6 077

EBITDA (tys. zł)

5 844

6 723

8 034

7 599

6 570

Zysk operacyjny (tys. zł)

5 004

6 091

7 148

6 830

5 916

Zysk netto (tys. zł)

3 849

3 485

4 942

4 240

3 955

Rentowność sprzedaży

3,7%

5,2%

4,7%

4,8%

5,1%

Rentowność EBITDA

4,5%

5,5%

4,9%

5,2%

5,5%

Rentowność działalności operacyjnej

3,9%

5,0%

4,4%

4,7%

5,0%

Rentowność netto

3,0%

2,9%

3,0%

2,9%

3,3%

Wyszczególnienie

9M 2013

2012

2011

2010

Rentowność aktywów ogółem (ROA)

4,6%

6,7%

7,7%

9,3%

Rentowność kapitału własnego (ROE)

12,6%

18,6%

19,3%

22,5%

Źródło: Emitent

Zasady wyliczania wskaźników:
–

wskaźnik rentowności sprzedaży brutto = zysk ze sprzedaży brutto za dany okres/przychody ze sprzedaży netto
w tym okresie

–

wskaźnik rentowności EBITDA = EBITDA za dany okres/przychody ze sprzedaży netto w tym okresie.

–

wskaźnik rentowności działalności operacyjnej = zysk operacyjny za dany okres/przychody ze sprzedaży netto
w tym okresie

–

wskaźnik rentowności netto = zysk netto za dany okres/przychody ze sprzedaży netto w tym okresie

–

wskaźnik rentowności aktywów (ROA) = zysk netto za dany okres/stan aktywów ogółem na koniec okresu

–

wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) = zysk netto za dany okres/stan kapitałów własnych na koniec
okresu
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W latach 2010-2012 Spółka znacząco zwiększyła skalę działalności. Przychody ze sprzedaży netto wzrosły o ponad
36% – z 119.257 do 162.531 tys. zł. W 2011 r. w stosunku do roku 2010 odnotowano wzrost o ponad 22%, natomiast
w 2012 r. w stosunku do 2011 r. wzrost przychodów wyniósł 11,3%, mimo wyraźnego spowolnienia gospodarczego
w kraju i na rynkach światowych w tym okresie. W całym analizowanym okresie całość przychodów Emitenta pochodziła
z działalności podstawowej. Nie wystąpiły w tym okresie przychody ze zdarzeń nadzwyczajnych.
Również zysk Emitenta na każdym poziomie rachunku wyników odnotowywał corocznie znaczną, dodatnią dynamikę.
Zysk ze sprzedaży w całym badanym okresie wzrósł o 26,4% z 6 077 tys. zł w 2010 r. do 7 680 tys. zł w 2012 r.; zysk
operacyjny wzrósł o 20,8% z 5 916 tys. zł w 2010 r. do 7 148 tys. zł w 2012 r.; zysk netto wzrósł o 25% z 3 955 tys. zł
w 2010 r. do 4 942 tys. zł w 2012 r.
Mimo iż spowolnienie gospodarcze w I półroczu osiągnęło apogeum – rozwój gospodarczy kraju (mierzony kwartalnym
tempem wzrostem PKB) osiągał skrajnie niskie wartości (0,5% w I kw.; 0,8% w II kw.), to Spółka w okresie 9 miesięcy
2013 r. osiągnęła obrót prawie 130 mln zł (czyli o 6,5% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego)
i wypracowała ponad 5 mln zł zysku operacyjnego. Zysk netto wyniósł 3,849 mln zł i był aż o 10,5% wyższy niż
w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wskaźniki rentowności zarówno sprzedaży, działalności operacyjnej, jak i zysku netto plasują Spółkę znacznie powyżej
średniej dla branży producentów profili stalowych (dane: COFACE – Analiza Branżowa „Rynek profili stalowych
w Polsce” oraz Polska Unia Dystrybutorów Stali PUDS „Ranking PUDS dane za 2012, 2011, 2010 rok”). Ich wartość
w latach 2010-2012 była stabilna, z lekką tendencją spadkową, będącą wynikiem narastającej konkurencji w branży
i wynikającej stąd konkurencji cenowej oraz spadających cen surowca do produkcji profili.
Spadek rentowności aktywów (ROA) o 27,9% w latach 2010-2012 wynika z metodologii liczenia wskaźnika. W tym
okresie Spółka zwiększyła swój majątek aż o ponad 73%, podczas gdy dynamika zysku netto wyniosła 25%.
Rentowność kapitału własnego w 2012 r. wyniosła 18,6%, świadcząc o wysokiej efektywności zaangażowanego kapitału.
Na skutek osiągnięcia w I półroczu 2013 r. apogeum tempa spowolnienia gospodarczego w kraju wskaźniki rentowności
sprzedaży i działalności operacyjnej Emitenta za okres 9 miesięcy 2013 r. miały niższe wartości niż w analogicznym
okresie roku ubiegłego. Rentowność netto wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wynosiła 3%.
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9.2. Wynik operacyjny
9.2.1. Istotne czynniki mające wpływ na wyniki działalności operacyjnej

Zysk operacyjny Emitenta wzrósł o 20,8%, z 5 916 tys. zł w 2010 r. do 7 148 tys. zł w 2012 r. Dynamika wyniku
operacyjnego w roku 2012 w odniesieniu do roku poprzedniego wyniosła 4,7%, a rok wcześniej 15,4%.
Taka wysokość oraz dynamika zysku operacyjnego Emitenta wynikała z prawidłowego zarządzania Spółką, jej kosztami
oraz zdolności plasowania produktów.
We wszystkich analizowanych okresach Emitent uzyskiwał od jednego z dostawców bonusy i premie pieniężne od
dokonanego obrotu w danym roku. Zgodnie z polityką przyjętą przez dostawcę, u którego zaopatruje się Emitent, kwoty
te przyznawane są w roku następującym po roku, którego dotyczą. W efekcie funkcjonalnie i ekonomicznie stanowią
rabat uzyskiwany w związku z dokonaniem określonego obrotu w okresie rocznym. Jednakże w przeciwieństwie do
typowego rabatu nie jest on uwzględniany przy każdorazowym zakupie, lecz wypłacany na podstawie faktury
korygującej, najczęściej w I kwartale kolejnego roku, wpływając na wynik operacyjny Spółki roku poprzedniego.
W latach objętych historycznymi informacjami finansowymi wyniki Emitenta uwzględniały następujące kwoty bonusów:
•

W 2012 r . – 521.390,54 zł

•

W 2011 r. – 832 295,07 zł

•

W 2010 r. – 666.290,65 zł

Poza czynnikami opisanymi w pkt 6.3. niniejszego rozdziału Emitent nie odnotował żadnych istotnych czynników, w tym
zdarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych lub nowych rozwiązań mających istotny wpływ na wyniki działalności
operacyjnej.
W okresie 9 miesięcy 2013 r. zysk operacyjny Emitenta wyniósł ponad 5 mln zł i był niższy niż w analogicznym okresie
roku ubiegłego (6,091 mln zł). Niższy wynik niż przed rokiem wynika z faktu, iż w I kwartale 2013 r. spowolnienie
gospodarcze w kraju osiągnęło apogeum (w I kw. 2013 dynamika PKB była siedmiokrotnie niższa niż w analogicznym
okresie roku ubiegłego, a w II kw. 2013 dynamika PKB była ponadtrzykrotnie niższa niż w analogicznym okresie roku
ubiegłego).
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9.2.2. Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach Emitenta

W latach 2010-2012 Spółka znacząco zwiększyła skalę działalności. W tym okresie przychody ze sprzedaży netto
wzrosły o ponad 36% – z 119.257 do 162.531 tys. zł. W 2011 r. w stosunku do roku 2010 odnotowano wzrost o 22%,
natomiast w 2012 r. w stosunku do 2011 r., mimo wyraźnego spowolnienia gospodarczego w kraju i na rynkach
światowych, odnotowano wzrost o 11,3%.
W okresie 9 miesięcy 2013 r. przychody ze sprzedaży netto Emitenta wyniosły prawie 130 mln zł i były o 7% wyższe niż
w analogicznym okresie roku ubiegłego (121,87 mln zł). Wyższy wynik niż przed rokiem Spółka osiągnęła pomimo faktu,
iż w I półroczu 2013 r. spowolnienie gospodarcze w kraju osiągnęło apogeum (w I kw. 2013 dynamika PKB była
siedmiokrotnie niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a w II kw. 2013 dynamika PKB była ponadtrzykrotnie
niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).
W całym analizowanym okresie całość przychodów Emitenta pochodziła z działalności podstawowej. Nie wystąpiły w tym
okresie przychody ze zdarzeń nadzwyczajnych.
9.2.3. Elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz czynniki, które miały
lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta
Sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie. Wyhamował obserwowany w pierwszym kwartale 2013 roku spadek
koniunktury na rynku dystrybucji wyrobów stalowych, jak również spowolnienie gospodarcze odbijające się na branży
budowlanej w zakresie nowych inwestycji. W drugim kwartale roku nastąpiła stabilizacja sytuacji na rynku krajowym,
a nawet pewne ożywienie. Uchwalenie nowego budżetu unijnego zagwarantowało środki na realizację rządowych
i samorządowych inwestycji infrastrukturalnych, planowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 – co wpłynęło
pozytywnie na nastroje wśród polskich i europejskich przedsiębiorców. Jak wynika z danych opublikowanych przez
Dyrekcję Generalną ds. Gospodarczych i Finansowych (ECFIN) Komisji Europejskiej, Wskaźnik Nastrojów
Gospodarczych (Economic Sentiment Indicator – ESI) Polski wzrósł w lipcu o 0,9 pkt (87,7 pkt w porównaniu z 86,8 pkt
w czerwcu). Poprawiły się też nastroje w strefie euro, o 1,2 pkt (92,5), i jest to najwyższy poziom tego wskaźnika od roku.
Pozytywny wydźwięk ma również obserwowana zmiana moralności płatniczej (Payment Morality Index, PMI), czyli
ocena, która zostaje wystawiona na podstawie przeszłych oraz bieżących zachowań kontrahentów, która uważana jest
za wskaźnik wyprzedzający koniunkturę. Wskaźnik ten bierze pod uwagę wysokość zadłużenia oraz liczbę dni
opóźnienia w spłacie należności. Średni PMI to średnia ocena wszystkich kontrahentów z danej branży. Jeżeli wartość
PMI jest wyższa niż 50, to świadczy to o dobrej sytuacji gospodarczej.
Według opublikowanych na początku sierpnia danych indeks PMI dla przemysłu Polski, podobnie jak PMI dla Unii,
wzrósł do 51,1 pkt wobec 49,3 pkt miesiąc wcześniej. Był to pierwszy odczyt tego indeksu powyżej 50 pkt od marca
zeszłego roku oraz najwyższy odczyt od stycznia 2012. Ekonomiści uważają, że tak silny wzrost indeksu potwierdza
odbicie polskiej gospodarki w drugiej połowie roku.
Zmienność kursów walutowych. Niska zmienność kursów par walutowych w 2013 roku (+4,1% w okresie od stycznia
do sierpnia) powoduje zmniejszenie ryzyka strat z tytułu różnic kursowych. W tej sytuacji podejmowane próby
ograniczenia ryzyka kursowego i stosowany hedging naturalny są wysoko efektywne i pozytywnie wpływają zarówno na
aktywność eksportową spółek, jak i na ich wyniki finansowe.
Czynnikiem, który ma istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej, jest wahanie cen stali. Zmiana cen stali ma silny
wpływ na wysokość osiąganych przychodów ze sprzedaży oraz wartość uzyskiwanych marż.
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Według raportu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali opierającego się na deklarowanych przez członków Unii uzyskiwanych
cen stali na przestrzeni lat 2010-2012 cena stali wahała się od 1.800,00-1.900 zł za tonę w styczniu 2010, poprzez
2.600,00-2.700,00 zł za tonę w kwietniu 2011, do 2.300,00-2.400,00 zł za tonę w grudniu 2012. Przy założeniu stałego
wolumenu sprzedaży oraz stałego, procentowego narzutu do cen sprzedaży, zaistniałe wahania cen surowca mogą
wpłynąć in plus bądź in minus na uzyskiwane wartości przychodów ze sprzedaży oraz pośrednio na wartość
uzyskiwanych na sprzedaży marż – nawet o 40%.
Od końca II kwartału 2013 roku obserwujemy stopniowe stabilizowanie się cen stali z lekką korektą wzrostową, co powinno
skutkować zwiększeniem przychodów i wzrostem marżowości spółek z branży stalowej w kolejnych miesiącach roku.
Istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej ma również nieuczciwa konkurencja na rynku stalowym.
Z uwagi na konieczność szybkiego wprowadzenia rozwiązań przeciwdziałających nadużyciom w obrocie stalą
i wyrobami stalowymi Ministerstwo Finansów wprowadziło regulacje dotyczące odwrotnego obciążenia VAT oraz zmiany
w ordynacji podatkowej, zakładające solidarną odpowiedzialność podatkową w obrocie „towarami wrażliwymi” (stal,
paliwa, złoto). Przepisy weszły w życie z dniem 1 października 2013 r. Przepisy te mają sprzyjać wyeliminowaniu z rynku
nieuczciwych producentów i dystrybutorów stali, którzy wyłudzali VAT i dokonywali obrotu wyrobami stalowymi po
zaniżonych, nierynkowych cenach. Przewiduje się, że ze względu na skalę zjawiska wyeliminowanie z rynku
nieuczciwych konkurentów wpłynie pozytywnie na wyniki i marżowość legalnie działających podmiotów.
Zarówno zakupywane przez Emitenta materiały w postaci kręgów i taśm stalowych, jak i wyprodukowane z nich profile
stalowe zostały objęte procedurą odwróconego obciążenia VAT i nie podlegają odpowiedzialności solidarnej, co
pozytywnie wpłynie na płynność finansową Emitenta, a także pozwoli uniknąć ryzyka odpowiedzialności za ewentualne
nadużycia podatkowe dostawców materiałów.

10. Zasoby kapitałowe
10.1. Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta
Tabela. Struktura i źródła finansowania Emitenta (w tys. zł)
PASYWA
Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2. Kapitał z aktualizacji wyceny

30.09.2013
wartość

udział

31.12.2012
wartość

udział

31.12.2011
wartość

udział

31.12.2010
wartość

udział

30 441

36,4%

26 592

36,2%

21 983

39,7%

17 609

41,6%

1 000

1,2%

1 000

1,4%

1 000

1,8%

963

2,3%

606

0,7%

606

0,8%

811

1,5%

703

1,7%

22 954

27,5%

18 012

24,5%

13 772

24,9%

9 816

23,2%

911

1,1%

911

1,2%

911

1,6%

911

2,1%

5. Zyski zatrzymane

1 122

1,3%

1 122

1,5%

1 249

2,3%

1 260

3,0%

6. Zysk netto

3 849

4,6%

4 942

6,7%

4 240

7,7%

3 955

9,3%

Kapitał obcy

52 273

62,5%

46 780

63,8%

33 401

60,3%

24 759

58,4%

3. Kapitał zapasowy
4. Pozostałe kapitały rezerwowe

Zobowiązanie długoterminowe

7 535

9,0%

7 429

10,1%

3 529

6,4%

4 153

9,8%

1. Kredyty i pożyczki

2 317

2,8%

3108,5

4,2%

46,9

0,1%

1468,2

3,5%

2. Rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

1 955

2,3%

1984,1

2,7%

1671,7

3,0%

1378,1

3,3%

3. Zobowiązania z tytułu leasingu

2 134

2,6%

2308,3

3,1%

1810,3

3,3%

1306,5

3,1%

28

0,0%

28,3

0,04%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

Kapitał stały

37 976

45,4%

34 021

46,37%

25 512

46,1%

21 762

51,4%

Zobowiązania krótkoterminowe

44 738

53,5%

39 350

53,6%

29 873

53,9%

20 606

48,6%

34801,0

41,6%

31124,8

42,4%

23054,6

41,6%

13542,9

32,0%

8333,0

10,0%

7307,2

10,0%

5660,9

10,2%

5594,8

13,2%

3. Zobowiązania z tytułu podatku
dochodowego

199,0

0,2%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

4. Zobowiązania z tytułu leasingu

1096,0

1,3%

669,9

0,9%

1048,2

1,9%

1366,4

3,2%

334,0

0,4%

248,6

0,3%

108,8

0,2%

101,6

0,2%

83 613

100,0%

73 372

100,0%

55 384

100,0%

42 367

100,0%

4. Pozostałe zobowiązania
długoterminowe

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz inne zobowiązania
2. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe

5. Rezerwy krótkoterminowe
Pasywa razem
Źródło: Emitent
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W roku 2010 Spółka finansowała swoją działalność w 41,6% z kapitałów własnych, a kapitały obce stanowiły 58,4%.
W kolejnych latach Spółka intensyfikowała wykorzystywanie dźwigni finansowej w prowadzonej działalności i w roku
2012 proporcja kapitałów własnych do obcych wynosiła 36,2/63,8. Na koniec września 2013 r. udział kapitałów obcych
w finansowaniu działalności nieznacznie spadł do 62,5%. Taka polityka finansowania pozwalała na zwiększenie
dynamiki rozwoju zarówno w zakresie osiąganych wyników, jak i zwiększania potencjału produkcyjnego.
We wszystkich badanych okresach największy udział w kapitale własnym miał kapitał zapasowy, a następnie zysk
Spółki: netto oraz zatrzymany.
Tabela. Wskaźniki źródeł finansowania Emitenta
Wyszczególnienie

9M 2013

2012

2011

2010

Udział zobowiązań finansowych w kapitale obcym

26,6%

28,6%

25,6%

39,3%

Udział zobowiązań handlowych w kapitale obcym

66,6%

66,5%

69,0%

54,7%

Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym

85,3%

76,8%

86,9%

79,9%

106,5%

98,3%

100,8%

98,7%

Pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym
Źródło: Emitent

W strukturze kapitału obcego głównym źródłem finansowania były zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Pozycja ta
zwiększała swój udział każdego roku i wynosiła 42,4% wszystkich kapitałów w 2012 r. (i aż 66,5% kapitałów obcych).
Mając na uwadze, że kredyt kupiecki jest najtańszym kapitałem, można zauważyć, iż jest to struktura bardzo korzystna
dla Emitenta.
Drugim co do wielkości kapitałem obcym były kredyty i leasing. Łącznie zobowiązania finansowe miały 28,6% udziału
w kapitale obcym i w badanym okresie miały korzystną dla Spółki tendencję malejącą. Szczegółowy opis tych źródeł
finansowania przedstawiono w niniejszym Rozdziale pkt 10.3 „Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania
Emitenta”; pkt 22.1.3 „Umowy kredytowe i faktoringowe” oraz pkt 22.1.4 „Umowy leasingowe”.
Struktura finansowania Emitenta cechuje się bezpiecznymi proporcjami. W całym analizowanym okresie kapitał stały
pokrywał aktywa trwałe w 100% z odchyleniem nieprzekraczającym 1,7%. Podobnie, w proporcji 1:1, zobowiązania
krótkoterminowe w latach 2010-2012 finansowały majątek obrotowy.
Na koniec września 2013 r. wszystkie wyżej omówione wskaźniki źródeł finansowania uległy poprawie.
Wskaźniki zadłużenia
Tabela. Wskaźniki zadłużenia Emitenta
Wyszczególnienie
Wskaźnik ogólnego zadłużenia

9M 2013
63,6%

2012

2011
63,8%

2010
60,3%

58,4%

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

7,7%

10,1%

6,4%

9,8%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

174,7%

175,9%

151,9%

140,6%

Źródło: Emitent

Zasady wyliczania wskaźników:
–

wskaźnik ogólnego zadłużenia = suma zobowiązań krótko- i długoterminowych/aktywa ogółem

–

wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe/aktywa ogółem

–

wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = zobowiązania ogółem/kapitał własny

W latach 2010-2012 wskaźnik ogólnego zadłużenia wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i skalą jego działalności wzrósł
o niespełna 10% i w 2012 r. wyniósł 63,8%.
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego we wszystkich badanych okresach osiągał poziom przekraczający 100%
(od 140,6% na koniec 2010 r. do 175,9% na koniec 2012 r.) i odzwierciedlał poziom stosowania dźwigni finansowej
przez Spółkę.
W okresie objętym historycznymi wynikami finansowymi Emitenta udział zobowiązań długoterminowych był na niskim
poziomie i ulegał nieznacznej fluktuacji. W 2010 r. zobowiązania długoterminowe wyniosły 9,8% sumy bilansowej,
w 2011 r. spadły do 6,4%, a w następnym roku wzrosły do poziomu 10,1%. Na koniec września 2013 r. zobowiązania
długoterminowe stanowiły 7,7% sumy bilansowej. Relatywnie niski poziom zadłużenia długoterminowego wynikał
z możliwości wykorzystywania przez Spółkę znacznie tańszego finansowania kredytem kupieckim.
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Wskaźniki płynności
Tabela. Wskaźniki płynności Emitenta
Wyszczególnienie

9M 2013

2012

2011

2010

Wskaźnik bieżącej płynności

1,0

1,0

1,0

1,0

Wskaźnik płynności szybkiej

0,6

0,5

0,6

0,5

Źródło: Emitent

Zasady wyliczania wskaźników:
–

wskaźnik bieżącej płynności = majątek obrotowy/stan zobowiązań bieżących na koniec danego okresu;

–

wskaźnik szybkiej płynności = stosunek stanu majątku obrotowego pomniejszonego o zapasy/stan zobowiązań
bieżących na koniec danego okresu.

Wskaźniki płynności uzyskane przez Spółkę w latach 2010-2012 i 9 miesiącach 2013 r. przyjmowały stabilne poziomy,
pozwalające na terminowe regulowanie zobowiązań.
Wskaźniki rotacji
Tabela. Cykle rotacji głównych składników kapitału obrotowego Emitenta
Wyszczególnienie

9M 2013

2012

2011

2010

Cykl rotacji zapasów

41,9

47,2

33,7

33,3

Cykl rotacji należności z tytułu dostaw i usług

55,4

35,0

37,1

25,3

Cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług

75,1

68,0

54,7

39,5

Cykl operacyjny

97,3

82,2

70,7

58,6

Cykl konwersji gotówki

22,2

14,2

16,0

19,1

Źródło: Emitent

Zasady wyliczania wskaźników:
–

do wyliczenia wskaźników przyjęto 365 dni w okresie rocznym i 181 dni w okresie pierwszego półrocza;

–

cykl rotacji zapasów = (stan zapasów na koniec danego okresu/przychody ze sprzedaży netto za dany okres)* liczba
dni w okresie;

–

cykl rotacji należności z tytułu dostaw i usług = (stan należności z tytułu dostaw i usług na koniec danego
okresu/przychody ze sprzedaży netto za dany okres)* liczba dni w okresie;

–

cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług = (stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec danego
okresu/przychody ze sprzedaży netto za dany okres)* liczba dni w okresie;

–

cykl operacyjny = cykl rotacji zapasów + cykl rotacji należności;

–

cykl konwersji gotówki = cykl operacyjny pomniejszony o cykl rotacji zobowiązań.

W latach 2010-2012 należy zauważyć pozytywne dla Emitenta systematyczne skracanie i tak krótkiego, a więc
korzystnego dla Spółki okresu, w jakim gotówka po zaopatrzeniu w surowiec, wyprodukowaniu produktu i jego sprzedaży
wraca do Spółki. W badanym okresie cykl ten uległ skróceniu o prawie pięć dni i wynosił 14 dni w 2012 r.
Na koniec września 2013 r. cykl konwersji gotówki wyniósł 22,2 dnia.
W przypadku cyklu operacyjnego tendencja była odwrotna – uległ on wydłużeniu w latach 2010-2012 do ponad 82 dni,
co wynikało z wydłużającego się corocznie cyklu rotacji zobowiązań. Na koniec września 2013 r. cykl operacyjny wyniósł
97,3 dnia.
Emitent w 2012 r. regulował swoje zobowiązania w terminie 68 dni, podczas gdy rok wcześniej w 54 dni, a w 2010 okres
ten trwał ponad 39 dni. Również ta tendencja jest korzystna dla Spółki, gdyż pozwala jej przez coraz dłuższy czas
korzystać z najtańszego źródła finansowania, jakim jest kredyt kupiecki. Tu można zauważyć, iż należności od klientów
Emitent otrzymywał w czasie znacznie krótszym niż płacił dostawcom. W 2012 r. było to 35 dni, a więc ponad 2 dni
krócej niż rok wcześniej. Na koniec września 2013 r. cykl rotacji należności z tytułu dostaw i usług trwał 55,4 dnia.
Rotacja zapasów w magazynie w latach 2010-2011 utrzymywała się na poziomie ponad 33 dni. W roku 2012 okres ten
wyniósł ponad 47 dni. Na koniec września 2013 r. rotacja zapasów w magazynie następowała szybciej o ponad pięć dni.
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10.2. Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów pieniężnych Emitenta
Tabela. Przepływy pieniężne Emitenta (w tys. zł)
Wyszczególnienie

9M 2013

A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

9M 2012

2012

2011

2010

1481,0

4950,0

7581,4

5798,2

3849,0

3484,0

4941,9

4240,3

3955,2

II. Korekty razem

-2368,0

1466,0

2639,5

1557,9

-1779,7

1. Amortyzacja

840,0

632,0

886,0

769,3

654,5

0,0

0,0

0,0

33,3

15,6

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

493,0

378,0

482,5

560,7

691,4

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

-43,0

-47,0

41,3

145,2

0,8

I.

Zysk (strata) netto

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

5. Zmiana stanu rezerw

56,0

801,0

480,6

300,7

629,0

1066,0

-5080,0

-7534,8

-2596,5

-2837,3

-10567,0

-9748,0

129,1

-6832,2

-3777,6

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów

6040,0

14590,0

8189,9

9193,5

2858,4

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-253,0

-60,0

-27,5

-17,4

-14,4

0,0

0,0

-7,6

1,2

0,0

427,0

-4022,0

-9295,4

-2181,3

-1554,8

Wpływy

2200,0

47,0

47,0

0,0

10,0

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych

2200,0

47,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

47,0

0,0

0,0

Wydatki

1773,0

4069,0

9342,4

2181,3

1564,8

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych

1773,0

4069,0

9342,4

2181,3

1564,8

-2397,0

-242,0

2957,1

-3284,6

-437,5

331,0

1995,0

5882,0

813,1

2651,3

0,0

0,0

0,0

269,0

0,0

331,0

1995,0

5882,0

544,1

2651,3

2 728

2237,0

2924,9

4097,6

3088,8

0,0

0,0

0,0

232,0

0,0

6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności

10. Inne korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
I.

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
II.

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
I.

Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki

II.

2175,6

Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Spłaty kredytów i pożyczek
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

839,0

1034,0

1174,1

1899,2

1079,0

1396,0

825,0

1268,2

1405,7

1269,4

493,0

378,0

482,5

560,7

691,4

Przepływy pieniężne netto razem

4. Odsetki

-489,0

686,0

1243,0

332,4

183,3

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym

1419,0

1351,0

1908,2

665,1

332,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

– o ograniczonej możliwości dysponowania
Źródło: Emitent

Środki pieniężne na koniec roku 2012 kształtowały się na poziomie 1.908 tys. zł, zaś przepływy pieniężne netto w tym
okresie wyniosły 1.243,0 tys. zł.
W okresie obejmującym lata 2010-2012 Spółka realizowała dodatnie, systematycznie rosnące przepływy na działalności
operacyjnej.
W 2012 r. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 7.581 tys. zł i były podstawowym źródłem
generowania gotówki w Spółce. Zysk netto wyniósł 4941,9 tys. zł, a korekty razem 2639,5 tys. zł. Wśród korekt
największe znaczenie miały: zmiana stanu zapasów (-7534,8 tys. zł) oraz zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
z wyjątkiem kredytów i pożyczek (8189,9 tys. zł).
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej były w całym analizowanym okresie ujemne, co wynikało z realizacji
strategii rozwoju Spółki nakierowanej na zwiększanie mocy produkcyjnych (głównie zakup maszyn i urządzeń).
Słuszność przyjętej polityki potwierdza zarówno corocznie rosnąca sprzedaż, jak i coraz większy zysk widoczny na
wszystkich poziomach rachunku wyników. Wydatki inwestycyjne Emitenta w przedstawionych latach zostały omówione
w pkt 5.2 niniejszego Rozdziału.
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W roku 2012 wpływy z kredytów wyniosły 5881,9 tys. zł, przewyższając wydatki Emitenta na obsługę zobowiązań
finansowych (2924,8 tys. zł), w efekcie czego Emitent odnotował dodatnie przepływy pieniężne z działalności finansowej.
W latach 2010 i 2011 przepływy pieniężne z działalności finansowej były ujemne, co wynikało głównie z faktu, iż spłaty
zobowiązań finansowych (kredyty, pożyczki, leasing) wraz odsetkami (3865,6 tys. zł w 2011 r. i 3039,7 tys zł w 2010 r.)
przekraczały wpływy z nowo zaciągniętych zobowiązań – 544,1 tys. zł w 2011 r. i 2651,3 tys. zł w 2010 r.
Na koniec września 2013 środki pieniężne ukształtowały się na poziomie 1419 tys zł, zaś przepływy pieniężne netto
w tym okresie wyniosły -489 tys zł.
Przepływy na działalności operacyjnej w okresie 9 miesięcy 2013 r. wyniosły 1481 tys. zł, co głównie wynikało ze zmiany
stanu należności na poziomie -10 562,0 tys. zł. Wzrost stanu należności handlowych w okresach śródrocznych jest
w przypadku Emitenta typowy i charakterystyczny. Wynika głównie z sezonowości sprzedaży i metodologii wyliczania
– porównuje się ostatni stan należności z grudnia (najniższa roczna sprzedaż) do września (szczyt wysokiego sezonu
sprzedażowego). Sprzedaż w grudniu 2012 r. wyniosła 8.134 tys. zł, a we wrześniu 2013 r. – 18.964 tys. zł. Nieznaczny
wzrost stanu należności handlowych w okresie 01.01.2013 – 30.09.2013 w stosunku do porównywalnego okresu roku
ubiegłego jest składową dwóch czynników: wzrostu sprzedaży (9 miesięcy 2013 r.: 129.825 tys. zł; 9 miesięcy 2012 r.
– 121.870 tys. zł) oraz wydłużenia na koniec września 2013 r. cyklu rotacji należności względem analogicznego okresu
roku ubiegłego.
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w okresie 9 miesięcy 2013 r. wyniosły 427 tys. zł, co wynikało
z wpływów (w kwocie 2,2 mln zł) z odsprzedaży linii do cięcia wzdłużnego kręgów stalowych do Millennium Leasing
Sp. z o.o. i wzięcia jej w leasing zwrotny. Wydatki inwestycyjne również w tym okresie nakierowane były na zwiększanie
potencjału produkcyjnego (głównie zakup maszyn i urządzeń) i wyniosły 1773 tys. zł. Wydatki Emitenta na obsługę
zobowiązań finansowych (leasing oraz kredyty wraz z odsetkami) wyniosły 2728 tys. zł, przewyższając wpływy
z działalności finansowej (331 tys. zł), w efekcie czego Spółka odnotowała ujemne przepływy pieniężne z działalności
finansowej.

10.3. Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Emitenta
Według stanu na 31 grudnia 2012 roku w strukturze finansowania Spółki kapitały obce stanowiły 63,8% pasywów
ogółem. Zobowiązania długoterminowe stanowiły 10,1%, natomiast zobowiązania krótkoterminowe 53,6% pasywów.
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowiły 4,2%, natomiast zobowiązania krótkoterminowe
z tytułu kredytów i pożyczek stanowiły 10% pasywów. Na dzień 31 grudnia 2012 r. w terminie do 1 roku do spłaty
przypadało 70,1% wartości nominalnej zaciągniętych przez Spółkę kredytów.
Na koniec września 2013 r. struktura finansowania Emitenta była podobna. Kapitały obce stanowiły 62,5% pasywów
ogółem. Zobowiązania długoterminowe stanowiły 9%, natomiast zobowiązania krótkoterminowe 53,5% pasywów.
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek stanowiły 2,8%, natomiast zobowiązania krótkoterminowe
z tytułu kredytów i pożyczek stanowiły 10% pasywów. Na dzień 30 września 2013 r. w terminie do 1 roku do spłaty
przypadało 78,2% wartości nominalnej zaciągniętych przez Spółkę kredytów.
Tabela. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek – struktura wiekowa (w tys. zł)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU
KREDYTÓW I POŻYCZEK (struktura wiekowa)

30.09.2013

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

– od 1 do 3 lat

2 112

2 112

– od 3 do 5 lat

205

997

-

-

– powyżej 5 lat

-

-

-

-

2 317

3 109

47

1 468

Razem

47

1 468

Źródło: Emitent

Tabela. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek – struktura wiekowa (w tys. zł)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU
KREDYTÓW I POŻYCZEK (struktura wiekowa)

30.09.2013

a) terminowe

31.12.2012

7591

31.12.2011

31.12.2010

7 307

5 661

5 595

– do 1 miesiąca

-

-

-

– od 1 do 3 miesięcy

-

-

-

– od 3 do 6 miesięcy

-

-

-

7 307

5 661

5 595

– od 6 miesięcy do roku

7591

b) przeterminowane
Razem

-

-

-

-

7591

7 307

5 661

5 595

Źródło: Emitent
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10.4. Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych,
które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność
operacyjną Emitenta
Ograniczenia wynikające z przepisów prawa
Spółka jest spółką akcyjną utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim. Kapitał własny spółki akcyjnej obejmuje
kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy oraz zysk (stratę) za rok obrotowy i zyski (straty) za lata
poprzednie. Zasady tworzenia i wykorzystywania kapitału własnego przez spółki akcyjne są określone przepisami prawa,
w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych.
Zgodnie z art. 396 KSH kapitał zapasowy jest tworzony w celu pokrywania strat. Na kapitał ten przelewa się co najmniej
8% zysku uzyskanego w danym roku obrotowym, dopóki nie osiągnie on co najmniej jednej trzeciej kapitału
zakładowego. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można przeznaczyć
wyłącznie na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego
rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
Zgodnie z art. 396 KSH nadwyżka z emisji akcji osiągnięta z ich emisji powyżej ich wartości nominalnej jest przelewana
na kapitał zapasowy, a pozostałe nadwyżki – po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego przenoszone są
również wszystkie dopłaty wnoszone przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich
dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
Ograniczenia wynikające ze zobowiązań umownych
Nie występują ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Emitenta wynikające ze zobowiązań umownych.

10.5. Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań
przedstawionych w pkt 5.2.2. i 8.1.
Zobowiązania przedstawione w pkt 5.2.2. i 8.1. Emitent zamierza sfinansować zarówno środkami pozyskanymi
w ramach Oferty, jak i komercyjnym kredytem inwestycyjnym, technologicznym, który częściowo zostanie spłacony
z przyznanej Spółce dotacji w formie premii technologicznej. Szczegóły przewidywanego finansowania przedstawiono
w tabeli poniżej.
Tabela. Główne inwestycje Emitenta w przyszłości (w tys. zł)

Wyszczególnienie

Niezabudowana nieruchomość gruntowa
10.877 m kw.

Kwota
wydatków
ogółem
(netto PLN)

Źródło finansowania
Planowany
termin
realizacji

Środki
z emisji

Kredyt
technologiczny

Dotacja
spłacająca
kredyt
technologiczny

728

Q2/2014

728

-

-

Hala produkcyjna 2000 m kw.

2 000

Q2/2014

800

1 200

800

Hala produkcyjna 2000 m kw.

2 000

Q2/2014

800

1 200

800

Linia profilująca do produkcji profili specjalnych

6 578

Q3/2014

2 631

3 947

2 631

Linia profilująca do produkcji profili specjalnych
spawanych

7 422

Q3/2014

2 969

4 453

2 969

Źródło: Emitent

W dniu 19 czerwca 2013 r. Spółka zawarła z Bankiem Millennium SA umowę o udzielenie kredytu technologicznego na
finansowanie projektu „Termoizolacyjny kształtownik z blachy ocynkowanej i sposób jego wytwarzania” na kwotę
5.146.800 zł. W dniu 20 maja 2013 r. Spółka otrzymała promesę premii technologicznej dla tego projektu na kwotę
3.431,2 tys. zł.
W dniu 19 czerwca 2013 r. Spółka zawarła z Bankiem Millennium SA umowę o udzielenie kredytu technologicznego na
finansowanie projektu „Dwuścienny kształtownik cienkościenny z powierzchniowym odkształceniem i sposób jego
wytwarzania” na kwotę 5.653.200 zł. W dniu 20 maja 2013 r. Spółka otrzymała promesę premii technologicznej dla tego
projektu na kwotę 3.768,8 tys. zł.
W dniu 28 sierpnia 2013 r. Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy w sprawie obu przyznanych
dotacji na kwoty zgodne z zawartymi w wyżej wymienionych promesach.
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11. Badania i rozwój, patenty i licencje
11.1. Opis strategii badawczo-rozwojowej Emitenta za okres objęty historycznymi informacjami
finansowymi
W celu zwiększenia atrakcyjności oferty i zyskania przewagi konkurencyjnej Spółka stworzyła własną komórkę
projektową, odpowiedzialną za projektowanie i rozwój produktów i technologii produkcyjnych. Niektóre ze stworzonych
przez Spółkę produktów i technologii mają charakter unikatowy, nieznany i niestosowany dotychczas na świecie.
Technologie te, jako innowacje, zostały objęte zgłoszeniami patentowymi do Urzędu Patentowego RP.
Prace projektowo-badawcze odbywają się w Spółce w oparciu o procedurę wewnętrzną zgodną z normą PNEN ISO
9001 – Przygotowanie i realizacja produkcji/Karta nowej technologii. Po opracowaniu i wdrożeniu technologii do
produkcji prototypowej Spółka dokonuje walidacji wytworzonego, innowacyjnego produktu bądź usługi.
Spółka zleca przeprowadzenie badania właściwości fizycznych, statycznych i wytrzymałościowych wyspecjalizowanym
jednostkom naukowo-badawczym w celu uzyskania potwierdzenia wyników własnych badań i założeń oraz opinię
niezależnego podmiotu. W tym zakresie Spółka najczęściej współpracuje z Instytutem Techniki Budowlanej
w Warszawie (ITB) oraz z Zespołem Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów – Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTEST
w Katowicach.
W roku 2012 Spółka prowadziła prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem, walidacją i uzyskaniem opinii
o innowacyjności dla technologii produkcji kształtowników termoizolacyjnych.
Wynikiem tych badań było dokonanie zgłoszenia patentowego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
22.06.2012 r., zarejestrowanego pod numerem P.399631 (WIPO ST10/C PLP.399631), obejmującego wniosek
o udzielenie patentu na wynalazek „Sposób wytwarzania kształtowników z blach ocynkowanych i kształtownik z blachy
ocynkowanej”. Dla niniejszego zgłoszenia dokonano sprawozdania o stanie techniki z dnia 17.10.2012 r., w którym
w bazach: UPRP. PL.espacenet, EP.espacenet, bazy patentowe krajów WIPO – nie stwierdzono dokumentów
podważających nowość i poziom wynalazczego wynalazku.
Przedmiotem wynalazku był sposób wytwarzania kształtowników z blach ocynkowanych i kształtownik z blachy
ocynkowanej, przeznaczony do zastosowania jako konstrukcyjny element termoizolacyjny. Celem zastosowania
innowacyjności procesowej było uzyskanie kształtowników termoizolacyjnych, które cechują się zmniejszoną
przepuszczalnością termiczną – poprawiając w ten sposób charakterystykę energetyczną stolarki otworowej PCV.
Poprzez używanie do produkcji stolarki otworowej PCV profili termoizolacyjnych charakterystyka energetyczna
wytworzonych okien i drzwi ma być nieporównywalnie lepsza niż przy zastosowaniu znanych dotychczas standardowych
kształtowników o podobnych wymiarach i kształtach.
W roku 2011 Spółka prowadziła prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem, walidacją i uzyskaniem opinii
o innowacyjności dla technologii produkcji dwuściennych kształtowników cienkościennych z powierzchniowym
odkształceniem.
Wynikiem tych badań było dokonanie zgłoszenia patentowego do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
22.06.2012, zarejestrowanego pod numerem P.399631 (WIPO ST10/C PLP.399631), obejmującego wniosek
o udzielenie patentu na wynalazek „Sposób wytwarzania kształtowników z blach ocynkowanych i kształtownik z blachy
ocynkowanej”. Dla niniejszego zgłoszenia dokonano sprawozdania o stanie techniki z dnia 17.10.2012 r., w którym
w bazach: UPRP. PL.espacenet, EP.espacenet, bazy patentowe krajów WIPO – nie stwierdzono dokumentów
podważających nowość i poziom wynalazczego wynalazku.
Przedmiotem nowej technologii jest rozwiązanie procesu wytwarzania profili, które w odniesieniu do rozwiązań znanych
profili cechują się istotnie zwiększoną sztywnością we wszystkich płaszczyznach. Co więcej, możliwe jest osiągnięcie
otrzymania profili o ulepszonych własnościach przy wykorzystaniu mniejszej ilości surowca i o mniejszej masie własnej.
Opisane wyżej nowe technologie zostały opracowane i opisane przez wewnętrzne służby – dział planowania i realizacji
produkcji. Zgłaszającym i zastrzegającym prawa z wynalazku jest Spółka.
W roku 2010 Spółka prowadziła prace badawczo-rozwojowe związane z walidacją wyników wprowadzonych do produkcji
profili moletowanych (ryflowanych) w ramach technologii MFO ECO technology opracowanej przez Spółkę w latach
ubiegłych.
Ze względu na fakt, że wewnętrzne służby prowadzące prace badawczo-rozwojowe w ramach działu planowania
i realizacji produkcji wykonują jednocześnie inne zadania operacyjne związane z planowaniem i harmonogramowaniem
bieżącej produkcji, koszty ich prac związane z prowadzeniem działań badawczo-rozwojowych nie zostały wydzielone
z kosztów funkcjonowania działu. W związku z tym jako koszty prac badawczo-rozwojowych zidentyfikowano wyłącznie
nakłady poniesione na badania naukowe i laboratoryjne, opinie naukowe i certyfikaty oraz związane z dokonaniem
zgłoszeń patentowych.
Nakłady Emitenta na badania i rozwój w 2012 r. wyniosły 33.304,89 zł, w 2011 r. 26.007,26 zł, a w 2010 r. 13.008,49 zł.
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11.2. Patenty i licencje posiadane przez Emitenta
W ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej Spółka opracowała, wdrożyła i posiada:
Znaki towarowe
•

Znak towarowy „MFO” objęty ochroną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji
z dnia 09.07.2009 r., numer prawa ochronnego 218506. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy
wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w urzędzie patentowym, tj. od 30.03.2007 r. Spółka jest
uprawniona do wystąpienia o jego przedłużenie na kolejne 10 lat.

•

Wspólnotowy Znak Towarowy „MFO ECO technology” objęty ochroną przez Urząd Harmonizacji Rynku
Wewnętrznego Znaki Towarowe i Wzory na podstawie decyzji z dnia 01.02.2010 r., numer świadectwa
rejestracji: 008503179. Czas trwania prawa ochronnego na wspólnotowy znak towarowy wynosi 10 lat od daty
zgłoszenia, tj. od 21.08.2009 r. Spółka jest uprawniona do wystąpienia o jego przedłużenie na kolejne 10 lat.

Wzory przemysłowe
•

Wspólnotowy Wzór Przemysłowy dotyczący technologii moletowania profili stalowych „MFO ECO technology”
objęty ochroną przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Znaki Towarowe i Wzory na podstawie
decyzji z dnia 21.08.2009 r., numer świadectwa rejestracji: 001603135-0001. Czas trwania prawa ochronnego
na wspólnotowy wzór przemysłowy wynosi 25 lat od daty zgłoszenia (pod warunkiem że Spółka będzie wnosić
terminowo opłatę z tytułu rejestracji), tj, od 21.08.2009 r. Spółka jest uprawniona do wystąpienia o jego
przedłużenie na kolejne 25 lat.

•

Wspólnotowy Wzór Przemysłowy dotyczący technologii moletowania profili stalowych „MFO ECO technology”
objęty ochroną przez Urząd – Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Znaki Towarowe i Wzory na podstawie
decyzji z dnia 21.08.2009 r., numer świadectwa rejestracji: 001603135-0002. Czas trwania prawa ochronnego
na wspólnotowy wzór przemysłowy wynosi 25 lat od daty zgłoszenia (pod warunkiem że Spółka będzie wnosić
terminowo opłatę z tytułu rejestracji), tj. od 21.08.2009 r. Spółka jest uprawniona do wystąpienia o jego
przedłużenie na kolejne 25 lat.

Zgłoszenia patentowe
•

Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23.09.2011 r. , zarejestrowane
pod numerem P.396412 (WIPO ST10/C PLP.396412), obejmujące wniosek o udzielenie patentu na
wynalazek „Sposób wytwarzania kształtowników cienkościennych z powierzchniowym odkształceniem
i kształtownik cienkościenny”. Dla niniejszego zgłoszenia dokonano sprawozdania o stanie techniki z dnia
30.01.2012 r., w którym w bazach: UPRP. PL.espacenet, EP.espacenet, bazy patentowe krajów WIPO – nie
stwierdzono dokumentów podważających nowość i poziom wynalazczego wynalazku.

•

Zgłoszenie patentowe do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22.06.2012 r., zarejestrowane
pod numerem P.399631 (WIPO ST10/C PLP.399631), obejmujące wniosek o udzielenie patentu na
wynalazek „Sposób wytwarzania kształtowników z blach ocynkowanych i kształtownik z blachy ocynkowanej”.
Dla niniejszego zgłoszenia dokonano sprawozdania o stanie techniki z dnia 17.10.2012 r., w którym w bazach:
UPRP. PL.espacenet, EP.espacenet, bazy patentowe krajów WIPO – nie stwierdzono dokumentów
podważających nowość i poziom wynalazczego wynalazku.

12. Informacje o tendencjach
12.1. Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz
kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do
Daty Prospektu
Od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego (tj. 31.12.2012 r.) do Daty Prospektu w działalności Emitenta można
zaobserwować następujące główne tendencje:
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•

kontynuowana jest (nieprzerwanie od 2006 r.) tendencja wzrostu wolumenów produkcji i sprzedaży oraz
przychodów ze sprzedaży;

•

wartość zapasów magazynowych nieznacznie spada, pozytywnie wpływając na wskaźniki płynności;

•

nadal wzrasta wartość sprzedaży profili specjalnych w strukturze asortymentowej sprzedaży, co jest efektem
realizacji inwestycji w poprzednich okresach, a profile specjalne są asortymentem Spółki o największym
potencjale rozwojowym i eksportowym;

•

obserwowany jest znaczny, niemal dwukrotny (w odniesieniu do roku 2012 r.) wzrost udziału sprzedaży
eksportowej w ogólnej geograficznej strukturze sprzedaży, co dla Emitenta skutkuje możliwością uzyskania
korzystniejszych marż w stosunku do sprzedaży krajowej;
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•

w pierwszym kwartale 2013 r. średnie ceny zakupu stali przez Emitenta zachowywały się bardzo stabilnie,
a zmienność wahała się w granicach 1%. W drugim kwartale 2013 r. nastąpił wzrost cen zakupywanej stali,
a następnie gwałtowny spadek, który utrzymywał się do połowy trzeciego kwartału. Najniższe ceny zakupu
zanotowano w sierpniu, a najwyższe w kwietniu, a korytarz wahań wyniósł około 9%. Średnie ceny zakupu
stali przez Emitenta w poszczególnych miesiącach od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego
przedstawia poniższy wykres:

•

Średnia ważona cena sprzedaży wyrobów Emitenta w okresie od stycznia do września 2013 r. wahała się od
2,00 do 2,35 zł/mb profilu, w 17,5-proc. przedziale wahań. Najniższe ceny uzyskiwano w styczniu,
a najwyższe w kwietniu. Wśród wyrobów Emitenta największą zmienność cen wykazywały profile specjalne,
a najmniejszą profile GK. Średnie ważone ceny sprzedaży wyrobów Emitenta w poszczególnych miesiącach
od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego przedstawia poniższy wykres:

12.2. Informacje na temat znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń,
które mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta
Poza czynnikami wymienionymi w Rozdziale II – „Czynniki ryzyka” oraz w pkt 6.2 oraz w pkt 9.2.3 Rozdziału III
Prospektu – „Dokument Rejestracyjny”, Zarządowi Emitenta nie są znane informacje na temat tendencji, niepewnych
elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta.

13. Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe
13.1. Oświadczenie wskazujące podstawowe założenia, na których Emitent opiera swoje prognozy
lub szacunki
Prognozy zaprezentowane w punkcie 13.3 są oparte na historycznych wynikach finansowych Emitenta, jak również
założeniach dotyczących jego przyszłej działalności. Poniżej opisano główne założenia w podziale na założenia zależne
i niezależne od Emitenta, mające wpływ na zamieszczone prognozy.
Założenia dotyczące zdarzeń niezależnych od Emitenta:
•

MFO S.A.

brak znaczącego pogorszenia się koniunktury gospodarczej w Polsce i w Europie w drugiej połowie 2013 oraz
w 2014 roku, mającego wpływ na nowe inwestycje i poziom zapotrzebowania kontrahentów na wyroby
Emitenta
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•

koniunktura na rynku papierów wartościowych w Polsce umożliwiająca przeprowadzenie udanego debiutu
giełdowego Emitenta w założonym terminie oraz pozyskanie środków na inwestycje w zakładanej wysokości

•

brak znaczących zamian kursu walutowego EUR/PLN, mającego wpływ na powstawanie różnic kursowych na
importowych zakupach i eksportowej sprzedaży Emitenta

•

brak znaczących zmian stóp procentowych, w tym WIBOR 1M i WIBOR 3M, mających wpływ na wysokość
kosztów finansowych związanych z obsługą zobowiązań kredytowych Emitenta

•

brak znaczących zmian cen surowca stalowego (więcej niż +/- 10%), będącego głównym składnikiem
kosztowym działalności operacyjnej Emitenta

•

brak materializacji pozostałych czynników ryzyka, zgodnie z katalogiem ryzyk wymienionym w Rozdziale II
Prospektu.

Założenia dotyczące zdarzeń zależnych od Emitenta:
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•

Emitent zakłada rozbudowę dotychczasowego potencjału produkcyjnego poprzez nowe inwestycje w dwie
nowoczesne i zaawansowane technicznie linie produkcyjne do produkcji profili specjalnych.

•

Emitent zakłada w roku 2014 ilościowy i wartościowy wzrost sprzedaży związany głównie z wykorzystaniem
efektów zrealizowanych w roku 2012 nakładów inwestycyjnych w dwie linie do produkcji profili specjalnych,
które zostały wdrożone do produkcji w roku 2013.

•

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w MFO S.A., Emitent zakłada dalsze
zwiększenie udziału eksportu w geograficznej strukturze sprzedaży, powyżej 40% przychodów ze sprzedaży.

•

Przy założeniu poziomu kosztów związanych ze zużyciem materiałów i energii, okołoprodukcyjnych usług
obcych i pozostałych kosztów rodzajowych Emitent przyjął historyczne poziomy i udział tych kosztów
w proporcji do wolumenu produkcji sprzedanej i ekstrapolował ten wskaźnik w proporcji do wolumenu
planowanej sprzedaży na okres prognozy.

•

W związku z planowanym rozwojem i inwestycjami Spółki w nowe linie produkcyjne Emitent założył wzrost
zatrudnienia w roku 2014 o 10 osób, w tym o 8 pracowników działu produkcyjnego oraz o 2 pracowników
działu sprzedaży. Ponadto Emitent założył coroczny inflacyjny wzrost kosztu funduszu płac i wynagrodzeń.

•

W związku ze wzrostem udziału sprzedaży zagranicznej oraz poczynionymi i planowanymi inwestycjami
mającymi na celu zwiększenie udziału profili specjalnych w ogólnej strukturze asortymentowej sprzedaży
Emitent zakłada wzrost marżowości na sprzedaży, a co za tym idzie, również na pozostałych poziomach
marżowości i wyniku netto w prognozowanym okresie.

•

Ze względu na zawarcie umów o dotacje w formie premii technologicznych dla objętych strategią i opisanych
w punkcie 10.5 Rozdziału III Prospektu inwestycji, ujętych w projektach „Termoizolacyjny kształtownik
z blachy ocynkowanej i sposób jego wytwarzania” oraz „Dwuścienny kształtownik cienkościenny
z powierzchniowym odkształceniem i sposób jego wytwarzania” Emitent zakłada zmniejszenie zobowiązań
z tytułu kredytów technologicznych w 2014 roku o kwotę przyznanej premii technologicznej, tj. 7.200.000,00 zł.
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13.2. Raport sporządzony przez niezależnych księgowych lub biegłych rewidentów dotyczący prognoz
lub szacunków sporządzonych przez Emitenta
Raport niezależnego biegłego rewidenta
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu MFO S.A.
Przeprowadziliśmy prace poświadczające, których przedmiotem były prognozy wyników obejmujące prognozę
przychodów ze sprzedaży netto, zysku z działalności operacyjnej, EBIT oraz zysku netto MFO S.A. („Spółka”) za rok
obrotowy 2013 oraz 2014 („Prognoza wyników”).
Prognoza wyników oraz istotne założenia leżące u podstawy jej sporządzenia zamieszczone zostały w punktach 13.1
i 13.3 Prospektu Emisyjnego.
Za sporządzenie założeń do Prognozy wyników oraz za sporządzenie Prognozy wyników w oparciu o te założenia
odpowiada Zarząd Spółki.
Naszym zadaniem było wyrażenie wniosku o Prognozie wyników na podstawie przeprowadzonych przez nas prac.
Prace przeprowadziliśmy stosownie do wytycznych Krajowego Standardu Rewizji Finansowej nr 3 wydanego przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych nr 3400 wydanego przez
Międzynarodowe Stowarzyszenie Księgowych („IFAC”).
Prace te obejmowały rozważenie, czy Prognoza wyników została prawidłowo ustalona w oparciu o ujawnione założenia,
spójnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez Emitenta.
Nasze prace zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby zgromadzić informacje i wyjaśnienia uznane przez
nas za niezbędne dla uzyskania wystarczającej pewności, że Prognoza wyników została, na podstawie podanych
założeń, prawidłowo sporządzona oraz że zastosowane zasady rachunkowości są spójne z zasadami rachunkowości
przedstawionymi we wprowadzeniu do historycznych danych finansowych.
Ponieważ Prognoza wyników i założenia, na których jest ona oparta, odnoszą się do przyszłości i z tej przyczyny mogą
podlegać wpływowi nieprzewidzianych zdarzeń, nie wypowiadamy się co do tego, czy rzeczywiste wyniki będą
odpowiadały tym, które przedstawiono w Prognozie wyników oraz czy różnice będą istotne.
Naszym zdaniem Prognoza wyników została prawidłowo opracowana na podstawie założeń wskazanych w niniejszym
Prospekcie, a zastosowane zasady rachunkowości są spójne z zasadami rachunkowości przedstawionymi we
wprowadzeniu do historycznych danych finansowych.
Niniejszy raport sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia
2004 roku wykonujące dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych
w prospektach emisyjnych oraz formy włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz
rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE. L 2004 Nr 149) i wydajemy go w celu spełnienia tego obowiązku.

Michał Kołosowski
Kluczowy biegły rewident
Nr ewidencyjny 11117
reprezentujący podmiot i przeprowadzający badanie w imieniu
ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k.
Nr 3115
Kraków, dnia 2 lipca 2013 roku
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Strona celowo pozostawiona pusta.
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13.3. Prognozy wyników lub wyniki szacunkowe sporządzone przez Emitenta
Na podstawie historycznych wyników finansowych oraz podjętych zobowiązań inwestycyjnych opisanych w punkcie 5.2.2
niniejszego rozdziału, oraz strategii rozwoju Emitent prognozuje następujące wyniki finansowe za rok obrotowy 2013
oraz 2014:
Tabela. Prognoza wyników na lata obrotowe 2013 i 2014
2013
Przychody ze sprzedaży

2014
167 312

212 185

EBIT

8 155

11 431

Zysk netto

5 671

8 195

Źródło: Emitent

Prognozy wyników zostały przygotowane na zasadach zapewniających porównywalność z historycznymi informacjami
finansowymi.

13.4. Oświadczenie na temat aktualności innych opublikowanych prognoz wyników
Emitent nie publikował innych prognoz wyników.

14. Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające
wyższego szczebla
14.1. Informacje dotyczące składu organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych,
założycieli oraz osób zarządzających wyższego szczebla
14.1.1. Informacje o członkach organów zarządzających
Na dzień zatwierdzenie Prospektu Zarząd Spółki jest trzyosobowy, a w jego skład wchodzą:
1)

Tomasz Mirski – Prezes Zarządu Spółki;

2)

Jakub Czerwiński – Członek Zarządu Spółki;

3)

Adam Piekutowski – Członek Zarządu Spółki.

Tomasz Mirski – Prezes Zarządu, powołany na to stanowisko uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 1 sierpnia 2013 r.
Miejsce pracy: MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.
Wykształcenie: wyższe, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji.
Przebieg kariery zawodowej:
•

ASCON sp. z o.o., stanowisko: pełnomocnik zarządu ds. sprzedaży (1999 r. – 2000 r.),

•

MFO sp. z o.o. (przekształcone w MFO S.A.), stanowisko: Prezes Zarządu (2000 r. – nadal).

Według złożonego oświadczenia Pan Tomasz Mirski:
•

na dzień złożenia przedmiotowego oświadczenia, według jego najlepszej wiedzy, nie zachodzi konflikt
interesów pomiędzy sprawowaniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu i wykonywaniem obowiązków wobec
Emitenta z tym związanych a jego osobistymi interesami i innymi obowiązkami,

•

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla
Emitenta,

•

nie został skazany, w tym także nieprawomocnie, za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,

•

poza pełnieniem funkcji w organie Emitenta i posiadaniem akcji Emitenta oraz posiadaniem udziałów w spółce
Vesmorena Enterprises LTD oraz WERK sp. z o.o. w likwidacji w okresie poprzednich pięciu lat nie był
członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek
kapitałowych i osobowych,

•

w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby
nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit. d załącznika do
Rozporządzenia o Prospekcie) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat w okresie jego kadencji lub
w innym okresie znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,
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•

nie otrzymał kiedykolwiek sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,

•

jest bratem małżonki Pana Jakuba Czerwińskiego, Członka Zarządu Emitenta, synem Pana Marka Mirskiego,
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Poza tym brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy nim
a pozostałymi Członkami Zarządu, Członkami Rady Nadzorczej lub innymi osobami zarządzającymi wyższego
szczebla Emitenta,

•

do dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia nie był adresatem jakichkolwiek oficjalnych oskarżeń
publicznych, jak również nie zastosowano w stosunku do jego osoby żadnych sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),

•

posiada 2.100.000 akcji Emitenta dających prawo do wykonywania 2.625.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Jakub Czerwiński – Członek Zarządu powołany na to stanowisko uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 1 sierpnia 2013 r.
Miejsce pracy: MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.
Wykształcenie: wyższe, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów – studia doktoranckie.
Przebieg kariery zawodowej:
•

MFO, stanowisko: doradca ds. prawnych oraz pełnomocnik Zarządu ds. systemu zarządzania (2004 r. – 2005 r.),

•

MFO, stanowisko: dyrektor finansowy (2005 r. – do chwili obecnej),

•

ASCON sp. z o.o., stanowisko: specjalista ds. prawnych (2004 r. – 2010 r.),

•

MFO, stanowisko: Członek Zarządu (2013 r. – do chwili obecnej).

Według złożonego oświadczenia Pan Jakub Czerwiński:
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•

na dzień złożenia przedmiotowego oświadczenia, według jego najlepszej wiedzy, nie zachodzi konflikt
interesów pomiędzy sprawowaniem przez niego funkcji Członka Zarządu i wykonywaniem obowiązków wobec
Emitenta z tym związanych a jego osobistymi interesami i innymi obowiązkami,

•

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla
Emitenta,

•

nie został skazany, w tym także nieprawomocnie, za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,

•

poza pełnieniem funkcji w organie Emitenta w okresie poprzednich pięciu lat nie był członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych,

•

w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby
nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit. d załącznika do
Rozporządzenia o Prospekcie) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat w okresie jego kadencji lub
w innym okresie znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,

•

nie otrzymał kiedykolwiek sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,

•

jest zięciem Pana Marka Mirskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, oraz mężem siostry Pana
Tomasza Mirskiego, Prezesa Zarządu Emitenta. Poza tym brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy nim
a pozostałymi Członkami Zarządu, Członkami Rady Nadzorczej lub innymi osobami zarządzającymi wyższego
szczebla Emitenta,

•

do dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia nie był adresatem jakichkolwiek oficjalnych oskarżeń
publicznych, jak również nie zastosowano w stosunku do jego osoby żadnych sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),

•

nie posiada akcji Emitenta.
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Adam Piekutowski – Członek Zarządu powołany na to stanowisko uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 1 sierpnia 2013 r.
Miejsce Pracy: MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.
Wykształcenie: wyższe, Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.
Przebieg kariery zawodowej:
•

Siemens sp. z o.o., stanowisko: specjalista ds. uruchomień (2000 r. – 2002 r.),

•

WERK sp. z o.o., stanowisko: dyrektor ds. produkcji (2002 r. – 2003 r.),

•

MFO, stanowisko: specjalista ds. IT (2004 r. – 2006 r.),

•

MFO, stanowisko: kierownik działu foliowania (2006 r. – 2011 r.),

•

MFO, stanowisko: dyrektor administracyjny (2011 r. – do dzisiaj),

•

MFO, stanowisko: członek Zarządu (2013 r. – do dzisiaj).

Według złożonego oświadczenia Pan Adam Piekutowski:
•

na dzień złożenia przedmiotowego oświadczenia, według jego najlepszej wiedzy, nie zachodzi konflikt
interesów pomiędzy sprawowaniem przez niego funkcji Członka Zarządu i wykonywaniem obowiązków wobec
Emitenta z tym związanych a jego osobistymi interesami i innymi obowiązkami,

•

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla
Emitenta,

•

nie został skazany, w tym także nieprawomocnie, za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,

•

poza pełnieniem funkcji w organie Emitenta w okresie poprzednich pięciu lat nie był członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych,

•

w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby
nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do
Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat w okresie jego kadencji
lub w innym okresie znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd
komisaryczny,

•

nie otrzymał kiedykolwiek sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych,
zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,

•

brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy nim a pozostałymi Członkami Zarządu oraz pozostałymi Członkami
Rady Nadzorczej Emitenta,

•

do dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia nie był adresatem jakichkolwiek oficjalnych oskarżeń
publicznych, jak również nie zastosowano w stosunku do jego osoby żadnych sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),

•

nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta.

14.1.2. Informacje o członkach organów nadzorczych
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Rada Nadzorcza w Spółce jest pięcioosobowa, a jej skład jest następujący:
1)

Marek Mirski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2)

Marlena Kadej-Barwik – Członek Rady Nadzorczej

3)

Marcin Pietkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

4)

Sławomir Brudziński – Członek Rady Nadzorczej

5)

Tomasz Chmura – Członek Rady Nadzorczej

Marek Mirski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta powołany na to stanowisko uchwałą nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2013 r.
Miejsce Pracy: Ascon sp. z o.o. z siedzibą w Kożuszkach Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.
Wykształcenie: wyższe, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury.
Przebieg kariery zawodowej:
•

MFO S.A.

Stołeczna Dyrekcja Inwestycji Spółdzielczych w Warszawie, stanowisko: asystent projektanta (1972 r. – 1976 r.),
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•

Stołeczna Dyrekcja Inwestycji Spółdzielczych w Warszawie, stanowisko: projektant (1976 r. – 1991 r.),

•

PBH „STROPBUD” sp. z o.o., stanowisko: członek zarządu/wiceprezes (1989 r. – 1991 r.),

•

ASCON sp. z o.o., stanowisko: prezes zarządu (1991 r. – do dzisiaj),

•

MFO sp. z o.o., stanowisko: wiceprezes zarządu (2000 r. – 2004 r.),

•

WERK sp. z o.o., stanowisko: prezes zarządu (2007 r. – 2010 r.),

•

WERK sp. z o.o. w likwidacji, stanowisko: likwidator (2010 r. – do dzisiaj),

•

MFO TRADING sp. z o.o., stanowisko: prezes zarządu (2008 r. – 2009 r.),

•

MW LEGAL 15 sp. z o.o., stanowisko: prezes zarządu (2011 r. – do dzisiaj),

•

VESMORENA ENTERPRISES LTD, stanowisko: członek zarządu (2011 r. – do dzisiaj),

•

MFO S.A., stanowisko: przewodniczący rady nadzorczej (2011 r. – do dzisiaj).

Według złożonego oświadczenia Pan Marek Mirski:
•

na dzień złożenia przedmiotowego oświadczenia, według jego najlepszej wiedzy, nie zachodzi konflikt
interesów pomiędzy sprawowaniem przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wykonywaniem
obowiązków wobec Emitenta z tym związanych a jego osobistymi interesami i innymi obowiązkami,

•

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla
Emitenta,

•

nie został skazany, w tym także nieprawomocnie, za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,

•

poza pełnieniem funkcji w organie Emitenta i funkcji prezesa zarządu ASCON sp. z o.o., likwidatora WERK
sp. z o.o., prezesa zarządu MW LEGAL 15 sp. z o.o. oraz członka zarządu VESMORENA ENTERPRISES
LTD oraz posiadaniem udziałów w ASCON sp. z o.o., WERK sp. z o.o. w likwidacji, MFO TRADING sp. z o.o.,
MW LEGAL 15 sp. z o.o., VERSMORENA ENTERPRISES LTD oraz MFO S.A., w okresie poprzednich pięciu
lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem innych
spółek kapitałowych i osobowych,

•

pełni funkcję likwidatora w WERK sp. z o.o. w likwidacji. Poza tym w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji
członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego
szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które
w ciągu ostatnich pięciu lat w okresie jego kadencji lub w innym okresie znalazły się w stanie upadłości lub
likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,

•

nie otrzymał kiedykolwiek sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,

•

jest ojcem Pana Tomasza Mirskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, oraz teściem Pana Jakuba Czerwińskiego,
Członka Zarządu Emitenta. Poza tym brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy nim a Członkami Zarządu oraz
pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Emitenta,

•

do dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia nie był adresatem jakichkolwiek oficjalnych oskarżeń
publicznych, jak również nie zastosowano w stosunku do jego osoby żadnych sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),

•

posiada 2.000.000 akcji Emitenta dających prawo do wykonywania 2.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Marlena Kadej-Barwik – Członek Rady Nadzorczej Emitenta powołana na to stanowisko uchwałą nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2013 r.
Miejsce pracy: Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Piękna 18, 00-549
Warszawa
Wykształcenie: wyższe, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa (od 2009 r. – studia doktoranckie).
Przebieg kariery zawodowej:
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•

Grupa Biznes Polska Wnorowski i Wspólnicy sp. j., stanowisko: prawnik (2009 r. – 2010 r.)

•

Warsaw Equity Holding sp. z o.o., stanowisko: prawnik (2010 r.)

•

Warsaw Equity Management sp. z o.o., stanowisko: prawnik (2011 r. – 2013 r.)

•

Warsaw Equity Management sp. z o.o., stanowisko: radca prawny (2013 r. – do chwili obecnej)
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Według złożonego oświadczenia Pani Marlena Kadej-Barwik:
•

na dzień złożenia przedmiotowego oświadczenia, według jej najlepszej wiedzy, nie zachodzi konflikt interesów
pomiędzy sprawowaniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej i wykonywaniem obowiązków wobec
Emitenta z tym związanych a jej osobistymi interesami i innymi obowiązkami,

•

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla
Emitenta,

•

nie została skazana, w tym także nieprawomocnie, za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu
lat,

•

poza pełnieniem funkcji w organie Emitenta i funkcji członka rady nadzorczej WEH Inwestycje S.A. oraz
funkcji członka rady nadzorczej Iplex S.A. w okresie poprzednich pięciu lat nie była członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych,

•

w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby
nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do
Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat w okresie jej kadencji lub
w innym okresie znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,

•

nie otrzymała kiedykolwiek sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,

•

brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy nią a Członkami Zarządu oraz pozostałymi Członkami Rady
Nadzorczej Emitenta,

•

do dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia nie była adresatem jakichkolwiek oficjalnych oskarżeń
publicznych, jak również nie zastosowano w stosunku do jej osoby żadnych sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),

•

nie posiada akcji Emitenta.

Marcin Pietkiewicz – Członek Rady Nadzorczej Emitenta powołany na to stanowisko uchwałą nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2013 r.
Miejsce pracy: Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Pietkiewicza w Warszawie, pod adresem: al. Wilanowska 9a/90,
02-765 Warszawa
Wykształcenie: wyższe, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.
Przebieg kariery zawodowej:
•

Wasylkowski, Wiater i Wspólnicy sp. k., stanowisko: prawnik (2003 r. – 2004 r.)

•

Wardyński i Wspólnicy sp. k., stanowisko: prawnik (2004 r. – 2008 r.)

•

Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Pietkiewicza – współpraca z Wardyński i Wspólnicy sp. k. (2008 r. do
chwili obecnej)

Według złożonego oświadczenia Pan Marcin Pietkiewicz:
•

na dzień złożenia przedmiotowego oświadczenia, według jego najlepszej wiedzy, nie zachodzi konflikt
interesów pomiędzy sprawowaniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej i wykonywaniem
obowiązków wobec Emitenta z tym związanych a jego osobistymi interesami i innymi obowiązkami,

•

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla
Emitenta,

•

nie został skazany, w tym także nieprawomocnie, za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,

•

w okresie poprzednich pięciu lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych,

•

w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby
nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do
Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat w okresie jego kadencji
lub w innym okresie znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd
komisaryczny,

•

nie otrzymał kiedykolwiek sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,
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•

brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy nim a Członkami Zarządu oraz pozostałymi Członkami Rady
Nadzorczej Emitenta,

•

do dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia nie był adresatem jakichkolwiek oficjalnych oskarżeń
publicznych, jak również nie zastosowano w stosunku do jego osoby żadnych sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),

•

nie posiada akcji Emitenta.

Sławomir Brudziński – Członek Rady Nadzorczej Emitenta powołany na to stanowisko uchwałą nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2013 r.
Miejsce pracy: Kancelaria Prawnicza s.c. Brudziński Bujak Juzwa w Warszawie, pod adresem: ul. Filtrowa 59 lok. 10,
02-056 Warszawa
Wykształcenie: wyższe, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.
Przebieg kariery zawodowej:
•

Zespół Radców Prawnych Biura Inwestycji Centralnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych (CDOKP),
stanowisko: referent prawny (1987 r. – 1990 r.)

•

Lider S.A., stanowisko: dyrektor oddziału (1990 r. – 1991 r.)

•

Kancelaria Prawnicza BBJ Brudziński Bujak Juzwa, stanowisko: radca prawny, wspólnik (1991 r. do chwili
obecnej)

Według złożonego oświadczenia Pan Sławomir Brudziński:
•

na dzień złożenia przedmiotowego oświadczenia, według jego najlepszej wiedzy, nie zachodzi konflikt
interesów pomiędzy sprawowaniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej i wykonywaniem
obowiązków wobec Emitenta z tym związanych a jego osobistymi interesami i innymi obowiązkami,

•

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla
Emitenta,

•

nie został skazany, w tym także nieprawomocnie, za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,

•

w okresie poprzednich pięciu lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych,

•

w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby
nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do
Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat w okresie jego kadencji
lub w innym okresie znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd
komisaryczny,

•

nie otrzymał kiedykolwiek sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,

•

brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy nim a Członkami Zarządu oraz pozostałymi Członkami Rady
Nadzorczej Emitenta,

•

do dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia nie był adresatem jakichkolwiek oficjalnych oskarżeń
publicznych, jak również nie zastosowano w stosunku do jego osoby żadnych sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),

•

nie posiada akcji Emitenta.

Tomasz Chmura – Członek Rady Nadzorczej Emitenta powołany na to stanowisko uchwałą nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2013 r.
Wykształcenie: wyższe, Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, MBA.
Przebieg kariery zawodowej:
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Żywiec Zdrój S.A.; stanowisko: Kontroler Operacyjny Senior (2005 r. – 2007 r.)

•

Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o., stanowisko: Dyrektor Controllingu (2007 r. – 2012 r.)
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Według złożonego oświadczenia Pan Tomasz Chmura:
•

na dzień złożenia przedmiotowego oświadczenia, według jego najlepszej wiedzy, nie zachodzi konflikt
interesów pomiędzy sprawowaniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej i wykonywaniem
obowiązków wobec Emitenta z tym związanych a jego osobistymi interesami i innymi obowiązkami,

•

nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla
Emitenta,

•

nie został skazany, w tym także nieprawomocnie, za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,

•

w okresie poprzednich pięciu lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek kapitałowych i osobowych,

•

w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby
nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do
Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat w okresie jego kadencji
lub w innym okresie znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd
komisaryczny,

•

nie otrzymał kiedykolwiek sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu, lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,

•

brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy nim a Członkami Zarządu oraz pozostałymi Członkami Rady
Nadzorczej Emitenta,

•

do dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia nie był adresatem jakichkolwiek oficjalnych oskarżeń
publicznych, jak również nie zastosowano w stosunku do jego osoby żadnych sankcji ze strony organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),

•

nie posiada akcji Emitenta.

14.2.

Informacje na temat konfliktu interesów w organach administracyjnych, zarządzających
i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla

14.2.1. Konflikty interesów
Nie występują potencjalne konflikty interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a prywatnymi interesami osób
wskazanych w punkcie 14.1 lub innymi obowiązkami tych osób.
Niemniej należy zaznaczyć, że pomiędzy członkami zasiadającymi w organach Spółki zachodzą następujące
powiązania:
•

Tomasz Jakub Mirski – Prezes Zarządu – jest synem Marka Mirskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

•

Jakub Czerwiński – Członek Zarządu – jest zięciem Marka Mirskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej
i szwagrem Tomasza Mirskiego – Prezesa Zarządu.

Z uwagi na powyżej wskazane relacje nie można wykluczyć zaistnienia konfliktu pomiędzy interesami ww. osób oraz
interesami Emitenta, co w razie jego powstania mogłoby negatywnie wpływać na podejmowane przez Zarząd lub Radę
Nadzorczą decyzje istotne dla działalności Emitenta.
14.2.2. Umowy i porozumienia dotyczące wyboru członków organów
Spółka nie posiada informacji o umowach pomiędzy znacznymi akcjonariuszami oraz innymi podmiotami odnośnie do
powoływania członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki. Przez inne podmioty Emitent
rozumie również klientów i dostawców.
14.2.3. Uzgodnione ograniczenia zbycia akcji Emitenta
W dniu 24 lipca 2013 r. akcjonariusze Spółki Tomasz Mirski i Marek Mirski złożyli Oferującemu oświadczenia, na mocy
których zobowiązali się wobec Oferującego, że w terminie 12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na
rynku regulowanym nie dokonają sprzedaży żadnej z posiadanych przez siebie w dniu złożenia oświadczenia akcji
Spółki bez zgody Oferującego oraz że nie zawrą żadnej umowy, która skutkowałaby lub mogłaby skutkować (np.
dotycząca obciążenia akcji) przeniesieniem własności akcji Spółki przed upływem powyżej wskazanego terminu (umowa
typu lock-up).
Powyższe ograniczenia zbywalności akcji nie dotyczą sprzedaży akcji Spółki:
–
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–

w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji, z wyłączeniem wezwania ogłaszanego na
podstawie art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Akcjonariusze odpowiadają wobec Oferującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania dotyczącego
ograniczenia zbywalności akcji na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, czyli za szkodę
spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umów.
W dniu 19 sierpnia 2013 r. Sprzedający zobowiązał się wobec Oferującego (umowa typu lock-up), że w okresie od daty
pierwszego notowania akcji Spółki do daty upływu 6 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło pierwsze notowanie akcji
Spółki, nie dokona sprzedaży żadnej Akcji Sprzedawanej bez zgody Oferującego, z wyjątkiem sprzedaży Akcji
Sprzedawanych:
–

osobie będącej akcjonariuszem Spółki na dzień złożenia oświadczenia,

–

w odpowiedzi na wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, z wyłączeniem wezwania ogłaszanego na
podstawie art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej,

–

poza rynkiem regulowanym, jeżeli średnia cena sprzedaży jednej akcji Spółki nie będzie niższa o więcej niż
o 10% od średniej arytmetycznej ważonej wolumenem obrotu kursu akcji Spółki z okresu 3 miesięcy przed
datą tej transakcji, a jeżeli okres ten będzie krótszy niż 3 miesiące – od średniej arytmetycznej ważonej
wolumenem obrotu kursu akcji Spółki z całego okresu notowania akcji Spółki.

Sprzedający zobowiązał się również, że nie zawrze żadnej umowy, która skutkowałaby lub mogłaby skutkować (np.
dotycząca obciążenia Akcji Sprzedawanych) przeniesieniem własności Akcji Sprzedawanych przed upływem powyżej
wskazanego terminu.
Sprzedający odpowiada wobec Oferującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania dotyczącego
ograniczenia zbywalności akcji na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, czyli za szkodę
spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umów.

15. Wynagrodzenie i inne świadczenia za ostatni pełny rok obrotowy w odniesieniu
do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz
osób zarządzających wyższego szczebla
15.1. Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych)
oraz przyznanych przez Emitenta i jego podmioty zależne świadczeń w naturze za usługi
świadczone na rzecz Spółki lub jej podmiotów zależnych
Informację dotyczącą wartości wynagrodzeń oraz nagród wypłaconych osobom pełniącym w 2012 roku funkcje członków
Zarządu oraz Rady Nadzorczej przedstawia poniższa tabela.
Tabela. Wynagrodzenie wypłacone w 2012 roku osobom pełniącym funkcje członków Zarządu oraz Rady
Nadzorczej.
Imię i nazwisko członka Zarządu

wynagrodzenie i inne świadczenia – łącznie (w PLN)

Tomasz Mirski

339 399,73

Jakub Czerwiński*

124.673,03

Adam Piekutowski*

137.750,98

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej

wynagrodzenie i inne świadczenia – łącznie (w PLN)

Marek Mirski

nie otrzymywał wynagrodzenia

Marlena Kadej-Barwik

nie otrzymywała wynagrodzenia

Marcin Pietkiewicz

nie otrzymywał wynagrodzenia

Sławomir Brudziński

nie otrzymywał wynagrodzenia

Tomasz Chmura

nie otrzymywał wynagrodzenia

Źródło: Emitent
* W roku 2012 nie pełnił funkcji członka Zarządu, otrzymywał wynagrodzenie za pracę

15.2. Ogólna wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta kwota lub jego podmioty zależne na
świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia
Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne
świadczenia na koniec grudnia 2012 roku wyniosła 7.243,83 PLN dla stopy dyskontowej 4%.
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16. Praktyki organu administracyjnego, zarządzającego i nadzorującego
16.1. Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki członkowie organów administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych sprawowali swoje funkcje
Zgodnie z § 31 ust. 1 Statutu Spółki kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Zarząd obecnej kadencji został
powołany w dniu 1 sierpnia 2013 r. na trzyletnią kadencję. Kadencja obecnych członków zarządu kończy się najpóźniej
z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy
pełnienia funkcji, tj. w 2016 roku. Mandat wszystkich członków Zarządu wygasa, zgodnie z przepisami KSH, najpóźniej
z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.
Zgodnie z § 27 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólną kadencją. Członkowie Rady
Nadzorczej Emitenta obecnej kadencji zostali powołani w skład Rady Nadzorczej na wspólną kadencję w dniu 5 sierpnia
2013 r. Kadencja obecnych członków Rady Nadzorczej kończy się najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji, tj. w 2016 roku. Mandat
członków Rady Nadzorczej wygasa, zgodnie z przepisami KSH, najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.

16.2. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych
określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy
W przypadku rozwiązania umowy o pracę z danym Członkiem Zarządu, przez okres 6 miesięcy od daty wygaśnięcia tej
umowy, danego Członka Zarządu Spółki będzie obowiązywać zakaz konkurencji. Umowy o pracę zawarte
z poszczególnymi Członkami Zarządu Spółki przewidują, że z tytułu obowiązywania takiego zakazu Członkowi Zarządu
przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości sześciokrotności wynagrodzenia miesięcznego Członka Zarządu
aktualnego na dzień wygaśnięcia umowy o pracę. Odszkodowanie będzie wypłacane w sześciu równych ratach
miesięcznie z dołu w ostatnim dniu miesiąca, za który należy się odszkodowanie.
Poza wyżej opisanym odszkodowaniem, Członkom Zarządu Spółki nie przysługują jakiekolwiek świadczenia wypłacane
w chwili rozwiązania stosunku pracy ze Spółką, z wyjątkiem świadczeń wynikających z przepisów prawa pracy
w stosunku do osób, które zawarły umowy o pracę ze Spółką.
Członkowie Rady Nadzorczej nie mają zawartych ze Spółką umów o świadczenie usług.

16.3. Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, dane członków danej
komisji oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji
Do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na GPW Emitent utworzy komitet audytu; jeżeli Rada Nadzorcza będzie się
składać z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu zostaną powierzone Radzie Nadzorczej.
Członkiem Rady Nadzorczej spełniającym wymogi z art. 86 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych
rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze
publicznym (tj. kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej i kryteria niezależności) oraz kryteria
niezależności wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz z regulaminu Rady Nadzorczej jest
Tomasz Chmura. Drugim Członkiem Rady Nadzorczej spełniającym kryteria niezależności wynikające z Zasad Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz z regulaminu Rady Nadzorczej jest Sławomir Brudziński.
Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o powierzeniu zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej. Uchwała wchodzi
w życie z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę.
Emitent nie zamierza tworzyć komisji ds. wynagrodzeń.

16.4. Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego
Po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na GPW Spółka zamierza stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego
określone w Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, z wyjątkiem:
Zasada I.5 – Polityka wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania.
Wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorujących Spółki są określane odpowiednio do zakresu zadań,
odpowiedzialności z pełnionej funkcji oraz wyników ekonomicznych Grupy. Spółka nie zamierza wprowadzać polityki
wynagrodzeń z zastosowaniem zaleceń Komisji Europejskiej, chcąc zachować w tym zakresie większą swobodę
decyzyjną.
Zasada I.9 – Zrównoważony udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru.
Przy wyborze osób sprawujących funkcje zarządcze i nadzorcze decydujące znaczenie mają wiedza, kompetencje
i doświadczenie poszczególnych kandydatów, a kryterium płci nie jest brane pod uwagę. Spółka nie może zatem
zapewnić zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn na stanowiskach zarządczych i nadzorczych.

MFO S.A.

Prospekt Emisyjny

85

Rozdział III – Dokument Rejestracyjny

Zasada I.10 – Publikowania zasad prowadzenia przez Emitenta działalności w zakresie form ekspresji artystycznej
i kulturalnej, działalności sportowej albo działalności w zakresie edukacji lub nauki.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Spółka nie promuje żadnej z form działalności, o których mowa w niniejszej zasadzie
dobrych praktyk – tym samym nie może jej realizować. Spółka nie wyklucza, że zacznie stosować tę zasadę, jeżeli
podejmie takie działania promocyjne w przyszłości.
Zasada I.12 oraz IV.10 – Możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego
zgromadzenia poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Emitent nie będzie stosował tej zasady w związku z brakiem zaplecza technicznego wystarczającego do zapewnienia
akcjonariuszom bezpiecznego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej oraz stosunkowo wysokie koszty zapewnienia transmisji obrad i dwustronnej komunikacji w czasie
rzeczywistym.
Zasada II.1 – Informacje na korporacyjnej stronie internetowej Emitenta.
Zamieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej Emitenta:
a)

corocznie, w czwartym kwartale – informacji o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie
Nadzorczej Spółki w okresie ostatnich dwóch lat.
Emitent nie przestrzega zasady Dobrych Praktyk dotyczącej parytetów w chwili złożenia Prospektu z uwagi na
fakt, że przy wyborze osób sprawujących funkcje zarządcze i nadzorcze decydujące znaczenie mają wiedza,
kompetencje i doświadczenie poszczególnych kandydatów, a kryterium płci nie jest brane pod uwagę,

b)

pytań akcjonariuszy dotyczących spraw objętych porządkiem obrad zadawanych przed i w trakcie Walnego
Zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.
Ze względu na fakt, że realizacja powyższej zasady wiąże się z przygotowaniem określonego zaplecza
technicznego oraz organizacyjnego, Emitent będzie dążyć do przestrzegania powyższej zasady w przyszłości.
Emitent planuje rozpocząć jej realizację z upływem 6 miesięcy od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na
GPW.

c)

zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo.
Ze względu na fakt, że realizacja powyższej zasady wiąże się z przygotowaniem określonego zaplecza
technicznego oraz organizacyjnego Emitent będzie dążyć do przestrzegania powyższej zasady w przyszłości.
Emitent planuje rozpocząć jej realizację z upływem 6 miesięcy od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na
GPW.

Zasada II.2 – Funkcjonowanie strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie
skonkretyzowanych w zasadach dobrych praktyk dotyczących Zarządu w pkt II.1.
Emitent nie planuje prowadzić strony internetowej w języku angielskim w pełnym zakresie, z uwagi na strukturę jego
akcjonariatu Spółki oraz zakres prowadzonej przez niego działalności. W konsekwencji koszty związane
z przygotowaniem strony internetowej w języku angielskim i jej aktualizacji, które musiałby ponieść Emitent, byłyby
niewspółmierne w stosunku do korzyści.
III.8 – Zadania i funkcjonowanie komitetów działających w radzie nadzorczej.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu w Radzie Nadzorczej Emitenta nie działają komitety. Emitent wdroży tę zasadę
w przypadku wykonywania zadań przez Radę Nadzorczą w ramach komitetu audytu.
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17. Zatrudnienie
17.1. Informacje o liczbie i strukturze pracowników
Liczbę pracowników Emitenta w poszczególnych latach objętych historycznymi informacjami finansowymi, z podziałem
na główne kategorie działalności, przedstawia poniższa tabela:
Tabela. Liczba pracowników Emitenta na koniec poszczególnych lat objętych historycznymi informacjami
finansowymi oraz na dzień 30 września 2013 r., z podziałem na główne kategorie działalności.
Grupy zawodowe
Zarząd

Liczba osób

Liczba osób

Liczba osób

Liczba osób

30 września 2013 r.

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

3

1

1

1

Administracja

6

8

8

8

Dział sprzedaży

23

23

18

19

Mechanicy

6

6

5

4

Produkcja

82

81

68

63

Wózkowi

12

12

14

12

Razem:

132

131

114

107

Źródło: Emitent.

17.2. Informacje o posiadanych przez członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych
akcjach i opcjach na akcje Emitenta
Pan Tomasz Mirski, Prezes Zarządu Spółki, posiada 525.000 akcji imiennych serii A Spółki, o wartości nominalnej
20 groszy każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą taką akcję przypadają dwa głosy na
Walnym Zgromadzeniu dających prawo do 1.050.000 głosów w Spółce, oraz 1.575.000 akcji zwykłych na okaziciela
serii B Spółki, o wartości nominalnej 20 groszy każda, dających prawo do 1.575.000 głosów w Spółce, co łącznie daje
około 42% kapitału zakładowego Spółki oraz około 43,57% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Pan Marek Mirski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, posiada 500.000 akcji imiennych serii A Spółki, o wartości
nominalnej 20 groszy każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą taką akcję przypadają dwa głosy
na Walnym Zgromadzeniu, dających prawo do 1.000.000 głosów w Spółce, oraz 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela
serii B Spółki, o wartości nominalnej 20 groszy każda, dających prawo do 1.500.000 głosów w Spółce, co łącznie daje
około 40% kapitału zakładowego Spółki oraz około 41,49% ogólnej liczby głosów w Spółce.

17.3. Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta
Jedynym pracownikiem uczestniczącym w kapitale Emitenta jest Pan Tomasz Mirski pełniący funkcję Prezesa Zarządu
i zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Pan Tomasz Mirski posiada 525.000 akcji imiennych serii A Spółki,
o wartości nominalnej 20 groszy każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą taką akcję przypadają
dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, oraz 1.575.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej
20 groszy każda.
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18. Znaczni akcjonariusze
18.1. Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających
i nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub
prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta
Bouders Limited posiada 225.000 Akcji Zwykłych Serii A Spółki, o wartości nominalnej 20 groszy każda, dających prawo
do 225.000 głosów w Spółce, oraz 675.000 Akcji Zwykłych Serii B w Spółce, o wartości nominalnej 20 groszy każda,
dających prawo do 675.000 głosów w Spółce, co stanowi łącznie około 18% kapitału zakładowego Spółki oraz około
14,94% ogólnej liczby głosów Spółki.
Spółka Bouders Limited została akcjonariuszem Spółki w dniu 18 września 2012 r. W tym dniu spółka Bouders Limited
nabyła na podstawie umowy sprzedaży 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A Spółki.
Spółka Bouders Limited w spółce MFO pełni rolę inwestora finansowego. Celem tej inwestycji było otrzymanie
w relatywnie krótkim okresie satysfakcjonującej stopy zwrotu, a możliwość sprzedaży posiadanych akcji na rynku
publicznym, przy okazji uplasowania nowej emisji akcji Spółki, urealnia osiągnięcie tego celu. Spółka Bouders Limited
nie jest inwestorem branżowym i nie dąży do realizacji długookresowej strategii rozwoju MFO.
Jedynym akcjonariuszem spółki Bouders Limited posiadającym 1.000 udziałów stanowiących 100% udziałów i głosów
jest spółka Goldenco Investments Limited z siedzibą pod adresem Lordou Vyronos, 61 Lumiel Building, 4 th Floor, 6023,
Larnaca, Cypr, utworzona zgodnie prawem Republiki Cypru i zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez
Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki (Department of Registrar of Companies and Official Receiver Nicosia) pod
nr. HE 302950.
Spółkę Goldenco Investments Limited współkontrolują dwie osoby fizyczne:
Andreas Koutounas, posiadający 500 udziałów (50% w kapitale zakładowym), zamieszkały pod adresem Vasili Michailidi
36, Frenaros, 5350, Famagusta, Cypr
Kyriakos Kyriakou, posiadający 500 udziałów (50% w kapitale zakładowym), zamieszkały pod adresem Kyriakou Karnera
9, Xylotympou, 7510, Larnaca, Cypr.
Nie istnieje żadne powiązanie (w szczególności osobowe czy umowne) między Członkami Zarządu i Członkami Rady
Nadzorczej Spółki a Bouders Limited, Goldenco Investments Limited lub osobami współkontrolującymi Goldenco
Investments Limited, tj. Andreas Koutounas czy Kyriakos Kyriakou, w szczególności:
•

żaden z Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki nie pełni w spółce Bouders Limited ani
w spółce Goldenco Investments Limited żadnych funkcji zarządzających czy nadzorczych (nie jest
dyrektorem, udziałowcem ani sekretarzem);

•

Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki nie wiążą żadne umowy z wyżej wymienionymi
osobami;

•

żaden z Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki nie jest powiązany osobowo z żadną
z wyżej wymienionych osób.

18.2. Informacje o innych prawach głosu posiadanych przez głównych akcjonariuszy Emitenta
Główni akcjonariusze Spółki nie posiadają praw głosu innych niż wynikające z posiadanych przez nich akcji Spółki.

18.3. Informacje na temat podmiotu dominującego wobec Emitenta lub podmiotu sprawującego
kontrolę nad Emitentem, charakter tej kontroli i istniejące mechanizmy, które zapobiegają jej
nadużywaniu
Osobami, które kontrolują Spółkę przez posiadane akcje Spółki są Tomasz Mirski oraz Marek Mirski, spokrewnieni
w pierwszym stopniu (Tomasz Mirski jest synem Marka Mirskiego) – posiadają łącznie 85,77% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Nadużywaniu przez powyżej wskazane osoby kontroli sprawowanej nad Spółką zapobiegają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności: art. 6 KSH (prawo żądania informacji o powstaniu stosunku dominacji), art. 20 KSH
(obowiązek równego traktowania akcjonariuszy), art. 385 § 3 KSH (prawo złożenia wniosku o wybór członków Rady
Nadzorczej w głosowaniu grupami), art. 422 § 1 KSH (prawo wniesienia powództwa o uchylenie uchwały WZA), art. 20
Ustawy o Ofercie Publicznej (obowiązek równego traktowania akcjonariuszy), art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej
(prawo złożenia wniosku o dokonanie wyboru rewidenta do spraw szczególnych).

18.4. Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja w przyszłości może spowodować
zmiany w sposobie kontroli Emitenta
Spółce nie są znane jakiekolwiek ustalenia, których realizacja może w przyszłości spowodować zmiany w sposobie
kontroli nad Spółką.
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19. Transakcje ze stronami powiązanymi mające istotne znaczenie dla Emitenta
W niniejszym punkcie ujawnione zostały szczegóły transakcji z podmiotami powiązanymi zawarte przez Emitenta
w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do Daty Prospektu rejestracyjnego, zgodnie
z odpowiednimi standardami przyjętymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 (MSR 24 – Ujawnienie informacji
na temat podmiotów powiązanych).

19.1. Transakcje z członkami kluczowego personelu kierowniczego jednostki
Pana Tomasza Mirskiego, Prezesa Zarządu, łączy ze Spółką umowa o pracę zawarta w dniu 1 lipca 2007 r., zmieniona
aneksem z dnia 2 listopada 2010 r. Na podstawie tej umowy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi,
Spółka uiściła na rzecz Pana Tomasza Mirskiego kwotę w wysokości 973.000 PLN, co stanowi iloczyn liczby miesięcy
wchodzących w skład okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi oraz miesięcznego wynagrodzenia za
pracę przysługującego Panu Tomaszowi Mirskiemu.
Pana Jakuba Czerwińskiego, Członka Zarządu, łączy ze Spółką umowa o pracę zawarta w dniu 1 stycznia 2004 r.,
zmieniona kolejnymi aneksami. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Spółka uiszczała na rzecz
Pana Jakuba Czerwińskiego wynagrodzenie, które od 1 stycznia 2010 r. do 30 października 2010 r. wynosiło 4600 PLN
brutto miesięcznie, w okresie od 1 listopada 2010 r. do 31 marca 2012 r. wynosiło 6150 PLN brutto miesięcznie,
a w okresie od 1 kwietnia 2012 do 31 grudnia 2012 r. wynosi 11500 PLN brutto miesięcznie.
Pana Adama Piekutowskiego, Członka Zarządu, łączy ze Spółką umowa o pracę zawarta w dniu 1 marca 2011 r.
(zastępująca poprzednie umowy z 1 sierpnia 2007 r. oraz z 1 stycznia 2008 r.). W okresie objętym historycznymi
informacjami finansowymi Spółka uiszczała na rzecz Pana Adama Piekutowskiego wynagrodzenie, które od 1 stycznia
2010 r. do 30 października 2010 r. wynosiło 3730 PLN brutto miesięcznie, w okresie od 1 listopada 2010 r. do 28 lutego
2012 r. wynosiło 8850 PLN brutto miesięcznie, a w okresie od 1 marca 2012 do 31 grudnia 2012 r. wynosi 11500 PLN
brutto miesięcznie.
Tabela. Wartość wynagrodzenia osób pełniących funkcje członków Zarządu Spółki na dzień zatwierdzenia
Prospektu otrzymanego od Spółki w latach 2010, 2011, 2012 i do 30 września 2013 r. (w PLN):
Do 30.09.2013 r.

2012 r.

2011 r.

2010 r.

Tomasz Mirski

255 689,19

339 399,73

338 454,93

296 498,22

Jakub Czerwiński

112 525,21

124 673,03

77 780,31

57 679,31

Adam Piekutowski

113 242,50

137 750,98

120 222,99

78 706,75

Źródło: Emitent

Ponadto w dniu 27 września 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym przyjęto uchwałę w sprawie
ustalenia wynagrodzenia oraz premii Zarządu. Zgodnie z tą uchwałą określono:
•

wynagrodzenie miesięczne poszczególnych członków Zarządu w wysokości:
–

Tomasz Mirski – 17.000 PLN netto;

–

Jakub Czerwiński – 10.000 PLN netto;

–

Adam Piekutowski – 10.000 PLN netto;

•

premię roczną, wynikową, od zrealizowanego zysku netto Spółki w wysokości 10% wyniku netto Spółki za rok
obrotowy, dzieloną przez Zarząd według uznania, z zastrzeżeniem, że różnica między wysokością premii
wynikowej przyznanej poszczególnych członkom Zarządu nie może przekraczać 20%;

•

premię zadaniową w wysokości 90.000 PLN netto, dzieloną przez Zarząd według uznania; premia
uzależniona jest od sukcesu, jakim jest doprowadzenie do uplasowania co najmniej jednej akcji nowej emisji
i dopuszczenie akcji do obrotu.

Na podstawie wyżej opisanej uchwały w dniu 27 września 2013 r. Spółka zawarła z członkami Zarządu umowy o pracę
na czas nieokreślony, w których wynagrodzenie poszczególnych członków Zarządu zostało ustalone w następującej
wysokości:
•

Tomasz Mirski – 26.100 PLN brutto;

•

Jakub Czerwiński – 14.500 PLN brutto;

•

Adam Piekutowski – 14.500 PLN brutto.

W dniu 1 kwietnia 2013 r. została zawarta umowa dzierżawy pomiędzy Spółką, jako dzierżawcą, a Markiem Mirskim
(Przewodniczącym Rady Nadzorczej) i Bożeną Mirską (małżonką Marka Mirskiego), jako wydzierżawiającymi.
Przedmiotem dzierżawy jest:
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•

niezabudowana działka gruntu nr 21/3 zlokalizowana w miejscowości Kożuszki Parcel, objęta księgą
wieczystą KW nr PL1O/00027904/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie, Wydział V Ksiąg
Wieczystych („Nieruchomość 1”); oraz

•

nieruchomość składająca się z działek gruntu nr 20/3 oraz 21/4 zlokalizowana w miejscowości Kożuszki
Parcel, objęta księgą wieczystą KW nr PL1O/00033981/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie,
Wydział V Ksiąg Wieczystych („Nieruchomość 2”).

Z tytułu zawartej umowy dzierżawy MFO jako dzierżawca uiszcza na rzecz wydzierżawiającego czynsz w wysokości
7.000,00 zł netto miesięcznie.
Wyżej opisana umowa dzierżawy zastąpiła:
•

umowę najmu z dnia 11 lutego 2010 r. zawartą pomiędzy tymi samymi stronami, dotyczącą najmu
Nieruchomości 2. Z tytułu umowy najmu, MFO jako najemca uiszczał na rzecz wynajmującego czynsz
w wysokości 5.000,00 zł netto miesięcznie;

•

umowę dzierżawy z dnia 15 września 2010 r. zawartą pomiędzy tymi samymi stronami, dotyczącą dzierżawy
części Nieruchomości 1 o powierzchni 6042 mkw. Z tytułu umowy dzierżawy, MFO jako dzierżawca uiszczał
na rzecz wydzierżawiającego czynsz w wysokości 2.000,00 zł netto miesięcznie;

•

umowę dzierżawy z dnia 22 listopada 2010 r. zawartą pomiędzy tymi samymi stronami, dotyczącą dzierżawy
części Nieruchomości 1 o powierzchni 1,876 ha. Z tytułu umowy dzierżawy, MFO jako dzierżawca uiszczał na
rzecz wydzierżawiającego czynsz w wysokości 6.000,00 zł netto miesięcznie.

Nieruchomość 2 jest współobciążona hipotekami (opisanymi w Punkcie 8.1 Rozdziału III Prospektu) zabezpieczającymi
zobowiązania kredytowe Emitenta.
Ponadto na podstawie umowy najmu z dnia 1 sierpnia 2004 r. zmienionej aneksami z dnia 1 czerwca 2005 r. oraz
29 lutego 2008 r. zawartej pomiędzy RADO s.c. Tomasz Mirski Marek Mirski, jako wynajmującymi, a Spółką, jako
najemcą, Spółka wynajmowała zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Bramki, przy ul. Łódzkiej 45,
w gminie Błonie, dla których Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze KW 15877-4, KW 32076-4. Spółka wykorzystywała halę produkcyjną znajdującą się na powyższej
nieruchomości w procesie okleinowania i profilowania profili PCV. Powyższa umowa najmu została rozwiązana z dniem
31 lipca 2011 r.
Tabela. Wartość czynszu dzierżawy/najmu z tytułu dzierżawy/najmu nieruchomości uiszczonego przez Spółkę
na rzecz Marka i Bożeny Mirskich i RADO s.c. Tomasz Mirski Marek Mirski (w tys. PLN):
MFO

Marek Mirski i Bożena Mirska

RADO s.c. Tomasz Mirski Marek Mirski

Zakupy

Sprzedaż

Zakupy

Sprzedaż

Do 30.09. 2013 r.

57

0

0

0

2012 r.

60

0

0

0

2011 r.

60

0

64

0

2010 r.

50

0

127

0

Źródło: Emitent

19.2 Transakcje z pozostałymi jednostkami powiązanymi
Spółka dokonuje transakcji handlowych z podmiotami kontrolowanymi przez akcjonariusza Spółki, Pana Marka
Mirskiego: ASCON sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kożuszki Parcel oraz MW Legal 15 sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie. ASCON sp. z o.o. jest spółką prowadzącą działalność handlową polegającą głównie na sprzedaży profili
okiennych PCV (profile PCV nieokleinowane, okleinowane, profile stalowe i dodatki do systemu okiennego PLUSTEC)
oraz pośrednictwie w sprzedaży wyrobów hutniczych (w tym surowców i towarów hutniczych nieprzetworzonych). MW
LEGAL 15 sp. z o.o. jest spółką powołaną dla przeprowadzenia transakcji dotyczącej sprzedaży nieruchomości,
świadczy również usługi projektowo-architektoniczne dotyczące nieruchomości.
Strony transakcji nie są związane umowami o współpracę lub umowami ramowymi, transakcje dokonywane są na
zasadach każdorazowych zamówień i zleceń.
Transakcje z ASCON sp. z o.o. obejmowały wzajemną sprzedaż profili stalowych w celu poszerzenia oferty handlowej
stron transakcji, świadczenie przez Spółkę usługi okleinowania profili PCV dostarczonych przez ASCON sp. z o.o. oraz
sprzedaż przez ASCON sp. z o.o. na rzecz Spółki wyrobów hutniczych (w tym surowców i towarów nieprzetworzonych).
Przedmiotem transakcji z MW Legal 15 sp. z o.o. było wykonanie przez MW Legal 15 sp. z o.o. dwóch projektów
budowlanych (projekt hali produkcyjnej oraz budynku biurowego) oraz sprzedaż na rzecz Spółki kręgów stalowych
o łącznej wartości 123.000 zł.
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Tabela. Wartość transakcji handlowych zawieranych przez Emitenta z podmiotami kontrolowanymi przez
akcjonariusza Emitenta, Pana Marka Mirskiego (w tys. PLN):
MFO
Do 30.09. 2013 r.

ASCON sp. z o.o.

MW LEGAL 15 sp. z o.o.

Zakupy

Sprzedaż

Zakupy

Sprzedaż

56

578

148

0

2012 r.

1 060

1 012

123

0

2011 r.

583

1 590

0

0

2010 r.

419

3 477

0

0

Źródło: Emitent

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi jednostkę powiązaną z Emitentem stanowiła Spółka MFO
TRADING Sp. z o.o. (Pan Marek Mirski w okresie od 21 listopada 2008 r. do 22 grudnia 2010 r. posiadał 50% udziałów
w spółce oraz w okresie od 21 listopada 2008 r. do 6 maja 2009 r. był prezesem zarządu tej spółki), która została
powołana do obsługi kontraktów handlowych dotyczących zakupów i odsprzedaży kręgów stalowych. W okresie objętym
historycznymi informacjami finansowymi nie miały miejsca transakcje pomiędzy Emitentem a Spółką MFO TRADING
Sp. z o. o.

20. Informacje finansowe dotyczące aktywów i pasywów Emitenta, jego sytuacji
finansowej oraz zysków i strat
20.1. Historyczne informacje finansowe oraz raporty biegłego rewidenta za ostatnie 3 lata obrotowe
Rozdział 20 zawiera zbadane przez biegłego rewidenta dane finansowe Emitenta sporządzone za lata obrotowe
zakończone 31 grudnia 2012 roku, 31 grudnia 2011 roku oraz 31 grudnia 2010 roku, sporządzone zgodnie
z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywę 2003/71/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez
odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam (Dz. Urz. UE. L 2004 Nr 148).
Historyczne informacje finansowe zamieszczone zostały w rozdziale 20.3.
Dla celów niniejszego dokumentu przekształcono na zasady zgodne z MSR/MSSF sprawozdania finansowe Emitenta
obejmujące okresy roczne zakończone 31 grudnia 2012 roku, 31 grudnia 2011 roku oraz 31 grudnia 2010 roku, które
były pierwotnie sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości (PSR).
Zgodnie z wymogami załącznika I pozycja 20.1, pozycja 20.3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 Emitent
prezentuje w Prospekcie historyczne informacje finansowe za lata 2010-2012 sporządzone według Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a więc zgodnie z formą,
jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym, z uwzględnieniem standardów i zasad
rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do rocznego sprawozdania finansowego w kolejnym
okresie, tj. 2013 roku.
Dniem przejścia na MSR/MSSF jest dzień 1 stycznia 2010 roku i na ten dzień Emitent sporządził bilans otwarcia.
Skutki przejścia na MSSF zostały opisane w dalszej części Prospektu. W punkcie 20.3.4.3 danych uzupełniających
w nocie nr 27 przedstawiono syntetyczne przekształcenia sprawozdań finansowych za lata 2010, 2011 oraz 2012 na
MSR/MSSF.
Sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2010-2012 sporządzone zgodnie z PSR podlegały badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Wszystkie dane finansowe zostały sporządzone w złotych polskich i zaprezentowane w tysiącach złotych (o ile nie
wskazano inaczej).
W 2011 roku Emitent zmienił formę prawną prowadzonej działalności ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na
spółkę akcyjną. Mając na uwadze przewagę treści ekonomicznej nad formą oraz w celu zapewnienia porównywalności
danych w okresach prezentowanych w dokumencie rejestracyjnym, w Prospekcie zaprezentowano jako dane Emitenta
za 2010 rok dane jego poprzednika prawnego. Informacja o przekształceniu Emitenta znajduje się w nocie nr 8.1.
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20.1.1.

Opinie biegłych rewidentów o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych

20.1.1.1. Opinia biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności historycznych informacji finansowych Spółki
MFO S.A. sporządzonych za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., od 1 stycznia do 31 grudnia
2011 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 809/2004.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
o historycznych informacjach finansowych Spółki MFO S.A.
sporządzonych za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.,
od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
Dla Zarządu MFO S.A. z siedzibą w miejscowości Kożuszki Parcel (dalej: „Emitent”)
Na potrzeby dokumentu rejestracyjnego (dalej: „Prospekt”) oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE)
nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz.U. WE L 149, z późniejszymi zmianami), wykonującego dyrektywę
2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy,
włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam
przeprowadziliśmy badanie prezentowanych w Prospekcie historycznych informacji finansowych Emitenta za lata
obrotowe zakończone 31 grudnia 2010, 31 grudnia 2011 roku oraz 31 grudnia 2012 roku, obejmujących sprawozdania
finansowe (dalej: „historyczne informacje finansowe”), sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE.
Za rzetelność i jasność załączonych historycznych informacji finansowych, jak również prawidłowość ich sporządzenia
odpowiedzialny jest Zarząd Emitenta.
Naszym zadaniem było zbadanie załączonych w niniejszym Prospekcie historycznych informacji finansowych oraz
wyrażenie opinii o ich rzetelności i jasności.
Badanie załączonych historycznych informacji finansowych przeprowadziliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz normami zawodowymi stosownie do postanowień:
•

rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 roku, poz. 330, wraz
z późniejszymi zmianami) oraz

•

wiedzy i doświadczenia wynikającego z norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów w okresie ich obowiązywania, oraz

•

międzynarodowych standardów rewizji finansowej

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że załączone historyczne informacje finansowe nie zawierają istotnych
nieprawidłowości. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowania przez Emitenta zasad
(polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy
– dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w załączonych historycznych
informacjach finansowych, jak i całościową ocenę załączonych historycznych informacji finansowych. Uważamy, że
przeprowadzone przez nas badanie dostarczyło nam wystarczających podstaw do wyrażenia miarodajnej opinii.
Naszym zdaniem historyczne informacje finansowe Emitenta za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, od
1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku sporządzone zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, we wszystkich
istotnych aspektach przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej
i finansowej Emitenta oraz wyników działalności Emitenta w okresach prezentowanych w Prospekcie.
Warszawa, 25.06.2013

Michał Kołosowski
Kluczowy biegły rewident
Nr ewidencyjny 11117
reprezentujący podmiot i przeprowadzający badanie w imieniu
ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k.
Nr 3115
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20.1.1.2. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki MFO S.A. za okres od 1 stycznia
2012 do 31 grudnia 2012 zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
z badania sprawozdania finansowego Spółki MFO S.A. na dzień 31.12.2012

Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego firmy MFO S.A., z siedzibą w miejscowości
Kożuszki Parcel, na które składa się:

–

wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

–

bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą PLN
71.789.288,99,

–

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujący zysk netto w wysokości PLN
5.023.034,92,

–

zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012, wykazujące wzrost
kapitału własnego o kwotę PLN 5.728.031,07,

–

rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012, wykazujący wzrost stanu
środków pieniężnych o kwotę PLN 1.243.047,40,

–

dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych
aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg
rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1.

rozdziału 7 ustawy o rachunkowości;

2.

krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną
pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie
poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie
– w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.
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Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

a)

przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na
dzień 31.12.2012, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012;

b)

zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;

c)

jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami
statutu jednostki.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte
w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Kraków, 31.05.2013

Beata Biolik-Przybyłowska

Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych

Kluczowy Biegły rewident

ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k.

Nr ewidencyjny 11858

Nr 3115
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20.1.1.3. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki MFO S.A. za okres od 1 stycznia
2011 do 31 grudnia 2011 zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
z badania sprawozdania finansowego Spółki MFO S.A. na dzień 31.12.2011

Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego firmy MFO S.A., z siedzibą w miejscowości
Kożuszki Parcel, na które składa się:

–

wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

–

bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą PLN
52.620.531,88,

–

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujący zysk netto w wysokości PLN
4.143.252,02,

–

zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, wykazujące wzrost kapitału
własnego o kwotę PLN 4.180.252,02,

–

rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, wykazujący wzrost stanu
środków pieniężnych o kwotę PLN 332.357,07,

–

dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych
aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych
stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1.

rozdziału 7 ustawy o rachunkowości;

2.

krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną
pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie
poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie
– w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje
zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.
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Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

a)

przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na
dzień 31.12.2011, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011;

b)

zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;

c)

jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami
statutu jednostki.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte
w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Kraków, 31.05.2012

Julia Siewierska

Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych

Nr ewidencyjny 12179

ECA Seredyński i Wspólnicy Sp.k.

Kluczowy Biegły rewident

Nr 3115
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20.1.1.4 Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki MFO S.A. za okres od 1 stycznia
2010 do 31 grudnia 2010 zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
z badania sprawozdania finansowego Spółki MFO S.A. na dzień 31.12.2010

Dla Zgromadzenia Wspólników

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego firmy MFO Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości
Kożuszki Parcel, na które składa się:

–

wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

–

bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą PLN
39.788.229,24,

–

rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 wykazujący zysk netto w wysokości PLN
4.143.189,73,

–

zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010, wykazujące wzrost kapitału
własnego o kwotę PLN 4.143.189,73,

–

rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010, wykazujący wzrost stanu
środków pieniężnych o kwotę PLN 183.287,78,

–

dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do
zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223, z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych
aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych
stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1.

rozdziału 7 ustawy o rachunkowości;

2.

krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną
pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie
poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie
– w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje
zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.
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Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

a)

przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na
dzień 31.12.2010, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010;

b)

zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;

c)

jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami
umowy jednostki.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte
w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Nie zgłaszając zastrzeżeń co do poprawności i rzetelności przedstawionego sprawozdania finansowego, zwracamy
uwagę na fakt, iż Spółka nie złożyła sprawozdania finansowego za 2009 do publikacji w Monitorze Polskim B.

Kraków, 10.06.2011

Michał Kołosowski
Kluczowy Biegły rewident
Nr ewidencyjny 11117
reprezentujący podmiot i przeprowadzający badanie w imieniu
ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o. o.
Nr 3115
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20.2. Informacje finansowe pro forma
Emitent nie dokonał transakcji oraz nie podjął wiążącego zobowiązania do transakcji, która spowodowała znaczącą
zmianę brutto sytuacji Emitenta w rozumieniu punktu 9 Preambuły Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004
z 24 kwietnia 2004 roku. W związku z tym Emitent nie zamieszcza w prospekcie Emisyjnym informacji finansowych
pro forma.

20.3. Sprawozdania finansowe. Historyczne informacje finansowe za lata obrotowe zakończone
31 grudnia 2010, 31 grudnia 2011 oraz 31 grudnia 2012 według MSR/ MSSF
Wszystkie dane finansowe zostały sporządzone w złotych i zaprezentowane w tysiącach złotych (o ile nie wskazano
inaczej).
W sprawozdaniu finansowym mogą pojawić się niezgodności dotyczące zaokrągleń w sumach cząstkowych i ogólnych
danych liczbowych w nim przedstawionych. Wynika to z faktu, iż księgi rachunkowe będące podstawą sporządzenia
sprawozdania finansowego prowadzone są w złotych polskich. Niezgodności te nie powodują jednak istotnego
zniekształcenia danych zawartych w sprawozdaniu.
20.3.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Informacje ogólne
Spółka od 2000 roku prowadziła działalność gospodarczą jako MFO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu
31 sierpnia 2011 roku wspólnicy spółki podjęli uchwałę o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną. Rejestracja
przekształcenia przez sąd rejonowy nastąpiła w dniu 20 października 2011. MFO Spółka Akcyjna została zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy pod numerem 0000399598.
Spółce nadano numer statystyczny REGON 17195803 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 837-16-05-871.
Zasadniczym przedmiotem działalności jednostki jest:
•

produkcja metali,

•

produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,

•

produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,

•

naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.

Rzeczywisty przedmiot działalności jest zgodny z zarejestrowanym przedmiotem działalności.
Czas trwania Spółki
Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
Miejsce prowadzenia działalności
Siedzibą Spółki jest Sochaczew, 96-500, Kożuszki Parcel 70A.
Okresy, za jakie prezentowane są historyczne informacje finansowe
•

od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012,

•

od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011,

•

od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.

Skład organów zarządzających i nadzorczych Spółki
Zarząd Spółki:
Pan Tomasz Jakub Mirski – Prezes Zarządu.
Rada Nadzorcza Spółki:
W 2011 roku ustanowiono Radę Nadzorczą, w Radzie Nadzorczej na dzień 31.12.2012 zasiadali:
Pan Marek Stanisław Mirski,
Pan Rafał Marcin Abratański,
Pani Anna Antonina Krzemińska.
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Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania finansowego
W dniu 27 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MFO S.A., w związku z zamiarem
dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, podjęło uchwałę o sporządzaniu sprawozdań Spółki zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
(MSR) począwszy od 2013 roku.
W zawiązku z powyższym na potrzeby niniejszego Prospektu Emitent dokonał przekształcenia statutowych sprawozdań
finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku oraz
31 grudnia 2010 roku, tak by historyczne informacje finansowe za wskazane okresy zaprezentowane zostały według
zasad (MSR) stosowanych w kolejnym okresie sprawozdawczym (roku 2013).
Dniem przejścia na MSR/MSSF jest dzień 1 stycznia 2010 roku i na ten dzień Emitent sporządził bilans otwarcia.
Skutki przejścia na MSSF zostały opisane w dalszej części Prospektu. W punkcie 20.3.4.3 danych uzupełniających
w nocie nr 27 przedstawiono syntetyczne przekształcenia zatwierdzonych sprawozdań finansowych za lata 2010, 2011
oraz 2012 na MSR/MSSF.
Oświadczenie o zgodności z MSSF
Niniejsze sprawozdanie finansowe Spółki MFO S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku jest
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej (MSR). Spółka zapewniła porównywalność danych za poprzednie lata obrotowe (2011, 2010).
Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego,
w którym jednostka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna"). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest
w tysiącach PLN. Polski nowy złoty (PLN) jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki. Transakcje w walutach
obcych wykazuje się w księgach w wartości nominalnej, przeliczonej na złote polskie według kursu średniego NBP.
W momencie realizacji różnice kursowe od należności i zobowiązań wykazywane są jako pozostałe przychody finansowe
lub pozostałe koszty finansowe i w rachunku zysków i strat ujmowane są wynikowo.
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów na koniec okresu sprawozdawczego, wyrażone w walutach innych niż polski
złoty, wycenia się po kursie średnim NBP z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Różnice kursowe wynikające
z przeliczenia zagranicznych środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego uznaje się za przychody i koszty
finansowe.
Kursy bilansowe:
31.12.2012 roku – 4,0882 PLN/EUR (Tabela nr 252/A/NBP/2012 z 31.12.2012)
31.12.2011 roku – 4,4168 PLN/EUR (Tabela nr 252/A/NBP/2011 z 30.12.2011)
31.12.2010 roku – 3,9603 PLN/EUR (Tabela nr 255/A/NBP/2010 z 31.12.2010)
Spółka zaokrągla cyfry w sprawozdaniu finansowym do tysięcy złotych polskich (TPLN).
Kontynuacja działalności
Sprawozdanie finansowe MFO S.A. za rok 2012 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmniejszonym istotnie zakresie. Według wszelkich dostępnych
na dzień sporządzenia sprawozdania informacji istnieją pełne podstawy do zastosowania zasady kontynuacji przy
sporządzaniu niniejszego sprawozdania finansowego.
Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania
finansowego
Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe wykazuje się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy
amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową według
stawek odzwierciedlających szacowane okresy użytkowania, a kończy się w miesiącu zrównania odpisów
amortyzacyjnych z wartością początkową.
Stosowane stawki amortyzacyjne:
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budynki produkcyjne – 1,25%

•

budynki biurowe – 1,25%

•

linie produkcyjne – 3,33%
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•

rolki, frezy i matryce – 5%

•

inne maszyny i urządzenia produkcyjne – okres ustalany jest każdorazowo przez kierownika produkcji

•

samochody osobowe – 10%

•

suwnice pomostowe – 3,33%

•

żurawiki – 5%

•

wózki widłowe – 6,67%

•

sprzęt komputerowy – 20%

Początkowo rzeczowe aktywa trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Na dzień bilansowy rzeczowe aktywa trwałe wycenia są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych
o łączne odpisy amortyzacyjne (umorzenie), a także o łączne straty z tytułu utraty wartości. Składnik rzeczowych
aktywów trwałych na dzień bilansowy wycenia się w wartości przeszacowanej odpowiadającej jego wartości godziwej na
dzień przeszacowania, pomniejszonej o późniejsze łączne odpisy amortyzacyjne i późniejsze łączne straty z tytułu utraty
wartości. Przeszacowanie jest dokonywane na koniec każdego roku obrotowego, a w przypadku składników rzeczowych
aktywów trwałych, których wartość godziwa ulega mało znaczącym zmianom przeszacowania, dokonuje się co 3 bądź
co 5 lat. Nieruchomości oraz maszyny i urządzenia są wyceniane na podstawie wycen/operatów szacunkowych
przeprowadzonych przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, natomiast pozostałe składniki rzeczowych aktywów
trwałych na podstawie oszacowań wartości godziwych przeprowadzonych przez pracowników działu technicznego
jednostki.
Jeżeli wartość bilansowa składnika rzeczowych aktywów trwałych wzrosła wskutek przeszacowania, zwiększenie ujmuje
się w innych całkowitych dochodach i akumuluje w kapitale własnym jako nadwyżkę z przeszacowania. Jednakże wzrost
z tytułu przeszacowania ujmuje się w wyniku jako pozostałe przychody operacyjne w stopniu, w jakim odwraca on
zmniejszenie z tytułu przeszacowania tego samego składnika aktywów, które wcześniej ujęto w wyniku. Jeśli wartość
bilansowa składnika rzeczowych aktywów trwałych uległa obniżeniu na skutek przeszacowania, spadek wartości ujmuje
się w ciężar wyniku jako pozostałe koszty operacyjne. Jednakże zmniejszenie wynikające z przeszacowania ujmuje się
w innych całkowitych dochodach w wysokości, w jakiej zmniejszenie nie przewyższa kwoty figurującej jako nadwyżka
z przeszacowania dotycząca tego samego składnika aktywów. Zmniejszenie wynikające z przeszacowania ujmowane
w innych całkowitych dochodach zmniejsza kwotę zakumulowaną w kapitale własnym jako nadwyżka z przeszacowania.
Łączna nadwyżka z przeszacowania zaliczona do kapitału własnego jest przenoszona bezpośrednio do zysków
zatrzymanych w momencie zbycia lub wycofania z użytkowania składnika aktywów.
Jeżeli pozycja rzeczowych aktywów trwałych jest przeszacowywana, umorzenie na dzień przeszacowania jest odliczane
od wartości bilansowej brutto składnika aktywów, a jego wartość netto jest przekształcana do wartości przeszacowanej
składnika aktywów.
Zmniejszenie wynikające z przeszacowania ujmuje się w innych całkowitych dochodach w wysokości, w jakiej
zmniejszenie nie przewyższa kwoty figurującej jako nadwyżka z przeszacowania dotycząca tego samego składnika
aktywów. Zmniejszenie wynikające z przeszacowania ujmowane w innych całkowitych dochodach zmniejsza kwotę
zakumulowaną w kapitale własnym jako nadwyżka z przeszacowania.
Łączna nadwyżka z przeszacowania zaliczona do kapitału własnego jest przenoszona bezpośrednio do zysków
zatrzymanych w momencie zbycia lub wycofania z użytkowania składnika aktywów.
Jeżeli pozycja rzeczowych aktywów trwałych jest przeszacowywana, umorzenie na dzień przeszacowania jest
odliczane od wartości bilansowej brutto składnika aktywów, a jego wartość netto jest przekształcana do wartości
przeszacowanej składnika aktywów.
Wartości niematerialne
Wartości niematerialne wykazywane są według ceny nabycia. Umorzenie naliczane jest metodą liniową przy
uwzględnieniu okresów ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych.
W przypadku składnika wartości niematerialnych, dla których istnieje aktywny rynek, na dzień bilansowy wycenia się
go w wartości przeszacowanej odpowiadającej jego wartości godziwej na dzień przeszacowania, pomniejszonej
o późniejsze łączne odpisy amortyzacyjne i późniejsze łączne straty z tytułu utraty wartości. Przeszacowanie jest
dokonywane na koniec każdego roku obrotowego, a w przypadku składników wartości niematerialnych i prawnych,
których wartość godziwa ulega mało znaczącym zmianom, przeszacowania dokonuje się co 3 bądź co 5 lat.
Okres i metoda amortyzacji są weryfikowane w ostatnim kwartale każdego roku obrotowego.
Ewentualne zmiany są ujmowane prospektywnie w ewidencji wartości niematerialnych, tzn. ze skutkiem od pierwszego
dnia kolejnego roku obrotowego.
Na każdy dzień bilansowy jednostka dokonuje weryfikacji wartości niematerialnych pod kątem utraty wartości zgodnie
z MSR 36. Jeżeli jednostka stwierdzi przesłanki utraty wartości, podejmuje procedury ustalenia wysokości odpisu
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aktualizującego wartość aktywów. Straty z tytułu wartości ujmowane są niezwłocznie w wyniku finansowym w ciężar
pozostałych kosztów operacyjnych.
W przypadku składników rzeczowych aktywów trwałych wycenianych w wartości przeszacowanej wszelkie straty z tytułu
utraty wartości tego składnika ujmuje się jak zmniejszenie wartości z tytułu przeszacowania.
Nieruchomości inwestycyjne
Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości, które traktowane są jako źródło przychodów z czynszów
lub/i utrzymywane są w posiadaniu ze względu na spodziewany przyrost ich wartości. Nieruchomości inwestycyjne
wyceniane są na dzień bilansowy w wartości godziwej. Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej
nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstały.
Zyski i straty powstające z tytułu zbycia nieruchomości inwestycyjnej są ustalane w kwocie różnicy między wpływami
netto ze sprzedaży i wartością bilansową składnika aktywów na dzień sprzedaży i są prezentowane odpowiednio w
pozycjach „Pozostałe przychody operacyjne" lub „Pozostałe koszty operacyjne” w rachunku zysków i strat.
Leasing
Umowę leasingu, w ramach której zasadniczo wszystkie ryzyka i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu
przysługują jednostce, klasyfikuje się jako leasing finansowy. W jednostce jako leasing finansowy są przede
wszystkim klasyfikowane umowy, z których wynika, że:
•

leasingobiorca ma możliwość zakupienia składnika aktywów za cenę, która – według przewidywań – będzie
na tyle niższa od wartości godziwej ustalonej na dzień, gdy prawo zakupienia składnika będzie mogło zostać
zrealizowane, iż w chwili rozpoczęcia leasingu istnieje wystarczająca pewność, że leasingobiorca skorzysta
z tego prawa;

•

aktywa będące przedmiotem leasingu mają na tyle specjalistyczny charakter, że tylko leasingobiorca może
z nich korzystać bez dokonywania większych modyfikacji ( dotyczy to maszyn i urządzeń produkcyjnych).

Przedmiot leasingu finansowego ujmuje się w aktywach z dniem rozpoczęcia leasingu według niższej z dwóch kwot:
wartości godziwej przedmiotu leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.
Zapasy
Zapasy wycenione są w cenie nabycia nie wyższej jednak od ceny sprzedaży netto. Na cenę nabycia zapasów
składają się wszystkie koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzenia
zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu.
Cena nabycia zapasów ustalana jest z zastosowaniem metody „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” FIFO. Pozycje
zapasów zakupione jako pierwsze sprzedaje się w pierwszej kolejności, co w konsekwencji oznacza, że pozycje
pozostające w zapasach na koniec okresu są pozycjami zakupionymi najpóźniej.
Odpisywanie wartości zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania odbywa się na zasadzie odpisów
indywidualnych (w koszty operacyjne własne sprzedaży) lub pogrupowania podobnych lub powiązanych ze sobą
pozycji.
W momencie sprzedaży zapasów wartość bilansowa tych zapasów jest ujęta jako koszt okresu, w którym ujmowane
są odnośne przychody z tytułu sprzedaży. Kwota odpisów wartości zapasów do poziomu wartości netto możliwej do
uzyskania oraz straty w zapasach są ujmowane jako koszt okresu, w którym odpis lub straty miały miejsce.
Odwrócenie odpisu wartości zapasów, wynikające ze zwiększenia ich wartości netto możliwej do uzyskania, zostaje
ujęte jako zmniejszenie kwoty odpisów ujętych jako koszt okresu, w którym odwrócenie odpisu wartości miało
miejsce.
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
W sprawozdaniu finansowym prezentowane są należności z podziałem na krótkoterminowe i długoterminowe.
Jako należności długoterminowe są ujmowane należności wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia
bilansowego, a wymagalne w okresie krótszym lub przeznaczone do obrotu prezentowane są jako krótkoterminowe.
Na dzień nabycia lub powstania należności krótkoterminowe ujmuje się według wartości nominalnej, czyli według
wartości określonej przy ich powstaniu (np. kwota brutto faktury).
Natomiast na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożności.
Odpisy aktualizujące wartość należności są szacowane według poniższych zasad:
1)
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dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – odpis do wysokości należności
nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi
w postępowaniu upadłościowym,
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2)

dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeśli majątek dłużnika nie
wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – odpis w pełnej wysokości należności,

3)

dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny
sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – odpis
do wysokości należności niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem,

4)

dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których
dokonano odpisu aktualizującego – odpis do wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania,

5a) dla należności przeterminowanych nieubezpieczonych polisą od ryzyka kupieckiego – odpis ogólny, należności
przeterminowane:
–

powyżej roku – 100% kwoty należności,

–

powyżej pół roku do roku – 50% kwoty należności,

5b) dla należności przeterminowanych ubezpieczonych polisą od ryzyka kupieckiego – odpis ogólny odpowiadający
udziałowi własnemu w szkodzie, należności przeterminowane:
–

klienci nazwani – 10% kwoty należności,

–

klienci nienazwani – 20% kwoty należności,

6)

dla należności nieprzeterminowanych, których ryzyko nieściągalności jest znaczne według indywidualnej oceny
kierownika jednostki – odpis w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu,

7)

ze względu na zasadę ostrożności naliczone odsetki z tytułu zwłoki w regulowaniu należności przez odbiorców są
obejmowane odpisem aktualizującym w wysokości 30% kwoty naliczonej od razu w momencie naliczenia i ujęcia
w księgach rachunkowych odsetek (odpis ujmowany jest w ciężar kosztów finansowych).

Na dzień powstania należności w walucie obcej są wyceniane według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego
dzień powstania należności ( np. wystawienia faktury). Na dzień bilansowy należności w walucie obcej wyceniane są
według kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów zaliczane są środki pieniężne w kasie, w banku, środki pieniężne w drodze,
a także lokaty bankowe i inne papiery wartościowe oraz odsetki od aktywów finansowych, które są płatne lub wymagalne
w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia. Krajowe aktywa wykazuje się w ciągu
roku obrotowego i na dzień bilansowy w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Wartość nominalna obejmuje
doliczone lub ewentualnie potrącone przez bank odsetki. Na dzień bilansowy aktywa wyrażone w walucie obcej przelicza
się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one najbliższych dwunastu miesięcy,
w celu zachowania zasady współmierności kosztów i przychodów. Czynne rozliczenia międzyokresowe wyceniane są
w wartości nabycia pomniejszonej o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości. Spółka dokonuje rozliczeń międzyokresowych
przychodów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
Kapitał własny
Kapitał własny jest tworzony i wykazywany zgodnie z przepisami prawa oraz Statutem Spółki.
Kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w Statucie/umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Do czasu zarejestrowania podwyższenia kapitału kwoty wniesione przez udziałowców wykazane są w księgach
rachunkowych jako rozrachunki, a prezentowane w sprawozdaniu finansowym jako pozostałe kapitały rezerwowe.
Do pozycji „Zyski zatrzymane” odnosi się skutki istotnych błędów lat poprzednich. Za istotny błąd lat poprzednich uznaje
się błąd, w wyniku którego zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:
•

wynik finansowy brutto odchyli się o więcej niż 10% i suma bilansowa odchyli się o więcej niż 5%,

•

wynik finansowy brutto odchyli się o więcej niż 10% i przychody netto ze sprzedaży odchylą się o więcej
niż 1%.

Jednostka koryguje istotne błędy lat poprzednich retrospektywnie i przekształca dane retrospektywnie, o ile jest to
wykonalne w praktyce. Korekta istotnego błędu lat poprzednich jest odnoszona w kwocie netto, tzn. po uwzględnieniu
wpływu błędu na zobowiązania podatkowe (zarówno o charakterze bieżącym, jak i wynikające z tytułu odroczonego
podatku dochodowego).
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Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania
W sprawozdaniu finansowym prezentowane są zobowiązania z podziałem na krótkoterminowe i długoterminowe. Jako
zobowiązania długoterminowe ujmowane są zobowiązania wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia
bilansowego, a wymagalne w okresie krótszym lub przeznaczone do obrotu prezentowane są jako krótkoterminowe.
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania z tytułu
wynagrodzeń oraz zobowiązania publicznoprawne wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
Kwota wymagająca zapłaty oznacza obowiązek naliczenia odsetek, np. z tytułu zaległej zapłaty, przypadających do
zapłaty na dzień bilansowy.
Na dzień powstania zobowiązania te ujmuje się według wartości nominalnej, czyli według wartości określonej przy ich
powstaniu.
Na dzień powstania zobowiązania w walucie obcej wyceniane są według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego
dzień powstania zobowiązania (np. wystawienia faktury). Na dzień bilansowy zobowiązania w walucie obcej wyceniane
są według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy.
Zobowiązania finansowe
Wszystkie zobowiązania finansowe ujmowane zgodnie ze standardem MSSF 9 klasyfikowane są jako zobowiązania
finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie, z wyjątkiem zobowiązań finansowych wycenianych w wartości
godziwej przez wynik.
Klasyfikacja zobowiązania finansowego wycenianego w wartości godziwej przez wynik finansowy jest dokonywana
w momencie początkowego ujęcia i jest nieodwołalna.
W momencie początkowego ujęcia jednostka wycenia składnik zobowiązań finansowych w jego wartości godziwej
skorygowanej o koszty transakcji, które można bezpośrednio przypisać do nabycia lub emisji tych zobowiązań
finansowych.
Jako zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie zazwyczaj są wykazywane otrzymane pożyczki
i kredyty oraz wyemitowane dłużne papiery wartościowe z określonym terminem wymagalności.
Do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik należą m.in. instrumenty pochodne będące
zobowiązaniami. Zyski lub straty na składniku zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są
w wyniku finansowym jako przychody bądź koszty finansowe z wyjątkiem ewentualnej zmiany wartości godziwej
przypisanej do zmiany ryzyka kredytowego (związanego z niewypłacalnością emitenta), która jest prezentowana
w pozostałych całkowitych dochodach.
Rezerwy
Podstawą tworzenia rezerwy jest rzetelny szacunek dokonany przez kierownictwo lub niezależnych ekspertów. Na każdy
dzień bilansowy jednostka weryfikuje zasadność i wysokość kwoty utworzonej rezerwy.
W przypadku gdy skutek zmiany wartości pieniądza w czasie jest istotny, kwota rezerwy dotycząca przyszłych
szacowanych zobowiązań powinna odzwierciedlać ich wartość bieżącą na dzień tworzenia lub weryfikacji rezerwy przy
zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej. W tym przypadku stosowana jest stopa wynikająca z obligacji
skarbowych o okresie najbardziej zbliżonym do przewidywanego okresu realizacji zobowiązania.
Utworzenie lub zwiększenie kwoty rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów podstawowej działalności operacyjnej,
pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania
się wiążą. Wykorzystanie rezerwy jest związane z powstaniem zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę,
jest ono księgowane jako zmniejszenie rezerwy i zwiększenie zobowiązania. Rezerwa może być wykorzystana wyłącznie
zgodnie z celem, na jaki była pierwotnie utworzona. Niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka
uzasadniającego ich utworzenie na dzień, na który okazały się zbędne, zmniejszają koszty podstawowej działalności
operacyjnej albo odpowiednio zwiększają pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe, w zależności od
tego, które koszty zostały wcześniej obciążone, tworzoną rezerwą.
Wycena rezerw na świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i rentowe) jest przeprowadzana zgodnie z metodologią
aktuarialną przy pomocy aktuariusza na koniec każdego roku obrotowego. Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw na
świadczenia pracownicze ujmowane są w pozostałych całkowitych dochodach, koszty odsetek w ciężar kosztów
finansowych, a koszty zatrudnienia w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej.
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Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego są to odsetki i inne koszty ponoszone przez Spółkę w związku z pożyczaniem
środków finansowych, np.:
•

odsetki z tytułu kredytów i pożyczek,

•

koszty związane z zawarciem kredytów i pożyczek,

•

koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego.

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub
wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania i montażu są ujmowane w wartości tych
aktywów (z wyjątkiem różnic kursowych niebędących korektą płaconych odsetek), jeśli zobowiązania te zostały
zaciągnięte w tym celu. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.
Kredyty i pożyczki
Kredyty i pożyczki ujmuje się początkowo według kosztu stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych
i obejmującego koszty uzyskania kredytu/pożyczki.
Na dzień bilansowy kredyty i pożyczki wykazywane są według wartości nominalnej pozostałej do spłaty.
Kredyty i pożyczki w części wymagalnej w okresie powyżej 12 miesięcy ujmuje się jako zobowiązania, a część
wymagalna w okresie krótszym prezentowana jest jako krótkoterminowe.
Podatki dochodowe
Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (CIT) oraz podatek odroczony.
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego
roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem
przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych
oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane
w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.
Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości na
różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi
wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających
opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości, w jakiej jest
prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe.
Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub
z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik
podatkowy, ani na wynik księgowy.
Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku
gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części,
następuje jego odpis.
Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja
aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku
zysków i strat, poza przypadkiem, gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim
wypadku podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio w kapitały własne.
Ujmowanie przychodów i kosztów
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Spółka rozpoznaje przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:
•

jednostka gospodarcza przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towaru,

•

jednostka gospodarcza przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi towarami w stopniu,
w jakim zazwyczaj funkcję taką realizuje się wobec towarów, do których ma się prawo własności, ani też nie
sprawuje nad nimi efektywnej kontroli,

•

kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób,

•

istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji,

•

koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez jednostkę gospodarczą w związku z transakcją,
można wycenić w wiarygodny sposób.

Przychody ujmowane są w wartości godziwej należnej zapłaty.
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Przychody i koszty związane ze sprzedażą produktów i usług
Ewidencja przychodów i kosztów dotyczących podstawowej działalności operacyjnej prowadzona jest w układzie
rodzajowym, a następnie koszty proste odnoszone są na układ funkcjonalny według MPK, skąd zostają aktywowane
na zapasach.
Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zaliczane są koszty i przychody tylko pośrednio związane
z operacyjną (podstawową) działalnością jednostki, w szczególności są to przychody i koszty związane z:
•

sprzedażą, likwidacją, nieodpłatnym przekazaniem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości
niematerialnych, a także koszty zaniechanych inwestycji, gdy nie dały zamierzonego efektu, sprzedaż bądź
likwidacja zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

•

odpisaniem niefinansowych należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych (jeżeli
jednak wcześniej został utworzony odpis aktualizujący wartość takich należności, to odpisanie tych należności
należy ująć w ciężar tych odpisów aktualizujących);

•

odszkodowaniami, karami, grzywnami, kosztami procesów sądowych, z wyjątkiem odsetek za zwłokę
w zapłacie;

•

przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, darowizną aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne
cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie
albo wartości niematerialnych (dopłaty do cen sprzedaży zwiększają przychody, natomiast dopłaty, dotacje,
subwencje, w tym także ze środków funduszy Unii Europejskiej, na nabycie lub wytworzenie środków
trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych początkowo są ujmowane na
rozliczeniach międzyokresowych przychodów, skąd odpisuje się je na dobro pozostałych przychodów
operacyjnych stopniowo, równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych lub wartości
niematerialnych sfinansowanych z tych środków pieniężnych);

•

poniesione straty w związku z wypadkami i kradzieżami samochodów wykorzystywanych w działalności
jednostki, a także odszkodowania z tego tytułu;

•

koszty i przychody będące skutkiem zdarzeń losowych;

•

koszty i przychody będące skutkiem upadłości lub zawartych postępowań układowych.

Do przychodów finansowych zaliczane są m.in.:
•

odsetki naliczone, otrzymane;

•

umorzone odsetki od zobowiązań;

•

nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi;

•

rozwiązanie strat z tytułu utraty wartości (odpisów aktualizujących) należności związanych z działalnością
finansową, np. odsetki za zwłokę w zapłacie.

Do kosztów finansowych zaliczane są m.in.:
•

strata ze zbycia innych inwestycji niż nieruchomości inwestycyjne;

•

strata ze sprzedaży wierzytelności;

•

odsetki i prowizje naliczone, zapłacone;

•

umorzone należności związane z działalnością finansową;

•

nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi;

•

utworzenie rezerw związanych z działalnością finansową;

•

utworzenie strat z tytułu utraty wartości (odpisów aktualizujących) należności związanych z działalnością
finansową, np. odsetki za zwłokę w zapłacie.

Ważne oszacowania i osądy
W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej największe znaczenie,
oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa. Szacunki oraz leżące u ich podstaw założenia
opierają się na doświadczeniu historycznym oraz analizie różnorodnych czynników, które są uznawane za racjonalne
w danych okolicznościach, a ich wyniki stanowią postawę profesjonalnego osądu co do wartości poszczególnych pozycji,
których dotyczą.
W niektórych istotnych kwestiach Zarząd Emitenta opierał się na opiniach niezależnych ekspertów.
Szacunki Zarządu MFO S.A. wpływające na wartości wykazane w sprawozdaniu finansowym dotyczą:
•
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•

wartości rezydualnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych,

•

odpisów aktualizujących składniki aktywów,

•

dyskonta, przewidywanego wzrostu wynagrodzeń oraz założeń aktuarialnych używanych przy obliczaniu
rezerw na odprawy emerytalne,

•

przyszłych wyników podatkowych uwzględnianych przy ustalaniu aktywów na odroczony podatek dochodowy.

Stosowana metodologia ustalania wartości szacunkowych opiera się na najlepszej wiedzy Zarządu i jest zgodna
z wymogami MSR.
Zarządzanie ryzykiem
Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z Emitentem znajduje się w Rozdziale II niniejszego Prospektu
Emisyjnego.
Wcześniejsze zastosowanie standardów i interpretacji MSR
Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, która
została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie.
Standardy opublikowane, ale które jeszcze nie weszły w życie
Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje nie zostały przyjęte
przez Unię Europejską i nie są obowiązujące na dzień 1 stycznia 2012 roku:
•

MSSF 9 Instrumenty finansowe (wraz z aktualizacjami) – dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2015
roku.

•

Przepisy przejściowe do MSSF 10, MSSF 11 oraz MSSF 12 – dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia
2013 roku.

•

Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (kwestie dotyczące pożyczek rządowych) – dla
okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku.

•

Zmiany do różnych MSSF – dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku.

•

Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 Ujawnienia inwestycji w inne
jednostki oraz MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe (kwestie dotyczące inwestycji w jednostki) – dla
okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku.

Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje zostały przyjęte przez Unię Europejską,
ale nie są obowiązujące na dzień 1 stycznia 2012 roku:
•

Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (kwestie dotyczące hiperinflacji oraz dat) – dla
okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku.

•

Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienia – dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku.

•

Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych – dla okresów rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku.

•

Zmiany do MSR 12 Podatki – Odroczony podatek dochodowy: Przyszła realizacja składnika aktywów – dla
okresów rozpoczynających się od 1 stycznia 2013 roku.

•

Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja – dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014
roku.

•

MSSF10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe – dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku.

•

MSSF 11 Wspólne porozumienia – dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku.

•

MSSF 12 Ujawnienia inwestycji w inne jednostki – dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku.

•

MSSF13 Wycena według wartości godziwej – dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku.

•

Zmieniony MSR 19 Świadczenia pracownicze – dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku.

•

Zmieniony MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe – dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia
2014 roku.

•

Zmieniony MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i we wspólnych przedsięwzięciach – dla
okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku.

•

KIMSF 20 Koszty usunięcia nakładu w fazie produkcji kopalni odkrywkowej – dla okresów rozpoczynających
się 1 stycznia 2013 roku.
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Wpływ nowych regulacji na przyszłe sprawozdania Spółki
Nowy standard MSSF 9 dokonuje fundamentalnych zmian w klasyfikacji, prezentacji i wycenie instrumentów
finansowych. Zmiany te potencjalnie będą miały istotny wpływ na przyszłe sprawozdania finansowe Spółki. Na dzień
sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego MSSF 9 nie został jeszcze zatwierdzony przez Unię Europejską
i nie jest znany jego wpływ na przyszłe sprawozdania MFO S.A.
Pozostałe nowe standardy oraz zmiany w obowiązujących standardach nie powinny mieć istotnego wpływu na
sprawozdania finansowe Spółki.
20.3.2 Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł)
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Nota

AKTYWA

31.12.2012

I. Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

31.12.2011

31.12.2010

01.01.2010

34 626

25 298

22 039

19 610

2

34 529

25 208

21 978

19 545

1

13

22

14

23

3

84

68

47

42

38 746

30 086

20 329

13 520

13 474

10 878

8 040

Nieruchomości inwestycyjne
Wartość firmy
Pozostałe wartości niematerialne
Aktywa finansowe
Inne należności długoterminowe
Pożyczki
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
Zapasy

4

21 009

Należności handlowe oraz pozostałe należności

5

15 689

15 716

8 822

5
095

Należności z tytułu podatku dochodowego

5

103

205

267

216

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

6

1 908

665

333

149

Rozliczenia międzyokresowe

7

37

26

30

20

73 372

55 384

42 367

33 131

Aktywa finansowe
Pożyczki

Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

Aktywa razem
PASYWA

Nota

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

8

26 592

21 983

17 609

12 228

Kapitał podstawowy

8.2

1 000

1 000

963

963

Kapitał z aktualizacji wyceny

8.5

606

811

703

I. Kapitał własny

-

723

Pozostałe kapitały

8.3,8.
4

18 923

14 682

10 727

7 210

Zyski zatrzymane

8.6

1 122

1 249

1 260

1 260

Zysk (strata) netto

8.7

4 942

4 240

3 955

3 517

7 429

3 529

4 153

4 584

II. Zobowiązania długoterminowe

9

3 109

47

1 468

1 610

11

1 984

1 672

1 378

804

Zobowiązania z tytułu leasingu

10

2 308

1 810

1 307

2 171

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

13

28

Kredyty i pożyczki
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Długoterminowe rezerwy na zobowiązania

Rozliczenia międzyokresowe
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PASYWA

Nota

31.12.2012

III. Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz inne zobowiązania
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

39 350

29 873

20 606

16 319

12

31 125

23 035

13 543

11 200

9

7 307

5 661

5 595

3 881

670

1 048

1 366

1 191

249

129

102

47

73 372

55 384

42 367

33 131

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

10
13

Zobowiązania z tytułu leasingu
Rezerwy krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

20.3.3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. zł)
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Nota

01.01.2012-31.12.2012

01.012011-31.12.2011

01.012010-31.12.2010

Działalność kontynuowana

14

A. Przychody z działalności operacyjnej
I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług
II. Zmiana stanu produktów
III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

14

B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty

167 222

147 255

122 847

158 590

143 332

115 231

4 691

1 197

3 590

3 941

2 726

4 026

159 542

140 310

116 771

886

769

654

140 774

124 683

102 614

6 107

5 307

3 846

311

260

234

V. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

6 829

5 735

5 269

VI. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

3 809

2 892

3 708

825

663

444

7 680

6 945

6 077

736

322

300

1 268

437

461

7 148

6 830

5 916

VII. Pozostałe koszty
C. Zysk (strata) ze sprzedaży
I. Pozostałe przychody operacyjne
II. Pozostałe koszty operacyjne

15
16

D. Zysk (strata) na działalności operacyjnej
I. Przychody finansowe
II. Koszty finansowe

17
18

E. Zysk (strata) brutto
F. Podatek dochodowy

19

a) część bieżąca
b) część odroczona
G. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

166

172

148

993

1 745

791

6 322

5 257

5 272

1380

1 017

1 317

1 080

744

747

300

273

570

4 942

4 240

3 955

4 942

4 240

3 955

Działalność zaniechana
H. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
I. Zysk (strata) netto za rok obrotowy
J. Inne całkowite dochody

-

– zabezpieczenia przepływów pieniężnych
K. Podatek od innych całkowitych dochodów
L. Inne całkowite dochody netto

-

M. Całkowity dochód za okres

4 942

4 240

3 955

Zysk (strata) okresu (zanualizowany)

4 942

4 240

3 955

1 000 000

1 000 000

4,94

4,24

Średnia liczba udziałów/akcji
Zysk (strata) przypadający na jeden udział/akcje
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20.3.4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł)
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I.

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
–

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

–

korekty błędów

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1.

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

21 983

17 609

12 228

21 983

17 609

12 228

1 000

963

963
0

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a)
b)

0

37

zwiększenie (z tytułu)

0

37

0

–

0

37

0

1 000

1 000

963

13 772

9 816

6 299

4 240

3 955

3 517

4 240

3 955

3 517

4 240

3 955

3 517

wydania udziałów (emisji akcji)

zmniejszenie (z tytułu)
–

umorzenia udziałów (akcji)

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
2.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
a)

zwiększenie (z tytułu)
–

b)

przeszacowanie środków trwałych

zmniejszenie (z tytułu)

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
3.

Udziały (akcje) własne na początek okresu
a)

Zwiększenie

b)

Zmniejszenie

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
4.

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a)

b)

zwiększenie (z tytułu)
–

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

–

z podziału zysku (ustawowo)

–

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną
wartość)

zmniejszenie (z tytułu)
–

pokrycia straty

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
5.

18 012

13 772

9 816

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu

811

703

-723

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

1 426

a)
b)

-205

108

zwiększenie (z tytułu)

0

108

1 426

–

0

108

1 426

205

0

0

przeszacowanie środków trwałych

zmniejszenie (z tytułu)
–

zbycia środków trwałych

–

przeszacowanie środków trwałych

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
31.12.2012
6.

31.12.2011

31.12.2010

911

911

911

911

911

911

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

1 249

1 260

1 260

7.1

1 249

1 260

1 260

1 249

1 260

1 260

4 240

3 955

3 517

4 368

3 966

3 517

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a)

zwiększenie (z tytułu)

b)

zmniejszenie z tytułu

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
7.

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

-

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

-

korekty błędów

7.2

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a)

b)

zwiększenie (z tytułu)
–

podziału zysku z lat ubiegłych

–

korekta umorzenia w wyniku przeszacowania śr. trw.

zmniejszenie (z tytułu)
–

korekta umorzenia w wyniku przeszacowania śr. trw.

–

przekazanie na kapitał zapasowy

127

11

0

4 240

3 955

3 517

–

pozostałe korekty
1 122

1 249

1 260

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

1 122

1 249

1 260

Wynik netto

4 942

4 240

3 955

a)

zysk netto

4 942

4 240

3 955

b)

strata netto

c)

odpisy z zysku
26 592

21 983

17 609

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
-

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

-

korekty błędów

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a)

zwiększenie (z tytułu)
–

b)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenie (z tytułu)

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

8.

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
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20.3.5 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. zł)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
31.12.2012 31.12.2011

31.12.2010

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.

Zysk (strata) netto

4 942

4 240

3 955

II.

Korekty razem

2 639

1 558

-1 780

886

769

654

1.

Amortyzacja

2.

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3.

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4.

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5.

Zmiana stanu rezerw

6.

Zmiana stanu zapasów

7.

Zmiana stanu należności

8.

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek
i kredytów

9.

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

0

33

16

483

561

691

41

145

1

481

301

629

-7 535

-2 597

-2 837

129

-6 832

-3 778

8 190

9 194

2 858

-28

-17

-14

-8

1

0

7 581

5 798

2 176

47

0

10

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 342

2 181

1 565

9 342

2 181

1 565

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I.

Wpływy
1.

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych

2.

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3.

Z aktywów finansowych, w tym:

4.
II.

114

a)

w jednostkach powiązanych

b)

w pozostałych jednostkach
–

zbycie aktywów finansowych

–

dywidendy i udziały w zyskach

–

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

–

Odsetki

–

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki
1.

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych

2.

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Prospekt Emisyjny

MFO S.A.

Rozdział III – Dokument Rejestracyjny

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
31.12.2012 31.12.2011
3.

Na aktywa finansowe, w tym:

31.12.2010

0

0

0

0

0

0

-9 295

-2 181

-1 555

5 882

813

2 651

0

269

0

5 882

544

2 651

2 925

4 098

3 089

0

232

0

1 174

1 899

1 079

0

0

49

1 268

1 406

1 269

483

561

691

2 957

-3 285

-438

D. Przepływy pieniężne netto razem

1 243

332

183

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

1 243

332

183

0

-33

0

665

333

149

1 908

665

333

a)
b)

4.

w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
–

nabycie aktywów finansowych

–

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.

II.

Wpływy
1.

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2.

Kredyty i pożyczki

3.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

4.

Inne wpływy finansowe

Wydatki
1.

Nabycie udziałów (akcji) własnych

2.

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3.

Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

4.

Spłaty kredytów i pożyczek

5.

Wykup dłużnych papierów wartościowych

6.

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7.

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8.

Odsetki

9.

Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

–
F.

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym
–

MFO S.A.

o ograniczonej możliwości dysponowania
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20.3.6.

Dane uzupełniające

20.3.6.1. Dane uzupełniające do Sprawozdania z sytuacji finansowej (w tys. zł)
Nota 1 Wartości niematerialne i prawne
Nota 1.1 Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych za rok obrotowy 2012
Pozycja

Wartość
firmy

Koszty prac
rozwojowych

Wartość brutto na
01.01.2012

Oprogramowanie
komputerowe

Inne
patenty
i licencje

Znaki
towarowe

Know-how

Pozostałe

116

Zwiększenia:

0

0

Nabycie

19

116
0

0

0

0

19

Wartość brutto na
31.12.2012

0

0

135

Razem

19
19

0

0

0

0

135

Umorzenie na 01.01.2012

93

93

Odpis amortyzacyjny
za okres sprawozdawczy

28

28

Zmniejszenia:

0

0

Umorzenie na 31.12.2012

0

0

122

0

0

0

0

122

Wartość netto na 01.01.2012

0

0

22

0

0

0

0

22

Wartość netto na 31.12.2012

0

0

13

0

0

0

0

13

Wartości niematerialne bilansowe
(struktura własnościowa)

Wartości niematerialne
wykazywane
pozabilansowo

31.12.2012

Własne

Używane na podstawie
umowy najmu, dzierżawy
lub innej umowy,
w tym umowy leasingu

13

Używane na podstawie umowy najmu,
dzierżawy lub innej umowy,
w tym umowy leasingu

31.12.2012

0

0

Razem

13

Nota 1.2 Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych za rok obrotowy 2011
Pozycja

Wartość
firmy

Koszty prac
rozwojowych

Wartość brutto na
01.01.2011
Zwiększenia:

Inne
patenty
i licencje

Znaki
towarowe

Know-how

Pozostałe

84
0

0

Nabycie
Wartość brutto na
31.12.2011

Oprogramowanie
komputerowe

31

84
0

0

0

0

31
0

0

116

Razem

31
31

0

0

0

0

116

Umorzenie na 01.01.2011

71

71

Odpis amortyzacyjny
za okres sprawozdawczy

23

23

Zmniejszenia:

0

Umorzenie na 31.12.2011

0

0

93

0

0

0

0

93

Wartość netto na 01.01.2011

0

0

14

0

0

0

0

14

Wartość netto na 31.12.2011

0

0

22

0

0

0

0

22

116
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Wartości niematerialne bilansowe
(struktura własnościowa)

31.12.2011

Własne

22

Używane na podstawie umowy najmu,
dzierżawy lub innej umowy,
w tym umowy leasingu

Wartości niematerialne
wykazywane pozabilansowo

31.12.2011

Używane na podstawie umowy
najmu, dzierżawy lub innej
umowy, w tym umowy leasingu

0

0

Razem

22

Nota 1.3 Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych za rok obrotowy 2010
Pozycja

Wartość
firmy

Koszty prac
rozwojowych

Oprogramowanie
komputerowe

Wartość brutto na
01.01.2010

Inne
patenty
i licencje

Znaki
towarowe

Know-how

Pozostałe

71

Zwiększenia:

0

0

71

13

Nabycie

0

0

0

0

13

Wartość brutto na
31.12.2010

0

0

Razem

13
13

84

0

0

0

0

84

Zmniejszenia:

0

Odpis aktualizujący z tytułu
utraty wartości na
31.12.2010

0

0

0

0

0

0

0

0

Umorzenie na 01.01.2010

48

48

Odpis amortyzacyjny
za okres sprawozdawczy

23

23

0

0

Zmniejszenia:
Umorzenie na 31.12.2010

0

0

71

0

0

0

0

71

Wartość netto na 01.01.2010

0

0

23

0

0

0

0

23

Wartość netto na 31.10.2010

0

0

14

0

0

0

0

14

Wartości niematerialne
wykazywane pozabilansowo

31.12.2010

Używane na podstawie umowy
najmu, dzierżawy lub innej
umowy, w tym umowy leasingu

0

Wartości niematerialne bilansowe
(struktura własnościowa)

31.12.2010

Własne

14

Używane na podstawie umowy najmu,
dzierżawy lub innej umowy,
w tym umowy leasingu

0

Razem

14

Nota 2 Rzeczowe aktywa trwałe
Nota 2.1 Zestawienie rzeczowych środków trwałych za rok obrotowy 2012
Pozycja
Wartość brutto na 01.01.2012
Zwiększenia:
z inwestycji

Ujawnienie śr. trwał.
Suwnica

MFO S.A.

Środki
trwałe
w budowie

Budynki
i budowle

Maszyny
i urządzenia

Środki
transportu

1 428

7 865

15 780

1 025

269

26 367

478

53 213

0

1 531

7 126

85

68

8 809

8 503

17 312

1 636

5 036

z leasingu
Zakupy

Razem
środki
trwałe

Grunty

91

6 672

1 313

75

652

10

113
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Pozostałe

6 672

1 388
68

820
113

Razem

1 388
8 503

9 323
113
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Pozycja

Grunty

przeszacow. śr własnych

Budynki
i budowle
-196

przeszacow. śr. trw. leasing
Zmniejszenia:

0

0

Sprzedaż

Maszyny
i urządzenia

Środki
transportu

Pozostałe

Razem
środki
trwałe

Środki
trwałe
w budowie

Razem

-1

-196

-196

12

12

12

132

101

132

101

0

233

6 936

7 168

233

241

474

Likwidacja

0

przemieszczenia

0

6 672

6 672

pozostałe/przeks. na kapit./

0

22

22

34 944

2 046

36 989

Wartość brutto
na 31.12.2012

1 428

9 396

22 773

1 009

337

0

Zmniejszenia:

0

Umorzenie na 01.01.2012

197

1 169

167

105

1 638

1 638

Odpis amortyzacyjny
za okres sprawozdawczy

103

649

85

20

858

858

0

20

14

34

34

300

1 798

238

125

2 461

2 461

Zmniejszenia:
Umorzenie na 31.12.2012
Wartość netto na 01.01.2012

1 428

7 669

14 611

858

164

24 730

478

25 208

Wartość netto na 31.12.2012

1 428

9 096

20 976

771

213

32 483

2 046

34 529

Środki trwałe bilansowe
(struktura własnościowa)

31.12.2012

Własne

26 849

Używane na podstawie umowy najmu,
dzierżawy lub innej umowy,
w tym umowy leasingu

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo

31.12.2012

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy
lub innej umowy, w tym umowy leasingu

0

7 680

Razem

34 529

Nota 2.2 Zestawienie rzeczowych środków trwałych za rok obrotowy 2011
Razem
środki
trwałe

Środki
trwałe
w budowie

Pozycja

Grunty

Budynki
i budowle

Maszyny
i urządzenia

Środki
transportu

Wartość brutto na
01.01.2011

1 428

7 757

12 376

769

221

22 551

513

23 064

0

109

4 294

404

48

4 854

1 327

6 181

109

2 397

404

48

2 958

1 327

4 285

888

147

0

1 036

1 362

2 397

250

147

Zwiększenia:
Nabycie
Leasing
Zmniejszenia:

Pozostałe

1 896
0

0

Sprzedaż

1 896

0

Pozostałe
Wartość brutto na
31.12.2011

638
1 428

1 896

397

Przemieszczenia

Razem

397
1 362

638

1 362
638

7 865

15 782

1 025

269

26 369
0

0

Umorzenie na 01.01.2011

98

764

133

91

1 085

1 085

Odpis amortyzacyjny
za okres sprawozdawczy

99

555

78

14

747

747

149

44

192

192

197

1 171

167

105

1 640

1 640

Zmniejszenia:

Zmniejszenia:
Umorzenie na 31.12.2011

478

26 848

Wartość netto na 01.01.2011

1 428

7 659

11 612

637

130

21 466

513

21 978

Wartość netto na 31.12.2011

1 428

7 669

14 611

858

164

24 730

478

25 208
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Środki trwałe bilansowe
(struktura własnościowa)

31.12.2011

Własne

18 648

Używane na podstawie umowy najmu,
dzierżawy lub innej umowy,
w tym umowy leasingu

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo

31.12.2011

Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy
lub innej umowy, w tym umowy leasingu

0

6 560

Razem

25 208

Nota 2.3 Zestawienie rzeczowych środków trwałych za rok obrotowy 2010
Pozycja

Grunty

Budynki
i budowle

1 428

7 548

Wartość brutto 01.01.2010
Zwiększenia:

0

Nabycie
Zmniejszenia:

0

Maszyny
i urządzenia

Środki
transportu

10 390

194

20 278

3 451

203

27

3 890

661

4 551

203

27

3 890

661

4 551

0

1 548

70

0

1 618

191

1 810

70

1 548
7 757

12 293

850

221

Umorzenie na 01.01.2010

70

1 548

191

1 739

22 549

513

23 062

Zmniejszenia:

0

0

593

104

78

776

776

98

456

65

12

632

632

303

21

324

324

98

746

149

91

1 083

1 083

Zmniejszenia:
Umorzenie na 31.12.2010

20 320

3 451

Przemieszczenia

Odpis amortyzacyjny
za okres sprawozdawczy

43

Razem

209

70

1 428

Środki
trwałe
w budowie

209

Sprzedaż

Wartość brutto 31.12.2010

718

Razem
środki
trwałe

Pozostałe

Wartość netto na 01.01.2010

1 428

7 548

9 797

614

116

19 502

43

19 545

Wartość netto na 31.12.2010

1 428

7 659

11 547

702

130

21 466

513

21 978

Nota 3 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 3.1 Zestawienie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego za rok obrotowy 2012
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podstawa wyliczenia

Podatek odroczony

31.12.2012

Stawka podatku dochodowego przyjęta do obliczeń:

19,00%

1. Stan na początek okresu, w tym:

68

a) odniesione na wynik finansowy

68

– z tytułu – niewykorzystane urlopy
– z tytułu – badanie bilansu

109

21

20

4

– z tytułu – niezapłacone składki ZUS

70

13

– z tytułu – ujemne różnice kursowe

128

24

– z tytułu – opcje walutowe, forwardy

30

6

b) odniesione na kapitał własny

0

c) odniesione na wartość firmy

0

2. Zwiększenia:

50

a) odniesione na wynik finansowy w związku z powstaniem dodatnich różnic
przejściowych

46

– z tytułu – niewykorzystane urlopy
– z tytułu – badanie bilansu

MFO S.A.

Prospekt Emisyjny
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21

8

2
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Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
– z tytułu – świadczenia emerytalno-rentowe

Podstawa wyliczenia

Podatek odroczony

31.12.2012
7

1

– z tytułu – opcje walutowe, forwardy

21

4

– z tytułu – transakcja zamiany IRS

20

4

– z tytułu – odpis aktualizacyjny należności

70

13

– z tytułu – odsetki naliczone niezapłacone

2

0

b) odniesione na wynik finansowy w związku ze stratą podatkową

0

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

4

– z tytułu – świadczenia emerytalno-rentowe

21

4

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową

0

e) odniesione na wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

0

3. Zmniejszenia:

33

a) odniesione na wynik finansowy w związku z odwróceniem się ujemnych różnic
przejściowych

33

– z tytułu – ujemne różnice kursowe
– z tytułu – niezapłacone składki ZUS za 2011

106

20

70

13

b) odniesione na wynik finansowy w związku ze stratą podatkową

0

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową

0

e) odniesione na wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

0

4. Stan na koniec okresu, w tym:

84

a) odniesione na wynik finansowy

80

– z tytułu – niewykorzystane urlopy

221

42

– z tytułu – badanie bilansu

28

5

– z tytułu – ujemne różnice kursowe

22

4

– z tytułu – opcje walutowe, forwardy

51

10

– z tytułu – transakcja zamiany IRS

20

4

– z tytułu – świadczenia emerytalno-rentowe

7

1

– z tytułu – odpis aktualizacyjny należności

70

13

– z tytułu – odsetki naliczone niezapłacone

2

0

21

4

b) odniesione na kapitał własny

4

– z tytułu – świadczenia emerytalno-rentowe
c) odniesione na wartość firmy

0

Nota 3.2 Zestawienie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego za rok obrotowy 2011
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podstawa wyliczenia

Podatek odroczony

31.12.2011

Stawka podatku dochodowego przyjęta do obliczeń:

19,00%

1. Stan na początek okresu, w tym:

47

a) odniesione na wynik finansowy

47

– z tytułu – niewykorzystane urlopy

82

16

– z tytułu – badanie bilansu

20

4

– z tytułu – niezapłacone składki ZUS

64

12

– z tytułu – ujemne różnice kursowe

21

4

– z tytułu – opcje walutowe, forwardy

16

3

– z tytułu – odsetki naliczone niezapłacone

43

8

120
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Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podstawa wyliczenia

Podatek odroczony

31.12.2011

b) odniesione na kapitał własny

0

c) odniesione na wartość firmy

0

2. Zwiększenia:

29

a) odniesione na wynik finansowy w związku z powstaniem ujemnych różnic
przejściowych

29

– z tytułu – niewykorzystane urlopy

27

5

– z tytułu – badanie bilansu

0

– z tytułu – niezapłacone składki ZUS

5

1

– z tytułu – ujemne różnice kursowe

107

20

– z tytułu – opcje walutowe, forwardy

14

3

– z tytułu – odsetki naliczone niezapłacone

0

b) odniesione na wynik finansowy w związku ze stratą podatkową

0

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową

0

e) odniesione na wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

0

3. Zmniejszenia:

8

a) odniesione na wynik finansowy w związku z odwróceniem się ujemnych
różnic przejściowych

8

– z tytułu – odsetki naliczone niezapłacone

43

8

b) odniesione na wynik finansowy w związku ze stratą podatkową

0

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową

0

e) odniesione na wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

0

4. Stan na koniec okresu, w tym:

68

a) odniesione na wynik finansowy

68

– z tytułu – niewykorzystane urlopy
– z tytułu – badanie bilansu

109

21

20

4

– z tytułu – niezapłacone składki ZUS

70

13

– z tytułu – ujemne różnice kursowe

128

24

– z tytułu – opcje walutowe, forwardy

30

6

b) odniesione na kapitał własny

0

c) odniesione na wartość firmy

0

Nota 3.3 Zestawienie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego za rok obrotowy 2010
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podstawa wyliczenia

Podatek odroczony

31.12.2010

Stawka podatku dochodowego przyjęta do obliczeń:

19,00%

1. Stan na początek okresu, w tym:

42

a) odniesione na wynik finansowy

42

– z tytułu – niewykorzystane urlopy
– z tytułu – odsetki, różnice kurs., audyt
– z tytułu – niezapłacone składki ZUS

33

6

136

26

54

10

b) odniesione na kapitał własny

0

c) odniesione na wartość firmy

0

2. Zwiększenia:

MFO S.A.
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Podstawa wyliczenia

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podatek odroczony

31.12.2010

a) odniesione na wynik finansowy w związku z powstaniem ujemnych różnic
przejściowych

14

– z tytułu – niewykorzystane urlopy

49

9

– z tytułu – odsetki, różnice kurs., bad. bil.

0

– z tytułu – niezapłacone składki ZUS

10

2

– z tytułu – opcje walutowe, forwardy

16

3

– z tytułu – odsetki naliczone niezapłacone

0

b) odniesione na wynik finansowy w związku ze stratą podatkową

0

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową

0

e) odniesione na wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

0

3. Zmniejszenia:

10

a) odniesione na wynik finansowy w związku z odwróceniem się ujemnych różnic
przejściowych

10

– z tytułu – odsetki, różnice kurs., bad. bil.

52

10

b) odniesione na wynik finansowy w związku ze stratą podatkową

0

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową

0

e) odniesione na wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

0

4. Stan na koniec okresu, w tym:

47

a) odniesione na wynik finansowy

47

– z tytułu – niewykorzystane urlopy

82

16

– z tytułu – badanie bilansu

20

4

– z tytułu – niezapłacone składki ZUS

64

12

– z tytułu – ujemne różnice kursowe

21

4

– z tytułu – opcje walutowe, forwardy

16

3

– z tytułu – odsetki naliczone niezapłacone

43

8

b) odniesione na kapitał własny

0

c) odniesione na wartość firmy

0

Nota 4 Zapasy
Zapasy

w TPLN
31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

a) materiały

8 886

5 810

4 012

b) półprodukty i produkcja w toku

3 645

2 433

1 999

c) produkty gotowe

8 125

5 023

4 835

d) towary
Zapasy razem (wartość bilansowa)

352

209

32

21 009

13 474

10 878

21 009

13 474

10 878

Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Zapasy razem

W badanych okresach Spółka nie tworzyła odpisów aktualizacyjnych od zapasów z uwagi na brak zapasów
składowanych powyżej 12 miesięcy i trudno zbywalnych.
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Nota 5 Należności handlowe oraz pozostałe należności
Nota 5.1 Należności długoterminowe
Emitent nie posiada należności długoterminowych.
Nota 5.2 Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług
Nota 5.2.1 Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wg struktury wiekowej
Należności z tytułu dostaw i usług
– krótkoterminowe

31.12.2012

1) nieprzeterminowane

31.12.2011

31.12.2010

11 650

9 934

5 602

4 000

5 729

3 197

2) przeterminowane:
0-90 dni

3 558

5 556

2 989

91-180 dni

162

167

199

181-360 dni

45

6

9

15 663

8 799

15 663

8 799

powyżej 360 dni

235

Razem należności z tyt. dostaw i usług

15 650

3) w tym przeterminowane objęte
postępowaniem upadłościowym,
likwidacyjnym i układowym
Odpisy aktualizujące należności

70

Należności po uwzględnieniu
odpisów aktualizujących

15 580

W roku obrotowym 2012 Spółka utworzyła odpis aktualizacyjny dla należności przeterminowanych powyżej 360 dni.
Wszystkie przeterminowane należności objęte są polisą ubezpieczenia od ryzyka kupieckiego, a wysokość dokonanego
odpisu odpowiada udziałowi własnemu Spółki w ewentualnym wypadku ubezpieczeniowym.
Tytuł odpisu

01.01.2012

Zwiększenia

Odpis aktualizujący należności

0,00

69 553,61

Ogółem

0,00

69 553,61

Wykorzystanie

Rozwiązanie

31.12.2012
69 553,61

0,00

0,00

69 553,61

Nota 5.2.2 Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wg struktury wiekowej
Należności z tytułu dostaw i usług (struktura
walutowa)

TPLN

pierwotna
waluta

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

a) w walucie polskiej

PLN

12 613

12 233

7 067

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu
na PLN)

EUR

2 968

3 430

1 732

15 580

15 663

8 799

Należności krótkoterminowe razem

Nota 5.3 Pozostałe należności krótkoterminowe oraz należności z tytułu podatku dochodowego
Należności pozostałe

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

Należności publicznoprawne

11

24

18

Należności inne

98

29

6

103

205

267

Należności z tytułu podatku dochodowego

MFO S.A.
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Nota 6 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
W TPLN

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
(struktura walutowa)

waluta

2012

2011

2010

a) w walucie polskiej

PLN

43

41

35

b) w walutach obcych

EUR

1 865

622

297

c) w walutach obcych

USD

0

2

0

1 908

665

333

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
razem

Nota 7 Rozliczenie międzyokresowe (kosztów)
Nota 7.1 Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych (rok obrotowy 2012)
Wyszczególnienie

Stan na 01.01.2012

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na 31.12.2012

Ubezpieczenie majątku

26

96

85

37

Razem

26

96

85

37

Nota 7.2 Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych (rok obrotowy 2011)
Wyszczególnienie

Stan na 01.01.2011

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na 31.12.2011

Ubezpieczenie majątku

30

84

88

26

Razem

30

84

88

26

Nota 7.3 Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych (rok obrotowy 2010)
Wyszczególnienie

Stan na 01.01.2010

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na 31.12.2010

Ubezpieczenie majątku

20

87

77

30

Razem

20

87

77

30

Nota 8 Kapitał własny
Struktura kapitału własnego w poszczególnych latach:
31.12.2012
Kapitał własny
I. Kapitał podstawowy
II. Kapitał zapasowy

31.12.2011

31.12.2010

26 592

21 983

17 609

1000

1000

963

18 012

13 772

9 816

III. Pozostałe kapitały rezerwowe

911

911

911

IV. Kapitał z aktualizacji wyceny

606

811

703

V. Zysk z lat ubiegłych

1 122

1 249

1 260

VI. Zysk netto

4 942

4 240

3 955

Kapitał zapasowy i rezerwowy zaprezentowane są w Sprawozdaniu z Sytuacji Finansowej w pozycji „Pozostałe kapitały”
(pkt 20.3.3 niniejszego Prospektu).
Nota 8.1 Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a Emitentem oraz sposobie i zakresie przejęcia
aktywów i pasywów
Na podstawie aktu notarialnego z dnia 31.08.2011 roku przed notariuszem Robertem Dorem (Repertorium A
Nr 4905/2011) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki MFO Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kożuszki
Parcel podjęło uchwałę nr 1 w sprawie przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (MFO Sp. z o.o.)
w spółkę akcyjną pod firmą „MFO S.A.”.
Wysokość kapitału akcyjnego spółki przekształconej nie zmieniła się i wynosiła, jak w spółce przekształcanej,
PLN 1.000.000.
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Kapitał zakładowy podzielony został na 1.000.000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1 PLN każda.
Akcje w całości zostały objęte przez wspólników Spółki przekształconej. Wspólnicy Spółki przekształconej stali się
z dniem przekształcenia akcjonariuszami Spółki przekształconej.
Dniem wpisu Spółki przekształconej do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. dniem, w którym Spółka stała się spółką
akcyjną, jest 20.10.2011.
Nota 8.2 Kapitał podstawowy
Nota 8.2.1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów/akcji
na dzień 31.12.2010
Na dzień 31.12.2010 udziały w Spółce
posiadali:

ilość udziałów

wartość nominalna
udziałów (PLN)

Tomasz Jakub Mirski

34

17 000,00

34%

Marek Stanisław Mirski

33

16 500,00

33%

Radosław Matusiak

33

16 500,00

33%

50 000,00

100%

%

Przed 2010 roku na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników dokonano wpłat na podwyższenie kapitału
zakładowego na kwotę PLN 913.000,00. Na dzień 31.12.2010 kwota podwyższenia nie została zarejestrowana w KRS.
W Sprawozdaniu Finansowym sporządzonym na potrzeby niniejszego Prospektu Emisyjnego kapitał zakładowy
zaprezentowano łącznie z wartością 913.000 PLN, stąd kapitał zakładowy na koniec 2010 wyniósł 963.000PLN.
Nota 8.2.2 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów/akcji
na dzień 31.12.2011
W 2011 roku zmieniła się struktura właścicielska udziałów Spółki.
Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 03.02.2011 kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty
1.000.000 PLN.
Dnia 31.08.2011 na podstawie uchwały Zgromadzenie Wspólników Emitent zmienił formę prawną ze spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną. Wysokość kapitału zakładowego pozostała bez zmian. Kapitał
został podzielony na 1.000.000 udziałów o wartości nominalnej 1 PLN każdy.
Na dzień 31.12.2011 akcje w Spółce
posiadali:

ilość akcji

wartość nominalna akcji
(PLN)

Tomasz Mirski

420 000

420 000,00

42%

Marek Mirski

400 000

400 000,00

40%

Dom Maklerski IDM S.A.

180 000

180 000,00

18%

1 000 000,00

%

100%

Nota 8.2.3 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów/akcji
na dzień 31.12.2012
W 2012 roku kapitał podstawowy nie uległ zmianom.
Na dzień 31.12.2012 akcje w Spółce
posiadali:
Tomasz Mirski

ilość akcji

wartość nominalna akcji
(PLN)

420 000

420 000,00

%

42%

Marek Mirski

400 000

400 000,00

40%

Dom Maklerski IDM S.A.

180 000

180 000,00

18%

1 000 000

MFO S.A.

Prospekt Emisyjny

1 000 000,00
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Nota 8.3 Kapitał zapasowy
Na kapitał zapasowy przekazywany jest zysk netto roku poprzedniego – opis wyniku finansowego znajduje się w dalszej
części niniejszej noty. Poniżej zmiany kapitału zapasowego w poszczególnych latach:
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
Zwiększenie (z tytułu) podziału zysku
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

2012

2011

2010

13 772

9 816

6 299

4 240

3 955

3 517

4 240

3 955

3 517

18 012

13 772

9 816

Nota 8.4 Pozostałe kapitały rezerwowe
Kapitał inwestycyjny powstały w 2007 roku w wyniku przeznaczenia 30% zysku z roku 2006, tj. kwoty 911 TPLN.

Nota 8.5 Kapitał z aktualizacji wyceny
Na dzień przejścia Emitenta na MSSF, tj. 01.01.2010 roku, kapitał z aktualizacji wyceny powstały na skutek
przeszacowania środków trwałych (odniesienie wartości brutto środków trwałych) zgodnie z MSR 16 wyniósł TPLN – 723.
Dalsze zmiany kapitału z aktualizacji wyceny obrazuje poniższe zestawienie:
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

2012

2011

2010

811

703

-723

-205

108

1 426

0

108

1 426

Zwiększenie (z tytułu)
– przeszacowanie środków trwałych

0

108

1 426

zmniejszenie (z tytułu)

205

0

0

– przeszacowanie środków trwałych

205

0

0

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

606

811

703

Nota 8.6 Zysk z lat ubiegłych
Na dzień przejścia Emitenta na MSSF, tj. 01.01.2010 roku wynik z lat ubiegłych na skutek przeszacowania środków
trwałych (odniesienie umorzenia środków trwałych ) zgodnie z MSR 16 wyniósł TPLN 1.260. Dalsze zmiany wyniku
z lat ubiegłych obrazuje poniższe zestawienie:
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zmniejszenie – korekta umorzenia środków trwałych w wyniku
przeszacowania
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

2012

2011

2010

1 249

1 260

1 260

-127

-11

0

1 122

1 249

1 260

Nota 8.7 Zysk netto

Zysk (strata) netto

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

4 942

4 240

3 955

Różnica pomiędzy zyskiem netto za lata 2010-2012 występującym w przekształconym na potrzeby niniejszego
Prospektu Sprawozdaniu Finansowym (MSR) a wartością wyników finansowych wykazywanych w sprawozdaniach
finansowych sporządzonych za rok 2010, 2011 i 2012 zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
(dla 2010 roku odpowiednio Zgromadzenie Wspólników) wynikają z różnic pomiędzy polskimi a międzynarodowymi
standardami rachunkowości, tj. z faktu, że sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy (Zgromadzenie Wspólników) zostały sporządzone na podstawie polskich standardów rachunkowości,
a dane prezentowane w niniejszym Prospekcie Emisyjnym są sporządzane na podstawie standardów
międzynarodowych.
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Na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 09.07.2010 roku przekazano zysk roku 2009 w wysokości
3.090 TPLN w całości na kapitał zapasowy.
Na podstawie uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 01.07.2011 roku przekazano zysk roku 2010 w wysokości
4.143 TPLN w całości na kapitał zapasowy.
Na podstawie uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14.06.2012 roku przekazano zysk roku 2011 w wysokości
4.143 TPLN w całości na kapitał zapasowy.
Nota 8.4. Uzgodnienie kapitału własnego na dzień 31.12.2012, 31.12.2011 oraz 31.12.2010 (objaśnienie różnic
pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym przekształconym na potrzeby niniejszego
Prospektu a danymi z uprzednio sporządzonych i opublikowanych sprawozdań finansowych)
Uzgodnienie kapitału własnego na dzień 31.12.2010:
Pozycje sprawozdania
finansowego na dzień 31 grudnia
2010 roku

Objaśnienie korekty

Kapitał własny

2 203

17 609

963

-

963

9 389

427

9 816

911

-

911

Na kapitał z aktualizacji wyceny odnoszona
jest różnica wartości brutto środków trwałych
wynikająca z ich przeszacowania zgodnie
z MSR 16.

0

703

703

Na zysk z lat ubiegłych odnoszona jest
różnica w wartości umorzenia środków
trwałych wynikająca z ich przeszacowania
zgodnie z MSR 16 oraz korekta podatku
odroczonego za lata ubiegłe związana
z wprowadzeniem korekt MSR.

0

1 260

1 260

4 143

-188

3 955

Na kapitał zapasowy przekazywany jest
wynik finansowy roku poprzedniego
(pkt 20.3.4 niniejszego Prospektu), korekta
wynika z różnic w prezentowaniu wyniku
finansowego zgodnie z PSR a MSR.

III. Pozostałe kapitały rezerwowe
IV. Kapitał z aktualizacji wyceny

V. Zysk z lat ubiegłych

VI. Zysk netto

MSR/MSSF

15 406

I. Kapitał podstawowy

II. Kapitał zapasowy

Korekta
MSR

PSR

Różnice pomiędzy polskimi
a międzynarodowymi standardami
rachunkowości.

Uzgodnienie kapitału własnego na dzień 31.12.2011:
Pozycje sprawozdania
finansowego na dzień 31 grudnia
2011 roku

Objaśnienie korekty

Kapitał własny

2 397

21 983

1 000

-

1 000

13 532

239

13 772

911

-

911

Na kapitał z aktualizacji wyceny odnoszona
jest różnica wartości brutto środków trwałych
wynikająca z ich przeszacowania zgodnie
z MSR 16.

0

811

811

Na zysk z lat ubiegłych odnoszona jest
różnica w wartości umorzenia środków
trwałych wynikająca z ich przeszacowania
zgodnie z MSR 16 oraz korekta podatku
odroczonego za lata ubiegłe związana
z wprowadzeniem korekt MSR.

0

1 249

1 249

4 143

97

4 240

Na kapitał zapasowy przekazywany jest
wynik finansowy roku poprzedniego
(pkt 20.3.4 niniejszego Prospektu), korekta
wynika z różnic w prezentowaniu wyniku
finansowego zgodnie z PSR a MSR.

III. Pozostałe kapitały rezerwowe
IV. Kapitał z aktualizacji wyceny

V. Zysk z lat ubiegłych

VI. Zysk netto

MFO S.A.

MSR/MSSF

19 586

I. Kapitał podstawowy

II. Kapitał zapasowy

Korekta
MSR

PSR

Różnice pomiędzy polskimi
a międzynarodowymi standardami
rachunkowości.
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Uzgodnienie kapitału własnego na dzień 31.12.2012:
Pozycje sprawozdania
finansowego na dzień 31 grudnia
2012 roku

Objaśnienie korekty

Kapitał własny
Na kapitał zapasowy przekazywany jest
wynik finansowy roku poprzedniego
(pkt 20.3.4 niniejszego Prospektu), korekta
wynika z różnic w prezentowaniu wyniku
finansowego zgodnie z PSR a MSR.

1 278

26 592

1 000

-

1 000

17 676

336

18 012

911

-

911

0

606

606

705

417

1 122

5 023

-81

4 942

III. Pozostałe kapitały rezerwowe
IV. Kapitał z aktualizacji wyceny

V. Zysk z lat ubiegłych

VI. Zysk netto

MSR/MSSF

25 314

I. Kapitał podstawowy

II. Kapitał zapasowy

Korekta
MSR

PSR

Na kapitał z aktualizacji wyceny odnoszona
jest różnica wartości brutto środków trwałych
wynikająca z ich przeszacowania zgodnie
z MSR 16.
Na zysk z lat ubiegłych odnoszona jest
różnica w wartości umorzenia środków
trwałych wynikająca z ich przeszacowania
zgodnie z MSR 16 oraz korekta podatku
odroczonego za lata ubiegłe związana
z wprowadzeniem korekt MSR.
Różnice pomiędzy polskimi
a międzynarodowymi standardami
rachunkowości.

Nota 9 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Nota 9.1 Specyfikacja kredytów bankowych i pożyczek
Kredyty

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

Długoterminowe

3 109

47

1 468

Krótkoterminowe

7 307

5 661

5 595

10 416

5 708

7 063

Kredyty razem

Nota 9.2 Struktura kredytów i pożyczek wg terminów wymagalności
Nota 9.2.1 Struktura kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 wg terminów wymagalności
Okres spłaty
Umowa kredytowa

powyżej 1 roku
do 3 lat

do 1 roku

powyżej
3 do 5 lat

Razem

powyżej
5 lat

CRD/37335/12

1 056

2 112

997

0

4 165

CRD/31643/10

47

0

0

0

47

CRD/21780/06

6 204
7 307

6 204
2 112

997

0

10 416

Nota 9.2.2 Struktura kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011 wg terminów wymagalności
Okres spłaty
Umowa kredytowa

powyżej 1 roku
do 3 lat

do 1 roku

CRD/29968/09

299

CRD/31643/10

633

CRD/21780/06

4 487

CRD/21271/09

242
5 661

128

powyżej
3 do 5 lat

Razem

powyżej
5 lat
0

299

47

0

0

680

47

0

0

5 708
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Nota 9.2.3 Struktura kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010 wg terminów wymagalności
Okres spłaty
Umowa kredytowa

powyżej 1 roku
do 3 lat

do 1 roku

CRD/29968/09 i
CRD/21271/09
CRD/31643/10
CRD/21780/06

powyżej
3 do 5 lat

Razem

powyżej
5 lat

1 090

531

1 621

562

930

1 492

3 943

0

5 595

1 461

3 943
0

0

7 056

Nota 9.3 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012
Kredytodawca
Bank

Siedziba

Nr umowy

Raiffeisen
Bank S.A.

Warszawa

CRD/31643/10

Kwota
z umowy

Kwota
pozostała
do spłaty

TPLN

TPLN

1 500

Warunki
oprocentowania

Termin
spłaty

Cel kredytu

47

Zmienne
3-miesięczny
WIBOR + 2,5%
marża

31.01.2013

Budowa hali
produkcyjnej

15.03.2014

Finansowanie
bieżącej
działalności

31.12.2016

Zakup linii do
profilowania,
rozbudowa hali
magazynowej

Raiffeisen
Bank S.A.

Warszawa

CRD/21780/06

6 500

6 204

Zmienne
1-miesięczny
WIBOR + 1,8%
marża

Raiffeisen
Bank S.A.

Warszawa

CRD/37335/12

4 200

4 165

Zmienne
3-miesięczny
WIBOR + 1,8%
marża

Nota 9.4 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)
Opis

2012
Umowa CRD/L/21780/06: hipoteka kaucyjna łączna do kwoty
9.750.000,00 PLN; Umowa CRD/31643/10: hipoteka zwykła
łączna do kwoty 1.500.000,00 PLN; Umowa CRD/37335/12:
hipoteka łączna do kwoty 6.300.000,00 PLN

Zabezpieczenia na nieruchomościach Spółki

Umowa CRD/L/21780/06: zastaw rejestrowy na zapasach
do kwoty 9.750.000,00 PLN

Zabezpieczenia na zapasach Spółki

Umowa CRD/37335/12: zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej
do kwoty 6.300.000,00 PLN

Zabezpieczenia na aktywach trwałych Spółki

Nota 10 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Nota 10.1 Specyfikacja zobowiązań z tytułu leasingu
Część

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

Długoterminowa

2 308

1 810

1 307

Krótkoterminowa

670

1 048

884

2 978

2 858

2 191

Zobowiązania leasingowe razem

W pozycji „Zobowiązania z tytułu leasingu” w Sprawozdaniu z Sytuacji Finansowej (pkt 20.3.2) na dzień 31.12.2010
wykazano kwotę 2.673 TPLN (w powyższej tabeli zaprezentowano kwotę 2.191 TPLN). Różnica w wysokości 482 TPN
dotyczy rozliczeń z tytułu faktoringu, które zostały zaprezentowane w niniejszej pozycji w roku 2010.
Wszystkie niżej wymienione umowy leasingowe objęte są zabezpieczeniem w postaci weksla in blanco z deklaracją
wekslową
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Nota 10.2 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (rok obrotowy 2012)
Wyszczególnienie

Stan
na 01.01.2012

Spłata umów
leasingowych

Zawarcie umów
leasingowych

Stan
na 31.12.2012

Leasing CIĘTARKA 37/0339/05 S

405

299

0

107

Leasing PROFILARKI METEX 37/0292/05

143

95

0

48

Leasing linii do profilowania GK – LP8323

648

379

0

269

Leasing wózek widłowy YALLE N6183D

19

9

0

10

Leasing BMW N6724Q

29

20

0

9

Leasing wózek widłowy Yalle P4061G

41

13

0

29

Leasing linia do profilowania P3912W
– METEX

298

59

0

239

Leasing samochód BMW – WE7187V
umowa 28/0217/11

104

44

0

60

1 153

230

0

923

Leasing P3913X – DALLAN
Leasing Toyota Auris – P8248N

18

8

0

10

Leasing wózek widłowy Combilift C4000
umowa 12/021553

0

11

75

64

Suwnica jednodźwigarowa umowa
500661-6X-0

0

23

200

177

Leasing linia do profilowania umowa
30235 – maszyna M SWAH

0

79

1 113

1 034

2 858

1 268

1 388

2 978

Razem

Nota 10.3 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (rok obrotowy 2011)
Wyszczególnienie
Leasing CIĘTARKA 37/0339/05 S

Stan
na 01.01.2011

Spłata umów
leasingowych

Zawarcie umów
leasingowych

Stan
na 31.12.2011

687

282

0

405

62

62

0

0

Leasing PROFILARKI METEX 37/0292/05

274

131

0

143

Leasing OKLEINARKA I CIĘTARKA I5358J

22

22

0

0

4

5

1

0

Leasing SUWNICA 1i 2-DŹWIGOWA
I8498D

Leasing HYUNDAI – LG215B
Leasing Opel Vectra LI 916H

11

11

0

0

1 058

410

0

648

Leasing wózek widłowy YALLE N6183D

27

8

0

19

Leasing BMW N6724Q

Leasing linii do profilowania GK – LP8323

47

18

0

29

Leasing wózek widłowy Yalle P4061G

0

15

56

41

Leasing linia do profilowania P3912W
– METEX

0

70

368

298

Leasing samochód BMW – WE7187V
umowa 28/0217/11

0

85

188

104

Leasing P3913X – DALLAN

0

274

1 427

1 153

Leasing Toyota Auris – P8248N

0

14

32

18

2 191

1 406

2 073

2 858

Razem
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Nota 10.4 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (rok obrotowy 2010)
Wyszczególnienie

Stan na
01.01.2010

Spłata umów
leasingowych

Leasing FORD MONDEO JB 1746

Zawarcie umów
leasingowych

Stan na
31.12.2010

7

7

0

0

Leasing CIĘTARKA 37/0339/05 S

955

268

0

687

Leasing SUWNICA 1i 2-DŹWIGOWA I8498D

100

38

0

62

Leasing PROFILARKI TURCJA IC 2701

353

353

0

0

Leasing PROFILARKI METEX 37/0292/05

399

125

0

274

Leasing OKLEINARKA I CIĘTARKA I5358 J

78

56

0

22

Leasing HYUNDAI - LG215B

13

9

0

4

Leasing Opel Vectra LI 916H

27

17

0

11

1 429

371

0

1 058

Leasing linii do profilowania GK – LP8323
Leasing wózek widłowy YALLE N6183D

0

8

35

27

Leasing BMW N6724Q

0

17

64

47

3 362

1 269

99

2 191

Razem

Nota 10.5 Struktura wiekowa zobowiązań z tytułu leasingu finansowego na dzień 31.12.2012
Okres spłaty
31.12.2012

do 1 roku

od 1 roku
do 3 lat

od 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Razem

Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego

670

1 955

353

0

2 978

Razem

670

1 955

353

0

2 978

Nota 10.6 Struktura wiekowa zobowiązań z tytułu leasingu finansowego na dzień 31.12.2011
Okres spłaty
31.12.2011

do 1 roku

od 1 roku
do 3 lat

od 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Razem

Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego

1 048

1 407

403

0

2 858

Razem

1 048

1 407

403

0

2 858

Nota 10.7 Struktura wiekowa zobowiązań z tytułu leasingu finansowego na dzień 31.12.2010
Okres spłaty
31.12.2010

do 1 roku

od 1 roku
do 3 lat

od 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Razem

Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego

884

1 307

0

0

2 191

Razem

884

1 307

0

0

2 191
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Nota 11 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 11.1 Zestawienie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego za rok obrotowy 2012
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podstawa wyliczenia

Podatek odroczony

31.12.2012

Stawka podatku dochodowego przyjęta do obliczeń:

19,00%

1. Stan na początek okresu, w tym:

1 672

a) odniesione na wynik finansowy

1 672

– z tytułu – leasing finansowy

3 701

703

– z tytułu – różnica w stawkach amortyzacyjnych

5 008

951

– z tytułu – dodatnie różnice kursowe

43

8

– z tytułu – odsetki naliczone niezapłacone

46

9

b) odniesione na kapitał własny

0

c) odniesione na wartość firmy

0

2. Zwiększenia:

312

a) odniesione na wynik finansowy w związku z powstaniem dodatnich różnic
przejściowych

312

– z tytułu – leasing finansowy

1 000

190

– z tytułu – różnica w stawkach amortyzacyjnych

483

92

– z tytułu – dodatnie różnice kursowe

110

21

51

10

– z tytułu – odsetki naliczone niezapłacone
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi

0

c) odniesione na wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi

0

3. Zmniejszenia:

0

a) odniesione na wynik finansowy w związku z odwróceniem się dodatnich
różnic przejściowych

0

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi

0

c) odniesione na wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi
4. Stan na koniec okresu, w tym:

0
0

1 984

a) odniesione na wynik finansowy

1 984

– z tytułu – leasing finansowy

4 701

893

– z tytułu – różnica w stawkach amortyzacyjnych

5 491

1 043

154

29

97

18

– z tytułu – dodatnie różnice kursowe
– z tytułu – odsetki naliczone niezapłacone
b) odniesione na kapitał własny

0

– z tytułu – świadczenia emerytalno-rentowe

0

c) odniesione na wartość firmy

0

Nota 11.2 Zestawienie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego za rok obrotowy 2011
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podstawa wyliczenia

Podatek odroczony

31.12.2011

Stawka podatku dochodowego przyjęta do obliczeń:

19,00%

1. Stan na początek okresu, w tym:

1 378

a) odniesione na wynik finansowy

1 378

– z tytułu – leasing finansowy

2 952

561

– z tytułu – różnica w stawkach amortyzacyjnych

4 194

797

– z tytułu – dodatnie różnice kursowe

49

9

– z tytułu – odsetki naliczone niezapłacone

58

11
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Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podstawa wyliczenia

Podatek odroczony

31.12.2011

b) odniesione na kapitał własny

0

c) odniesione na wartość firmy

0

2. Zwiększenia:

297

a) odniesione na wynik finansowy w związku z powstaniem dodatnich różnic
przejściowych

297

– z tytułu – leasing finansowy

749

142

– z tytułu – różnica w stawkach amortyzacyjnych

814

155

– z tytułu – dodatnie różnice kursowe

0

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi

0

c) odniesione na wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi

0

3. Zmniejszenia:

3

a) odniesione na wynik finansowy w związku z odwróceniem się dodatnich
różnic przejściowych

3

– z tytułu – dodatnie różnice kursowe
– z tytułu – odsetki naliczone niezapłacone

6

1

12

2

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi

0

c) odniesione na wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi

0

4. Stan na koniec okresu, w tym:

1 672

a) odniesione na wynik finansowy

1 672

– z tytułu – leasing finansowy

3 701

703

– z tytułu – różnica w stawkach amortyzacyjnych

5 008

951

– z tytułu – dodatnie różnice kursowe

43

8

– z tytułu – odsetki naliczone niezapłacone

46

9

b) odniesione na kapitał własny

0

c) odniesione na wartość firmy

0

Nota 11.3 Zestawienie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego za rok obrotowy 2010
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podstawa wyliczenia

Podatek odroczony

31.12.2010

Stawka podatku dochodowego przyjęta do obliczeń:

19,00%

1. Stan na początek okresu, w tym:

804

a) odniesione na wynik finansowy

804

– z tytułu – leasing finansowy

3 195

607

– z tytułu – różnica w stawkach amortyzacyjnych

898

171

– z tytułu – dodatnie różnice kursowe, odsetki

137

26

b) odniesione na kapitał własny

0

c) odniesione na wartość firmy

0

2. Zwiększenia:

626

a) odniesione na wynik finansowy w związku z powstaniem dodatnich różnic
przejściowych

626

– z tytułu – leasing finansowy

0

– z tytułu – różnica w stawkach amortyzacyjnych

3 296

– z tytułu – dodatnie różnice kursowe

626
0

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi

0

c) odniesione na wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi

0
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Podstawa wyliczenia

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podatek odroczony

31.12.2010

3. Zmniejszenia:

52

a) odniesione na wynik finansowy w związku z odwróceniem się dodatnich
różnic przejściowych

52

– z tytułu – leasing finansowy
– z tytułu – odsetki naliczone niezapłacone

243

46

29

6

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi

0

c) odniesione na wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi

0

4. Stan na koniec okresu, w tym:

1 378

a) odniesione na wynik finansowy

1 378

– z tytułu – leasing finansowy

2 952

561

– z tytułu – różnica w stawkach amortyzacyjnych

4 194

797

– z tytułu – dodatnie różnice kursowe

49

9

– z tytułu – odsetki naliczone niezapłacone

58

11

b) odniesione na kapitał własny

0

c) odniesione na wartość firmy

0

Nota 12 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania (krótkoterminowe)
Nota 12.1 Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Nota 12.1.1 Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług wg struktury wiekowej
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
– krótkoterminowe

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

1) nieprzeterminowane

16 903

9 536

6 633

2) przeterminowane

13 367

12 334

6 265

0-90 dni

10 297

12 264

6 201

91-180 dni

1 876

39

25

181-360 dni

403

30

39

powyżej 360 dni

790

0

0

30 269

21 870

12 897

0

0

0

Razem zobowiąz. z tyt. dostaw i usług
3) w tym przeterminowane objęte postępowaniem
upadłościowym, likwidacyjnym i układowym

Nota 12.1.2 Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług wg struktury walutowej
Zobowiązania handlowe krótkoterminowe

Waluta
pierwotna

TPLN
31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

a) w walucie polskiej

PLN

13 447

13 022

6 764

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu
na TPLN)

EUR

16 822

8 848

6 133

30 269

21 870

12 897

Zobowiązania handlowe krótkoterminowe razem

Nota 12.1.3 Zobowiązania pozostałe
Pozostałe zobowiązania

31.12.2012

Zobowiązania publicznoprawne
Należności inne
Razem

134
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31.12.2011

31.12.2010

852

1 162

646

4

4

0

855

1 165

646

MFO S.A.

Rozdział III – Dokument Rejestracyjny

Nota 13 Rezerwy krótkoterminowe
Nota 13.1 Specyfikacja rezerw krótkoterminowych
31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

221

109

82

Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego

28

20

20

249

129

102

Razem

Nota 13.2 Zmiany stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Rezerwa na urlopy

2012

2011

2010

stan na początek roku

109

82

33

Zwiększenia

221

109

82

Wykorzystanie

109

82

33

stan na koniec okresu

221

109

82

W pozycji „Pozostałe zobowiązania długoterminowe” na dzień 31.12.2012 Sprawozdania z Sytuacji Finansowej
(pkt 20.3.2) wykazano część długoterminową rezerwy na odprawy emerytalne w wysokości 28TPLN.

Nota 13.3 Zmiany stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych
2012
Rezerwa na badanie
sprawozdania
finansowego

2011

2010

stan na początek roku

20

20

14

Zwiększenia

28

20

20

Wykorzystanie

20

20

14

stan na koniec okresu

28

20

20

20.3.6.2. Dane uzupełniające do Sprawozdania z całkowitych dochodów (w tys. zł)
Nota 14 Przychody i koszty działalności operacyjnej
Nota 14.1

Struktura rzeczowa przychodów z działalności operacyjnej oraz kosztów działalności operacyjnej
przedstawione w wersji kalkulacyjnej

Koszty działalności operacyjnej w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów zaprezentowane są w układzie rodzajowym.
W niniejszej nocie przedstawiono koszty działalności operacyjnej w układzie kalkulacyjnym, prezentujące koszty
wytworzenia sprzedanych produktów w podziale na poszczególne segmenty działalności Emitenta (struktura rzeczowa).
Nota 14.1.1

Struktura rzeczowa przychodów z działalności operacyjnej oraz kosztów działalności operacyjnej
za rok obrotowy 2012 (wersja kalkulacyjna)

2012

Produkty i usługi

Przychody
ze
sprzedaży

Koszt
wytworzenia
sprzedanych
produktów

Bonusy
i premie
obniżające
koszt
wytworzenia

Wynik
na
sprzedaży
brutto

Koszty
sprzedaży

158 590

141 594

7 371

profile okienne

99 689

93 024

4 634

profile GK

32 429

28 910

1 507

profile specjalne

26 194

19 414

Usługi
Półfabrykaty
Materiały
Razem

MFO S.A.

521

17 649

1 218

1

0

0

277

246

13

3 941

3 809

183

162 531

145 404

521

Prospekt Emisyjny

17 649

7 555

Koszty
ogólnego
zarządu

Wynik
na
sprzedaży

2 414

7 680

2 414

7 680
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Nota 14.1.2

Struktura rzeczowa przychodów z działalności operacyjnej oraz kosztów działalności operacyjnej
za rok obrotowy 2011 (wersja kalkulacyjna)
Przychody
ze
sprzedaży

Produkty i usługi

Koszt
wytworzenia
sprzedanych
produktów

Bonusy
i premie
obniżające
koszt
wytworzenia

Wynik
na
sprzedaży
brutto

Koszty
sprzedaży

143 332

129 177

5 838

profile okienne

95 134

89 539

3 875

profile GK

23 989

21 191

977

profile specjalne

23 462

17 726

Usługi

328

342

13

Półfabrykaty

419

378

17

2 726

2 892

111

146 058

132 068

Materiały
Razem

Nota 14.1.3

832

14 822

832

Produkty i usługi

14 822

Przychody
ze
sprzedaży

Koszt
wytworzenia
sprzedanych
produktów

Bonusy
i premie
obniżające
koszt
wytworzenia

Wynik
na
sprzedaży
brutto

Koszty
sprzedaży
4 141

85 976

79 175

3 090

profile GK

16 149

14 577

profile specjalne

10 897

8 561

1 723

1 685

profile okienne

Razem

6 945

5 949

104 425

Materiały

1 928

956

115 231

Półfabrykaty

Wynik
na
sprzedaży

1 928

6 945

Struktura rzeczowa przychodów z działalności operacyjnej oraz kosztów działalności operacyjnej
za rok obrotowy 2011 (wersja kalkulacyjna)

Wyroby

Usługi

Koszty
ogólnego
zarządu

Koszty
ogólnego
zarządu

Wynik
na
sprzedaży

1 428

6 077

580
667

11 790

392
62

485

427

17

4 026

3 708

145

119 257

108 133

667

11 790

4 286

1 428

6 077

Nota 14.2 Struktura terytorialna przychodów z działalności operacyjnej
Nota 14.2.1 Struktura terytorialna przychodów z działalności operacyjnej za rok obrotowy 2012
Pozycja

Kraj

Przychody ze sprzedaży produktów

Eksport

114 006

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Razem

Razem

44 584

158 590

3 687

253

3 941

117 694

44 837

162 531

Nota 14.2.2 Struktura terytorialna przychodów z działalności operacyjnej za rok obrotowy 2011
Pozycja

Kraj

Przychody ze sprzedaży produktów

Razem

106 525

36 807

143 332

2 529

196

2 726

109 054

37 003

146 058

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Razem

Eksport

Nota 14.2.3 Struktura terytorialna przychodów z działalności operacyjnej za rok obrotowy 2010
Pozycja

Kraj

Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Razem

136
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Eksport

Razem

94 864

20 367

115 231

3 761

266

4 026

98 625

20 633

119 257
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Nota 15 Pozostałe przychody operacyjne
Nota 15.1 Specyfikacja pozostałych przychodów operacyjnych za lata 2010-2012
01.01.2012-31.12.2012

Wyszczególnienie
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

01.01.2011-31.12.2011

01.01.2010-31.12.2010

0

0

0

10

0

0

Inne przychody operacyjne

726

322

300

Razem

736

322

300

Dotacje

Nota 16 Pozostałe przychody operacyjne
Nota 16.1 Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych za lata 2010-2012
01.01.2012-31.12.2012

Wyszczególnienie
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

01.01.2011-31.12.2011
41

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

01.01.2010-31.12.2010

145

1

0

0

460

Inne koszty operacyjne

1 227

292

0

Razem

1 268

437

461

Nota 17 Przychody finansowe
Nota 17.1 Specyfikacja przychodów finansowych za lata 2010-2012
01.01.2012-31.12.2012

Wyszczególnienie
Odsetki

01.01.2011-31.12.2011

166

Inne
Razem

01.01.2010-31.12.2010

172

80

0

0

68

166

172

148

Nota 18 Koszty finansowe
Nota 18.1 Specyfikacja kosztów finansowych za lata 2010-2012
Wyszczególnienie

01.01.2012-31.12.2012

Odsetki

01.01.2011-31.12.2011

01.01.2010-31.12.2010

519

635

766

72

30

16

Inne

402

1 080

10

Razem

993

1 745

791

Aktualizacja wartości inwestycji

Nota 19 Podatek dochodowy
W latach 2010-2012 w Spółce MFO S.A. miała miejsce jedna kontrola podatkowa.
W dniu 05.04.2011 pracownicy Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu przeprowadzili kontrolę
źródłową działalności gospodarczej. Zakres kontroli obejmował prawidłowości rozliczenia podatku dochodowego od osób
prawnych, podatku od towarów i usług oraz naliczania, pobierania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Spółka na bieżąco ustala podstawę opodatkowania i odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych.
Rok podatkowy, jak i bilansowy pokrywają się z rokiem kalendarzowym.
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Nota 19.1

Struktura podatku bieżącego – bieżący i odroczony
01.01.2012-31.12.2012

Wyszczególnienie

01.01.2011-31.12.2011

01.01.2010-31.12.2010

Podatek dochodowy

1 380

1 017

1 317

a) część bieżąca

1 080

744

747

300

273

570

b) część odroczona

Nota 19.2

Kalkulacja podatku dochodowego od osób prawnych. Rozliczenie głównych pozycji różniących
podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto
rok 2012

zysk/strata brutto

(-) przychody niepodlegające opodatkowaniu
wycena bilansowa różnic kursowych rok poprzedni

rok 2011

rok 2010

6 322

5 257

5 272

-217

40

19

43

-49

-88

-154

43

49

odsetki naliczone

-97

46

58

Dotacje

-10

-927

-900

-1 045

22

128

21

137

47

99

221

109

82

7

0

0

280

185

175

0

0

0

70

0

0

109

78

68

2

-16

43

70

64

-796

-551

-617

wycena bilansowa różnic kursowych rok bieżący

(+) koszty nkup (niestanowiące kosztu uzyskania przychodu)
wycena bilansowa różnic kursowych 2012
odpisane należności
rezerwa na badanie bilansu

28

rezerwa na urlopy
rezerwa na św. emeryt.-rentowe
amortyzacja leasingowanych ŚT
odsetki budżetowe
odpis aktualizacyjny należności
wydatki na reprezentację
odsetki naliczone
niezapłacony ZUS pracodawcy
nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową
PFRON
raty kapitałowe leasingu
aktualizacja wartości inwestycji

114

96

68

-1 268

-1 356

-1 160

72

30

16

amortyzacja niestanowiąca kosztu

205

foliarka – sprzedaż 2011 r.
Pozostałe

-110

0

0

185

76

76

-506

401

278

70

64

54

128

21

6

(-) koszty nkup (niestanowiące kosztu uzyskania przychodu)
z lat poprzednich stanowiące kup (koszty uzyskania
przychodu) w roku
niezapłacony ZUS pracodawcy
wycena bilansowa różnic kursowych 2011
rezerwa na badanie

20

rezerwa na urlopy

109

wypłacone umowy-zlecenia

33

234

171

0

premie pieniężne dotyczące roku poprzedniego

138

14
82

-832

Prospekt Emisyjny

MFO S.A.

Rozdział III – Dokument Rejestracyjny

rok 2012
Dochód

rok 2011

rok 2010

5 683

3 916

3 930

Darowizny

0

0

0

straty z lat ubiegłych

0

0

0

Dochód do opodatkowania

5 683

3 916

3 930

Podstawa PDOP (po zaokrągleniu)

5 683

3 916

3 930

podatek dochodowy

1 080

744

747

300

273

570

1 380

1 017

1 317

(-) odliczenia od dochodu

zmiana podatku odroczonego

razem podatek dochodowy

20.3.6.3

Dane uzupełniające pozostałe (w tys. zł)

Nota 20 Struktura zatrudnienia
Grupy zawodowe

Liczba osób

Liczba osób

Liczba osób

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Zarząd

1

Administracja

1

1

8

8

8

23

18

19

Mechanicy

6

5

4

Produkcja

81

68

63

Wózkowi

12

14

12

131

114

107

Dział sprzedaży

Razem

Nota 21 Świadczenia na rzecz kluczowego kierownictwa
Wyszczególnienie

2012

Wynagrodzenie członków Zarządu

2011
339

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej
Razem

2010
338

296

0

0

0

339

338

296

Nota 22 Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta
Wyszczególnienie

za rok 2012

za rok 2011

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego

16

Pozostałe usługi (przekształcenie danych finansowych z UoR na MSR)

12

Razem

28

za rok 2010
20

20

20

20

Nota 23 Kursy walut zastosowane do wyceny
31.12.2012 roku – 4,0882 PLN/EUR (Tabela nr 252/A/NBP/2012 z 31.12.2012)
31.12.2011 roku – 4,4168 PLN/EUR (Tabela nr 252/A/NBP/2011 z 30.12.2011)
31.12.2010 roku – 3,9603 PLN/EUR (Tabela nr 255/A/NBP/2010 z 31.12.2010)
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Nota 24 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2012
Zarząd Spółki proponuje zysk osiągnięty na dzień 31.12.2012 przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Nota 25 Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych
Rok 2012
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

7 581
-9 295

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

2 957

Zmiana stanu środków pieniężnych netto

1 243

Środki pieniężne na początek roku obrotowego

665

Środki pieniężne na koniec roku obrotowego

1 908

Rok 2011
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

5 798

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

-2 181

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

-3 285

Zmiana stanu środków pieniężnych netto

332

Środki pieniężne na początek roku obrotowego

333

Środki pieniężne na koniec roku obrotowego

665

Rok 2010
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

2 176
-1 555
-438

Zmiana stanu środków pieniężnych netto

183

Środki pieniężne na początek roku obrotowego

149

Środki pieniężne na koniec roku obrotowego

333

Nota 26 Transakcje z jednostkami powiązanymi
Transakcje z członkami kluczowego personelu kierowniczego jednostki
Pana Tomasza Mirskiego, Prezesa Zarządu, łączy ze Spółką umowa o pracę zawarta w dniu 1 lipca 2007 r., zmieniona
aneksem z dnia 2 listopada 2010 r. Na podstawie tej umowy, w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi,
Spółka uiściła na rzecz Pana Tomasza Mirskiego kwotę w wysokości 973.000 PLN, co stanowi iloczyn liczby miesięcy
wchodzących w skład okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi oraz miesięcznego wynagrodzenia
za pracę przysługującego Panu Tomaszowi Mirskiemu.
Pana Jakuba Czerwińskiego, Członka Zarządu, łączy ze Spółką umowa o pracę zawarta w dniu 1 stycznia 2004 r.,
zmieniona kolejnymi aneksami. W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Spółka uiszczała na rzecz
Pana Jakuba Czerwińskiego wynagrodzenie, które od 1 stycznia 2010 r. do 30 października 2010 r. wynosiło 4600 PLN
brutto miesięcznie, w okresie od 1 listopada 2010 r. do 31 marca 2012 r. wynosiło 6150 PLN brutto miesięcznie,
a w okresie od 1 kwietnia 2012 do 31 grudnia 2012 r. wynosi 11500 PLN brutto miesięcznie.
Pana Adama Piekutowskiego, Członka Zarządu, łączy ze Spółką umowa o pracę zawarta w dniu 1 marca 2011 r.
(zastępująca poprzednie umowy z 1 sierpnia 2007 r. oraz z 1 stycznia 2008 r.). W okresie objętym historycznymi
informacjami finansowymi Spółka uiszczała na rzecz Pana Adama Piekutowskiego wynagrodzenie, które od 1 stycznia
2010 r. do 30 października 2010 r. wynosiło 3730 PLN brutto miesięcznie, w okresie od 1 listopada 2010 r. do 28 lutego
2012 r. wynosiło 8850 PLN brutto miesięcznie, a w okresie od 1 marca 2012 do 31 grudnia 2012 r. wynosi 11500 PLN
brutto miesięcznie.
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Tabela. Wartość wynagrodzenia osób pełniących funkcję członków Zarządu Spółki (w PLN):
2012 r.

2011 r.

2010 r.

Tomasz Mirski

339 399,73

338 454,93

296 498,22

Jakub Czerwiński

124 673,03

77 780,31

57 679,31

Adam Piekutowski

137 750,98

120 222,99

78 706,75

Źródło: Emitent

W dniu 1 kwietnia 2013 r. została zawarta umowa dzierżawy pomiędzy Spółką, jako dzierżawcą, a Markiem Mirskim
(Przewodniczącym Rady Nadzorczej) i Bożeną Mirską (małżonką Marka Mirskiego), jako wydzierżawiającymi.
Przedmiotem dzierżawy jest:
•

niezabudowana działka gruntu nr 21/3 zlokalizowana w miejscowości Kożuszki Parcel, objęta księgą
wieczystą KW nr PL1O/00027904/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie, Wydział V Ksiąg
Wieczystych („Nieruchomość 1”); oraz

•

nieruchomość składająca się z działek gruntu nr 20/3 oraz 21/4 zlokalizowana w miejscowości Kożuszki
Parcel, objęta księgą wieczystą KW nr PL1O/00033981/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie,
Wydział V Ksiąg Wieczystych („Nieruchomość 2”).

Z tytułu zawartej umowy dzierżawy MFO jako dzierżawca uiszcza na rzecz wydzierżawiającego czynsz w wysokości
7.000,00 zł netto miesięcznie.
Wyżej opisana umowa dzierżawy zastąpiła:
•

umowę najmu z dnia 11 lutego 2010 r., zawartą pomiędzy tymi samymi stronami, dotyczącą najmu
Nieruchomości 2. Z tytułu umowy najmu MFO jako najemca uiszczał na rzecz wynajmującego czynsz
w wysokości 5.000,00 zł netto miesięcznie;

•

umowę dzierżawy z dnia 15 września 2010 r., zawartą pomiędzy tymi samymi stronami, dotyczącą dzierżawy
części Nieruchomości 1 o powierzchni 6042 m kw. Z tytułu umowy dzierżawy MFO jako dzierżawca uiszczał
na rzecz wydzierżawiającego czynsz w wysokości 2.000,00 zł netto miesięcznie.

•

umowę dzierżawy z dnia 22 listopada 2010 r., zawartą pomiędzy tymi samymi stronami, dotyczącą dzierżawy
części Nieruchomości 1 o powierzchni 1,876 ha. Z tytułu umowy dzierżawy MFO jako dzierżawca uiszczał na
rzecz wydzierżawiającego czynsz w wysokości 6.000,00 zł netto miesięcznie.

Nieruchomość 2 jest współobciążona hipotekami (opisanymi w Punkcie 8.1 Rozdziału III Prospektu) zabezpieczającymi
zobowiązania kredytowe Emitenta.
Ponadto na podstawie umowy najmu z dnia 1 sierpnia 2004 r. zmienionej aneksami z dnia 1 czerwca 2005 r. oraz
29 lutego 2008 r. zawartej pomiędzy RADO s.c. Tomasz Mirski Marek Mirski, jako wynajmującymi, a Spółką, jako
najemcą, Spółka wynajmowała zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Bramki, przy ul. Łódzkiej 45,
w gminie Błonie, dla których Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o numerze KW 15877-4, KW 32076-4. Spółka wykorzystywała halę produkcyjną znajdującą się na powyższej
nieruchomości w procesie okleinowania i profilowania profili PCV. Powyższa umowa najmu została rozwiązana z dniem
31 lipca 2011 r.
Tabela. Wartość czynszu dzierżawy/najmu z tytułu dzierżawy/najmu nieruchomości uiszczonego przez Spółkę
na rzecz Marka i Bożeny Mirskich i RADO s.c. Tomasz Mirski Marek Mirski (w tys. PLN):
MFO

Marek Mirski i Bożena Mirska

RADO s.c. Tomasz Mirski Marek Mirski

Zakupy

Sprzedaż

Zakupy

Sprzedaż

2012 r.

60

0

0

0

2011 r.

60

0

64

0

2010 r.

50

0

127

0

Źródło: Emitent

Transakcje z pozostałymi jednostkami powiązanymi
Spółka dokonuje transakcji handlowych z podmiotami kontrolowanymi przez akcjonariusza Spółki, Pana Marka
Mirskiego: ASCON sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kożuszki Parcel oraz MW Legal 15 sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie. ASCON sp. z o.o. jest spółką prowadzącą działalność handlową polegającą głównie na sprzedaży profili
okiennych PCV (profile PCV nieokleinowane, okleinowane, profile stalowe i dodatki do systemu okiennego PLUSTEC)
oraz pośrednictwie w sprzedaży wyrobów hutniczych (w tym surowców i towarów hutniczych nieprzetworzonych). MW
LEGAL 15 sp. z o.o. jest spółką powołaną dla przeprowadzenia transakcji dotyczącej sprzedaży nieruchomości,
świadczy również usługi projektowo-architektoniczne dotyczące nieruchomości.
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Strony transakcji nie są związane umowami o współpracę lub umowami ramowymi, transakcje dokonywane są na
zasadach każdorazowych zamówień i zleceń.
Transakcje z ASCON sp. z o.o. obejmowały wzajemną sprzedaż profili stalowych w celu poszerzenia oferty handlowej
stron transakcji, świadczenie przez Spółkę usługi okleinowania profili PCV dostarczonych przez ASCON sp. z o.o. oraz
sprzedaż przez ASCON sp. z o.o. na rzecz Spółki wyrobów hutniczych (w tym surowców i towarów nieprzetworzonych).
Przedmiotem transakcji z MW Legal 15 sp. z o.o. było wykonanie przez MW Legal 15 sp. z o.o. dwóch projektów
budowlanych (projekt hali produkcyjnej oraz budynku biurowego) oraz sprzedaż na rzecz Spółki kręgów stalowych
o łącznej wartości 123.000 zł.
Tabela. Wartość transakcji handlowych zawieranych przez Emitenta z podmiotami kontrolowanymi przez
akcjonariusza Emitenta, Pana Marka Mirskiego (w tys. PLN):
ASCON sp. z o.o.

MFO

Zakupy

MW LEGAL 15 sp. z o.o.

Sprzedaż

Zakupy

Sprzedaż

2012 r.

1 060

1 012

123

0

2011 r.

583

1 590

0

0

2010 r.

419

3 477

0

0

Źródło: Emitent

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi jednostkę powiązaną z Emitentem stanowiła Spółka MFO
TRADING Sp. z o.o., która została powołana do obsługi kontraktów handlowych dotyczących zakupów i odsprzedaży
kręgów stalowych. W dniu 22.12.2010 Marek Mirski zbył udziały w spółce MFO TRADING Sp. z o.o. W okresie objętym
historycznymi informacjami finansowymi nie miały miejsca transakcje pomiędzy Emitentem a Spółką MFO TRADING
Sp. z o.o.
Nota 27

Zestawienie i objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowymi (MSR)
a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi (PSR)

Nota 27.1

Przekształcenie sprawozdania na dzień 31 grudnia 2010 r.

Pozycje sprawozdania finansowego
na dzień 31 grudnia 2010 roku

Objaśnienie korekty

Rzeczowe aktywa trwałe

Przeszacowanie środków trwałych
do wartości godziwej zgodnie z MSR

Należności handlowe

Korekta kosztów zakupu dotycząca
lat ubiegłych

Kapitał własny

Korekta
MSR

PSR

MSR/MSSF

19 998

1 981

21 978

8 261

599

8 860

Szczegółowe objaśnienie znajduje się
w Nocie 8.

15 406

2 203

17 609

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

Korekta podatku odroczonego do
zmian MSR mających wpływ na wynik

1 002

376

1 378

Amortyzacja

Korekta stawek amortyzacji w związku
z przeszacowaniem środków trwałych
(MSR 16)

545

109

654

Zużycie materiałów i energii

Korekta kosztów zakupu dotycząca
lat ubiegłych

102 785

-171

102 614

Podatek dochodowy

Ujęcie podatku odroczonego
od wprowadzonych korekt MSR

1 067

250

1 317

Nota 27.2 Przekształcenie sprawozdania na dzień 31 grudnia 2011 r.
Pozycje sprawozdania finansowego na
dzień 31 grudnia 2011 roku

Objaśnienie korekty

PSR

Korekta
MSR

MSR/MSSF

Rzeczowe aktywa trwałe

Przeszacowanie środków trwałych
do wartości godziwej zgodnie z MSR

23 276

1 931

25 208

Należności handlowe

Korekta kosztów zakupu dotycząca
lat ubiegłych

14 831

832

15 663

Kapitał własny

Szczegółowe objaśnienie znajduje się
w Nocie 8.

19 586

2 397

21 983

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

Korekta podatku odroczonego do zmian
MSR mających wpływ na wynik

1 305

367

1 672
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Pozycje sprawozdania finansowego na
dzień 31 grudnia 2011 roku

Objaśnienie korekty

Amortyzacja

Korekta stawek amortyzacji w związku
z przeszacowaniem środków trwałych
(MSR 16)

Zużycie materiałów i energii

Korekta kosztów zakupu dotycząca
lat ubiegłych

Podatek dochodowy

Ujęcie podatku odroczonego
od wprowadzonych korekt MSR

Korekta
MSR

PSR

MSR/MSSF

623

146

769

124 917

-234

124 683

1 026

-9

1 017

Nota 27.3 Przekształcenie sprawozdania na dzień 31 grudnia 2012 r.
Pozycje sprawozdania finansowego na
dzień 31 grudnia 2012 roku

Objaśnienie korekty

Korekta
MSR

PSR

MSR/MSSF

Rzeczowe aktywa trwałe

Przeszacowanie środków trwałych
do wartości godziwej zgodnie z MSR

32 946

1 583

34 529

Kapitał własny

Szczegółowe objaśnienie znajduje się
w Nocie 8.

25 314

1 278

26 592

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

Korekta podatku odroczonego do zmian
MSR mających wpływ na wynik

1 679

305

1 984

Amortyzacja

Korekta stawek amortyzacji w związku
z przeszacowaniem środków trwałych
(MSR 16)

743

143

886

Podatek dochodowy

Ujęcie podatku odroczonego
od wprowadzonych korekt MSR

1 442

-62

1 380

20.4.

Badanie historycznych rocznych informacji finansowych

20.4.1. Oświadczenie o zbadaniu historycznych informacji finansowych przez biegłego rewidenta
Historyczne dane finansowe przedstawione w Rozdziale 20.3 Prospektu Emisyjnego zostały zbadane przez biegłego
rewidenta. Żaden z biegłych rewidentów nie odmówił wyrażenia opinii o badanych danych finansowych, jednocześnie
wyrażone przez biegłych rewidentów opinie dotyczące tych sprawozdań nie zawierały zastrzeżeń, jak również nie były
negatywne.
20.4.2. Wskazanie innych informacji zawartych w Prospekcie, które zostały zbadane przez biegłego rewidenta
Poza historycznymi danymi finansowymi Emitenta za lata obrotowe 2010, 2011 i 2012 będącymi przedmiotem badania,
weryfikacji przez biegłego rewidenta podlegały zamieszczone w Prospekcie prognozy finansowe.
20.4.3. Źródło danych finansowych niepochodzących ze sprawozdań finansowych
Biegły rewident korzystał dodatkowo z operatów szacunkowych określających wartość godziwą wybranych środków
trwałych stanowiących własność Emitenta na dzień 31 grudnia 2012, które zostały sporządzone przez niezależnego
eksperta (rzeczoznawcę majątkowego).

20.5.

Śródroczne informacje finansowe i inne

20.5.1. Wprowadzenie
Prezentowane w Prospekcie śródroczne informacje finansowe MFO S.A. obejmują skrócone śródroczne sprawozdanie
finansowe sporządzone za okres od 01 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. wraz z danymi porównawczymi za okres
od 01 stycznia 2012 r. do 30 września 2012 roku oraz od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.
20.5.2. Raport niezależnego biegłego rewidenta
Zaprezentowane w niniejszym Rozdziale sprawozdanie finansowe nie zostało poddane przeglądowi przez niezależnego
biegłego rewidenta.
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20.5.3.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MFO S.A. za trzy kwartały roku obrotowego 2013

20.5.3.1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (w tys. zł)
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Nota

AKTYWA
I. Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

2

30.09.2013

31.12.2012

TPLN

TPLN

35 669

34 626

35 493

34 529

Nieruchomości inwestycyjne

-

Wartość firmy

-

Pozostałe wartości niematerialne

1

26

Aktywa finansowe

-

Inne należności długoterminowe

-

Pożyczki

13

-

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

3

150

Rozliczenia międzyokresowe

84

-

II. Aktywa obrotowe

47 944

38 746

4

19 943

21 009

Należności handlowe oraz pozostałe należności

5

26 359

15 689

Należności z tytułu podatku dochodowego

5

-

103

Zapasy

Aktywa finansowe

-

Pożyczki

-

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

1 419

1 908

223

37

83 613

73 372

Rozliczenia międzyokresowe
Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem

PASYWA

Nota

I. Kapitał własny

30.09.2013

31.12.2012

7

30 441

26 592

Kapitał podstawowy

7

1 000

1 000

Kapitał z aktualizacji wyceny

7

606

606

Pozostałe kapitały

7

23 864

18 923

Zyski zatrzymane

7

1 122

1 122

Zysk (strata) netto

7

3 849

4 942

6 434

7 429

II. Zobowiązania długoterminowe
Kredyty i pożyczki

9

2 317

3 109

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

6

1 955

1 984

10

2 134

2 308

28

28

Długoterminowe rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania z tytułu leasingu
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe

46 738

39 350

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania

8

36 966

31 125

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe

9

7 591

7 307

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

8

199

Zobowiązania z tytułu leasingu

10

1 648

670

Rezerwy krótkoterminowe

11

334

249

83 613

73 372

Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem
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20.5.3.2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. zł)
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Nota

01.01.2013-30.09.2013

01.01.2012-30.09.2012

12

128 364

126 112

126 120

118 930

Działalność kontynuowana
A. Przychody z działalności operacyjnej
I. Przychody ze sprzedaży produktów i usług
II. Zmiana stanu produktów

-1 461

4 242

III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

3 705

2 940

123 581

119 828

B. Koszty działalności operacyjnej

12

I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty

840

632

107 256

106 576

5 474

4 139

273

224

V. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

5 704

4 935

VI. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

3 501

2 658

VII. Pozostałe koszty
C. Zysk (strata) ze sprzedaży
I. Pozostałe przychody operacyjne

13

II. Pozostałe koszty operacyjne

13

D. Zysk (strata) na działalności operacyjnej
I. Przychody finansowe

14

II. Koszty finansowe

14

533

664

4 783

6 284

504

429

283

622

5 004

6 091

130

115

818

933

4 316

5 273

467

1 788

a) część bieżąca

561

1 035

b) część odroczona

-94

753

3 849

3 485

3 849

3 485

1 000 000

1 000 000

3,85

3,48

E. Zysk (strata) brutto
F. Podatek dochodowy

15

G. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

Działalność zaniechana
J. Inne całkowite dochody
K. Podatek od innych całkowitych dochodów
Zysk (strata) okresu (zanualizowany)
Średnia liczba udziałów/akcji
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (PLN)

Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN)

**

0,77

**uwzględniona została liczba akcji po podziale 5.000.000 (Informacja o podziale – Nota 7.2)
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20.5.3.3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł)
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
01.09.2013-30.09.2013
I.

I.a.

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
–

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

–

korekty błędów

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
1.

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1.1.

b)

b)

1 000

18 012

13 772

4 942

4 240

4 942

4 240

22 954

18 012

606

811

zwiększenie (z tytułu)
przeszacowanie środków trwałych

zmniejszenie (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu

Zwiększenie

b)

Zmniejszenie

3.1.

Udziały (akcje) własne na koniec okresu

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
4.1.

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a)

b)

zwiększenie (z tytułu)
–

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

–

z podziału zysku (ustawowo)

–

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenie (z tytułu)
–

4.2.

pokrycia straty

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1.

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a)

zwiększenie (z tytułu)
–

b)

5.2.

146

1 000

umorzenia udziałów (akcji)

Udziały (akcje) własne na początek okresu
a)

5.

1 000

Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
–

4.

1 000

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

a)

3.

21 983

wydania udziałów (emisji akcji)

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

2.2.

26 592

zmniejszenie (z tytułu)
–

2.1.

21 983

zwiększenie (z tytułu)
–

2.

26 592

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a)

1.2.

01.09.2012-30.09.2012

przeszacowanie środków trwałych

zmniejszenie (z tytułu)

6

–

zbycia środków trwałych

–

przeszacowanie środków trwałych

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
01.09.2013-30.09.2013
6.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

911

911

911

911

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

1 122

1 249

1 122

1 249

1 122

1 249

4 942

4 240

4 942

4 287

6.1.

6.2.
7.

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a)

zwiększenie (z tytułu)

b)

zmniejszenie (z tytułu)

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

7.1

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

–

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

–

korekty błędów

7.2

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a)

b)

zwiększenie (z tytułu)
–

podziału zysku z lat ubiegłych

–

korekta umorzenia w wyniku przeszacowania śr. trw.

zmniejszenie (z tytułu)

0

47

4 942

4 240

1 122

1 202

1 122

1 202

Wynik netto

3 849

3 485

a)

zysk netto

3 849

3 485

b)

strata netto

c)

odpisy z zysku
30 441

25 415

7.3.

–

korekta umorzenia w wyniku przeszacowania śr. trw.

–

przekazanie na kapitał zapasowy

–

pozostałe korekty

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

7.4.

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

–

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

–

korekty błędów

7.5.

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a)

zwiększenie (z tytułu)
–

b)

8.

II.

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenie (z tytułu)

7.6.

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

7.7.

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
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20.5.3.4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. zł)
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
01.09.2013-30.09.2013
A.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.

Zysk (strata) netto

II.

Korekty razem

III.
B.

1.

Amortyzacja

2.

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3 849

3 484

-2 368

1 466

840

632

0

0

3.

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

493

378

4.

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

-43

-47

5.

Zmiana stanu rezerw

6.

Zmiana stanu zapasów

7.

Zmiana stanu należności

8.

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

9.

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

10.

Inne korekty

56

801

1 066

-5 080

-10 567

-9 748

6 040

14 590

-253

-60

1 481

4 950

Wpływy

2 200

47

1.

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2 200

47

2.

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3.

Z aktywów finansowych, w tym:

1 773

4 069

1 773

4 069

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I.

a)
b)

4.
II.

w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
–

zbycie aktywów finansowych

–

dywidendy i udziały w zyskach

–

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

–

odsetki

–

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki

1.

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych

2.

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3.

Na aktywa finansowe, w tym:

4.
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a)

w jednostkach powiązanych

b)

w pozostałych jednostkach
–

nabycie aktywów finansowych

–

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
01.09.2013-30.09.2013
III.
C.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

01.09.2012-30.09.2012

427

-4 022

331

1 995

331

1 995

2 728

2 237

839

1 034

1 396

825

493

378

-2 397

-242

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.

II.

III.

Wpływy

1.

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2.

Kredyty i pożyczki

3.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

4.

Inne wpływy finansowe

Wydatki
1.

Nabycie udziałów (akcji) własnych

2.

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3.

Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku

4.

Spłaty kredytów i pożyczek

5.

Wykup dłużnych papierów wartościowych

6.

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7.

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8.

Odsetki

9.

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

D.

Przepływy pieniężne netto razem

-489

686

E.

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

-489

686

–

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F.

Środki pieniężne na początek okresu

1 908

665

G.

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym

1419

1351

–

MFO S.A.

o ograniczonej możliwości dysponowania

Prospekt Emisyjny

149

Rozdział III – Dokument Rejestracyjny

20.5.3.5.

Wybrane informacje objaśniające (w tys. zł)

20.5.3.5.1.

Noty objaśniające (w tys. zł)

20.5.3.5.1.1. Noty objaśniające do Sprawozdania z Sytuacji Finansowej (w tys. zł)
Nota 1 Wartości niematerialne i prawne
Nota 1.1 Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych za 9 m-cy 2013 roku
Pozycja

Wartość
firmy

Koszty prac
rozwojowych

Oprogramowanie
komputerowe

Inne
patenty
i licencje

Znaki
towarowe

Know-how

Pozostałe

Razem

Wartość brutto
na 01.01.2013

0

0

135

0

0

0

0

135

Zwiększenia:

0

0

12

0

0

0

0

12

Nabycie

0

0

12

0

0

0

0

12

Wartość brutto
na 30.09.2013

0

0

147

0

0

0

0

147

Umorzenie
na 01.01.2013

0

0

122

0

0

0

0

122

Umorzenie
na 30.09.2013

0

0

121

0

0

0

0

121

Wartość netto
na 01.01.2013

0

0

13

0

0

0

0

13

Wartość netto
na 30.09.2013

0

0

26

0

0

0

0

26

Nota 2 Rzeczowe aktywa trwałe
Nota 2.1 Rzeczowe aktywa trwałe – stan na dzień 30.09.2013
30.09.2013

Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe

31.12.2012

35 493

34 529

32 280

32 483

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

1 428

1 428

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

9 023

9 096

c) urządzenia techniczne i maszyny

20 912

20 976

d) środki transportu

708

771

e) inne środki trwałe

209

213

3 213

2 046

2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie

0

Prawo Spółki do dysponowania rzeczowymi aktywami trwałymi zostało ograniczone. Opis zabezpieczeń znajduje się
w Nocie 9.
Nota 2.2 Zestawienie rzeczowych środków trwałych za I półrocze 2013 roku
Pozycja
Wartość brutto na 01.01.2013
Zwiększenia:

Grunty

Budynki
i budowle

Maszyny
i urządzenia

Środki
transportu

Pozostałe

1 428

9 396

22 773

1 009

337

0

16

7 255

0

15

z inwestycji
z leasingu
zakupy
przemieszczenia

2 200
16

561
4 494

przeszacow. śr. trw. własnych
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Razem
środki
trwałe

Środki
trwałe
w budowie

Razem

34 944

2 046

36 990

7 286

1 168

8 454

0

0

2 200

2 200

592

1 168

1 760

4 494

4494

0

0
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Pozycja

Grunty

Budynki
i budowle

Maszyny
i urządzenia

Środki
transportu

Pozostałe

Razem
środki
trwałe

Środki
trwałe
w budowie

Razem

przeszacow. śr. trw. leasing

0

0

różnice

0

0

0

0

0
Zmniejszenia:

0

0

sprzedaż

7 042

32

0

Wartość brutto
na 30.09.2013

1 428

9 412

7 074

2 157
0

0

4 494

4 494

4 494

0

0

423

423

przemieszczenia na śr. transportu
pozostałe

0

2 157

likwidacja
przemieszczenia

0

7 074

391

32

22 986

977

352

2 157

35 155

3 214

38 369

Odpis aktualizujący z tytułu utraty
wartości na 01.01.2013

0

Zwiększenia:

0

Zmniejszenia:

0

Odpis aktualizujący z tytułu utraty
wartości na 30.09.2013

0

Umorzenie na 01.01.2013

0

0

0

0

300

1 798

238

125

2 461

2 461

89

669

63

19

840

840

394

32

426

426

389

2 073

269

144

2 875

2 875

Odpis amortyzacyjny za okres
sprawozdawczy
Zmniejszenia:
Umorzenie na 30.09.2013

0

0

Wartość netto na 01.01.2013

1 428

9 096

20 975

771

213

32 483

2 046

34 529

Wartość netto na 30.09.2013

1 428

9 023

20 913

708

208

32 280

3 213

35 493

Środki trwałe bilansowe (struktura własnościowa)

30.09.2013

Własne

30 041

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu

5 452

Razem

35 493

Planowane nakłady na środki trwałe związane z zawartymi umowami o kredyty technologiczne – Nota 9.
Nota 3 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 3.1 Zestawienie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego za 9 m-cy 2013 roku
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podstawa
wyliczenia

Podatek
odroczony

30.09.2013
Stawka podatku dochodowego przyjęta do obliczeń:

19,00%

1. Stan na początek okresu, w tym:

0

a) odniesione na wynik finansowy

84

0

80

221

42

– z tytułu – badanie bilansu

28

5

– z tytułu – ujemne różnice kursowe

22

4

– z tytułu – opcje walutowe, forwardy

72

14

– z tytułu – niewykorzystane urlopy

– z tytułu – świadczenia emerytalno-rentowe

7

1

– z tytułu – odpis aktualizacyjny należności

70

13

– z tytułu – odsetki naliczone niezapłacone

2

0
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Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podstawa
wyliczenia

Podatek
odroczony

30.09.2013
b) odniesione na kapitał własny
– z tytułu – świadczenia emerytalno-rentowe

0

4

21

4

c) odniesione na wartość firmy

0

0

2. Zwiększenia:

0

70

a) odniesione na wynik finansowy w związku z powstaniem dodatnich różnic przejściowych

0

70

85

16

0

0

274

52

0

0

– z tytułu – odpis aktualizacyjny należności

8

2

– z tytułu – odsetki naliczone niezapłacone

0

0

b) odniesione na wynik finansowy w związku ze stratą podatkową

0

0

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

0

0

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową

0

0

e) odniesione na wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi

0

0

– z tytułu – niewykorzystane urlopy
– z tytułu – badanie bilansu
– z tytułu – ujemne różnice kursowe
– z tytułu – świadczenia emerytalno-rentowe
– z tytułu – opcje walutowe, forwardy, IRS

3. Zmniejszenia:

0

4

a) odniesione na wynik finansowy w związku z odwróceniem się ujemnych różnic przejściowych

0

0

14

4

4. Stan na koniec okresu, w tym:

0

150

a) odniesione na wynik finansowy

0

146

306

58

– z tytułu – opcje walutowe, forwardy, IRS

– z tytułu – niewykorzystane urlopy
– z tytułu – badanie bilansu

28

5

– z tytułu – ujemne różnice kursowe

296

56

– z tytułu – opcje walutowe, forwardy

58

11

– z tytułu – transakcja zamiany IRS

0

0

– z tytułu – świadczenia emerytalno-rentowe

7

1

78

15

– z tytułu – odpis aktualizacyjny należności
b) odniesione na kapitał własny
– z tytułu – świadczenia emerytalno-rentowe

0

4

21

4

0

0

c) odniesione na wartość firmy

Nota 4 Zapasy
TPLN

Zapasy

30.09.2013

31.12.2012

a) materiały

9 200

8 886

b) półprodukty i produkcja w toku

2 139

3 645

c) produkty gotowe

7 689

8 125

d) towary
Zapasy razem (wartość bilansowa)
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Zapasy razem

915

352

19 943

21 009

0

0

19 943

21 009

W badanych okresach Spółka nie tworzyła odpisów aktualizacyjnych od zapasów z uwagi na brak zapasów
składowanych powyżej 12 miesięcy i trudno zbywalnych.
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Nota 5 Należności krótkoterminowe
Nota 5.1 Należności krótkoterminowe – stan na dzień 30.09.2013
30.09.2013

Należności krótkoterminowe

31.12.2012

26 359

15 792

1. Należności od jednostek powiązanych

0

0

2. Należności od pozostałych jednostek

26 359

15792

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:
i. do 12 miesięcy

26 333

15580

26 333

15 580

0

0

ii. powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń

20

113

0

103

c) inne

6

98

d) dochodzonych na drodze sądowej

0

0

w tym z tytułu podatku dochodowego

Nota 5.2 Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wg struktury wiekowej
Należności z tytułu dostaw i usług – krótkoterminowe

30.09.2013

1) nieprzeterminowane

31.12.2012

20 811

11 650

2) przeterminowane:

5 600

4 000

0-90 dni

4 688

3 558

91-180 dni

315

162

181-360 dni

254

45

powyżej 360 dni

343

235

Razem należności z tyt. dostaw i usług

26 411

15 650

3) w tym przeterminowane objęte postępowaniem upadłościowym, likwidacyjnym i układowym

0

0

Odpisy aktualizujące należności

78

70

26333

15 580

Należności po uwzględnieniu odpisów aktualizujących

W badanym okresie Spółka utworzyła odpis aktualizujący dla należności przeterminowanych powyżej 360 dni. Wszystkie
przeterminowane należności objęte są polisą ubezpieczenia od ryzyka kupieckiego, a wysokość dokonanego odpisu
odpowiada udziałowi własnemu Spółki w ewentualnym wypadku ubezpieczeniowym.
Nota 5.3 Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wg struktury walutowej
Należności z tytułu dostaw i usług (struktura walutowa)

Pierwotna
waluta

TPLN
30.09.2013

31.12.2012

a) w walucie polskiej

PLN

18 389

12 613

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN)

EUR

7 944

2 968

26 333

15 580

Należności krótkoterminowe razem

Nota 6 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 6.1 Zestawienie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego za 9 miesięcy 2013
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podstawa
wyliczenia

Podatek
odroczony

30.09.2013
Stawka podatku dochodowego przyjęta do obliczeń:

19,00%

1. Stan na początek okresu, w tym:

1 984

a) odniesione na wynik finansowy

10 443

1 984

– z tytułu – leasing finansowy

4 701

893

– z tytułu – różnica w stawkach amortyzacyjnych

5 491

1 043
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Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Podstawa
wyliczenia

Podatek
odroczony

30.09.2013
– z tytułu – dodatnie różnice kursowe
– z tytułu – odsetki naliczone niezapłacone

154

29

97

18

b) odniesione na kapitał własny

0

0

c) odniesione na wartość firmy

0

0

2. Zwiększenia:

0

548

17

4

2854

542

– z tytułu – odsetki naliczone niezapłacone
– z tytułu – różnica w stawkach amortyzacyjnych
– z tytułu – dodatnie różnice kursowe

10

2

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi

0

0

3. Zmniejszenia:

0

577

a) odniesione na wynik finansowy w związku z odwróceniem się dodatnich różnic
przejściowych

0

577

3031

577

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi

0

0

c) odniesione na wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi

0

0

4. Stan na koniec okresu, w tym:

0

1955

a) odniesione na wynik finansowy

0

1955

– z tytułu – leasing finansowy
– z tytułu – odsetki naliczone niezapłacone

– z tytułu – leasing finansowy

1 670

317

– z tytułu – różnice w stawkach amortyzacyjnych

8 345

1 585

– z tytułu – dodatnie różnice kursowe

164

31

– z tytułu – odsetki naliczone niezapłacone

114

22

b) odniesione na kapitał własny

0

0

c) odniesione na wartość firmy

0

0

Nota 7 Kapitał własny
Nota 7.1 Struktura kapitału własnego – stan na dzień 30.09.2013
30.09.2013

Kapitały (fundusze) własne
I. Kapitał (fundusz) podstawowy

31.12.2012

30 441

26 592

1 000

1 000

22 954

18 012

606

606

I. Kapitał (fundusz) podstawowy wpłacony niezarejestrowany
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

911

911

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

1 122

1 122

VIII. Zysk (strata) netto

3 849

4 942

Kapitał zapasowy i rezerwowy zaprezentowane są w Sprawozdaniu z Sytuacji Finansowej w pozycji „Pozostałe kapitały”
(pkt 20.5.3.1 niniejszego Prospektu).
Pozycję należy analizować w korespondencji do Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym (pkt 20.5.3.3 niniejszego
Prospektu).
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Nota 7.2 Struktura kapitału własnego – stan na dzień 30.09.2013
Na dzień 30.09.2013
akcje w Spółce posiadali:

ilość akcji

wartość nominalna akcji (PLN)

Tomasz Mirski

2 100 000

420 000,00

42%

Marek Mirski

2 000 000

400 000,00

40%

900 000

180 000,00

18%

5 000 000

1 000 000,00

100%

ilość akcji

wartość nominalna akcji (PLN)

420 000

420 000,00

Bouders Limited

Na dzień 31.12.2012
akcje w Spółce posiadali:
Tomasz Mirski

%

%

42%

Marek Mirski

400 000

400 000,00

40%

Dom Maklerski IDM S.A.

180 000

180 000,00

18%

1 000 000

1 000 000,00

100%

Na podstawie Uchwały nr 9 i 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11.07.2013 r. o podziale
akcji poprzez zmniejszenie ich wartości nominalnej i zwiększenie liczby akcji, a także o wydzieleniu serii A i B i nadaniu
uprzywilejowania akcjom serii A wydzielono: 3.750.000 akcji na okaziciela serii B oraz 1.250.000 uprzywilejowanych akcji
imiennych serii A, gdzie na każdą akcję przypadać będą po 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Na mocy uchwały Zarządu z dnia 01.08.2013 r. dokonano zamiany 225.000 uprzywilejowanych akcji serii A na akcje
zwykłe na okaziciela. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu akcje imienne posiadają: Tomasz Mirski (525.000
uprzywilejowanych akcji imiennych serii A), Marek Mirski (500.000 uprzywilejowanych akcji imiennych serii A). Pozostałe
3.975.000 to akcje zwykłe na okaziciela (225.000 Serii A, 3.750.000 Serii B).
Nota 8 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązanie z tytułu
podatku dochodowego
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania

30.09.2013

31.12.2012

37 165

31 125

37165

31125

35 709

30 269

0

0

1452

852

1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:
i. do 12 miesięcy
ii. powyżej 12 miesięcy
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

199

0

h) z tytułu wynagrodzeń

0

0

i) inne

4

4

0

0

w tym z tytułu podatku dochodowego

3. Fundusze specjalne
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Nota 8.1 Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług wg struktury wiekowej
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – krótkoterminowe

30.09.2013

1) nieprzeterminowane

31.12.2012

31 322

16 903

2) przeterminowane

4 387

13 367

0-90 dni

4 168

10 297

32

1 876

181-360 dni

97

403

powyżej 360 dni

90

790

35 709

30 269

0

0

91-180 dni

Razem zobowiązania z tyt. dostaw i usług
3) w tym przeterminowane objęte postępowaniem upadłościowym, likwidacyjnym i układowym

Nota 8.2 Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług wg struktury walutowej
Waluta
pierwotna

Zobowiązania handlowe krótkoterminowe

TPLN
30.09.2013

31.12.2012

a) w walucie polskiej

PLN

20 298

13 447

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na TPLN)

EUR

15 411

16 822

35 709

30 269

Zobowiązania handlowe krótkoterminowe razem

Nota 9 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Nota 9.1 Specyfikacja kredytów bankowych i pożyczek
Kredyty

30.09.2013

31.12.2012

Długoterminowe

2 317

3 109

Krótkoterminowe

7 591

7 307

Kredyty razem

9 908

10 416

Nota 9.2 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.09.2013. Zabezpieczenie na majątku Spółki
Pożyczkodawca

Rodzaj
kredytu (cel)

Nr umowy

Kwota
z umowy/
/waluta

Zobowiązanie
na dzień
30.09.2013

Warunki

Termin
spłaty

Zabezpieczenie

Millennium S.A.
Warszawa

kredyt
w rachunku
bieżącym
(finansowanie
bieżącej
działalności)

Umowa
o kredyt
w rachunku
bieżącym nr
5797/13/M/04
z dnia
19.06.2013

LIMIT
w kwocie:
7.500 000

6 535 011,03

Zmienne
1-miesięczny
WIBOR
+0,9 % marża

18.06.2014

1) weksel własny in blanco wraz
z deklaracją wekslową
uprawniającą posiadacza
do wypełnienia weksla na
kwotę 11.250.000 PLN
2) zastaw rejestrowy na zapasach
Do czasu ustanowienia
zastawu zabezpieczeniem
będzie przewłaszczenie
przedmiotu zastawu na bank
3) poddanie egzekucji w zakresie
wydania przedmiotu
przewłaszczenia (który
następnie stanie się
przedmiotem zastawu)
4) poddanie się egzekucji
do kwoty 11.250.000 PLN

Raiffeisen
Bank S.A.
Warszawa

kredyt
inwestycyjny
(zakup linii do
profilowania,
rozbudowa hali
magazynowej)

Umowa
kredytowa
z dnia
23 maja 2012 r.
nr CRD/37335/12,
zmieniona
aneksem nr 1
z dnia
14 listopada
2012 r.

4.200.000
PLN

3 372 520,00

Zmienne
1-miesięczny
WIBOR
+2,2% marża

31.12.2016

1) hipoteka łączna do kwoty
6.300.000 PLN na
nieruchomościach objętych
księgami wieczystymi KW
nr PL1O/00035359/9 oraz
KW nr PL1O/00033981/4;
2) cesja wierzytelności z
umowy ubezpieczenia zapasów
i nieruchomości
3) pełnomocnictwo do rachunku
bankowego
4) poddanie się egzekucji,
do kwoty 6.300.000 PLN

9 907 531,03
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W okresie sprawozdawczym Spółka zawarła dwie umowy o kredyt technologiczny z Bakiem Millennium S.A. Planowany
termin uruchomienia kredytów to 2014 rok.
Lp. Kredytodawca
1.

Bank
Millennium S.A.

Umowa

Przedmiot
i czas trwania umowy

Zabezpieczenia

Umowa o kredyt
technologiczny
nr 5786/13/318/04
z dnia 19 czerwca
2013 r.

Kwota kredytu:

1) hipoteka łączna do kwoty 18.360.000
PLN na nieruchomościach objętych
księgami wieczystymi
KW nr PL1O/00035359/9,
KW nr PL1O/00027904/6 oraz
KW nr PL1O/00033981/4;
2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
nr 9010066704006 (hipoteka oraz
cesja są zabezpieczeniami wspólnymi
dla umów o kredyt technologiczny
nr 5786/13/318/04 oraz
nr 5787/13/318/04);
3) zastaw rejestrowy na środkach
trwałych (maszyny);
Do czasu ustanowienia zastawu
zabezpieczeniem będzie
przewłaszczenie przedmiotu zastawu
na bank;
4) zastaw rejestrowy na wszystkich
środkach trwałych (linie technologiczne)
zakupionych z kredytu.
Zastaw zostanie ustanowiony
po zakupieniu linii, nie później
niż do 14 stycznia 2015 r.;
5) poddanie się egzekucji w zakresie
wydania przedmiotu przewłaszczenia;
6) poddanie się egzekucji do kwoty
9.610.440 PLN

5.653.200 PLN
maks. 60% wydatków
kwalifikowanych
Cel kredytu:
realizacja przedsięwzięcia
objętego pomocą publiczną
w ramach programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka Priorytet 4,
Działania 4.3.
(Projekt: „Dwuścienny
kształtownik cienkościenny
z powierzchniowym
odkształceniem i sposób
jego wytwarzania”)
Okres kredytowania:
od 19.06.2013 r.
do 18.01.2020 r.

2.

Bank
Millennium S.A.

Umowa o kredyt
technologiczny
nr 5787/13/318/04
z dnia 19 czerwca
2013 r.

Kwota kredytu:
5.146.800 PLN
maks. 60% wydatków
kwalifikowanych
Cel kredytu:
realizacja przedsięwzięcia
objętego pomocą publiczną
w ramach programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka Priorytet 4,
Działania 4.3.
(Projekt: „Termoizolacyjny
kształtownik z blachy
i sposób jego wytwarzania”)
Okres kredytowania:
od 19.06.2013 r.
do 18.01.2020 r.

1) hipoteka łączna do kwoty 18.360.000
PLN na nieruchomościach objętych
księgami wieczystymi
KW nr PL1O/00035359/9,
KW nr PL1O/00027904/6 oraz
KW nr PL1O/00033981/4;
2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
nr 9010066704006 (hipoteka oraz
cesja są zabezpieczeniami wspólnymi
z dla umów o kredyt technologiczny
nr 5786/13/318/04 oraz
nr 5787/13/318/04;
3) zastaw rejestrowy na środkach
trwałych (linie produkcyjne),
maksymalna wysokość zabezpieczenia
7.720.200 PLN;
5) poddanie się egzekucji w zakresie
wydania przedmiotu przewłaszczenia
(który następnie stanie się
przedmiotem zastawu)
6) poddanie się egzekucji do kwoty
8.749.560 PLN

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym Spółka zawarła umowę o kredyt obrotowy nr 5790/13/400/04 z dnia 19 czerwca
2013 r. (Bank Millennium S.A.) w wysokości 2.000.000 PLN. Celem niniejszego kredytu była spłata zobowiązań wobec
Raiffeisen Bank Polska S.A. powstałych w wykonaniu umowy faktoringowej. Na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania kredyt został spłacony.
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Nota 9.3 Zobowiązania warunkowe
Zobowiązania warunkowe zostały przedstawione w Nocie 9.2 (zabezpieczenia)
Nota 9.4 Struktura kredytów i pożyczek wg terminów wymagalności
Okres spłaty
Umowa kredytowa

do 1 roku

powyżej 1 roku
do 3 lat

powyżej
3 do 5 lat

Razem

powyżej 5 lat

CRD/37335/12

1 056

2 112

205

0

3 373

5797/12/M/04

6 535

0

0

0

6 535

Łącznie

7591

2 112

205

0

9 908

Nota 10 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Nota 10.1 Struktura wiekowa zobowiązań z tytułu leasingu finansowego na dzień 30.09.2013
Okres spłaty
Stan na 30.06.2013

do 1 roku

od 1 roku
do 3 lat

od 3 do 5 lat

Zobowiązanie z tytułu leasingu
finansowego

1 648

1 283

851

Razem

1648

1 283

851

Razem

powyżej 5 lat

3 782
0

3 782

Nota 10.2 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (01.01.2013-30.09.2013)
Wyszczególnienie
Leasing CIĘTARKA 37/0339/05 S

Stan na
01.01.2013
107

Spłata umów
leasingowych
107

Zawarcie umów
leasingowych

Stan na
30.09.2013

0

0

Leasing PROFILARKI METEX 37/0292/05

48

48

0

0

Leasing linii do profilowania GK - LP8323

269

269

0

0

Leasing wózek widłowy YALLE N6183D

10

10

0

0

Leasing BMW N6724Q

9

9

0

0

Leasing wózek widłowy Yalle P4061G

29

10

0

19

Leasing linia do profilowania P3912W – METEX

239

49

0

190

Leasing samochód BMW – WE7187V
umowa 28/0217/11

60

34

0

26

Leasing P3913X – DALLAN

923

189

0

734

Leasing Toyota Auris – P8248N

10

10

0

0

Leasing wózek widłowy Combilift C4000
umowa 12/021553

64

11

0

53

Suwnica jednodźwigarowa umowa 500661-6X-0

177

19

0

158

1 034

113

0

921

0

518

2 200

1 682

2 978

1 396

2 200

3 782

Leasing linia do profilowania – umowa 30235
– maszyna M SWAH
Leasing CIĘTARKA ALCOS K 167861
Łącznie

Nota 11 Specyfikacja rezerw krótkoterminowych
30.09.2013

31.12.2012

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

306

221

Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego

28

28

334

249

Razem

W okresie sprawozdawczym została zaktualizowana wartość rezerwy na niewykorzystane urlopy.
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20.5.3.5.1.1. Noty objaśniające do Sprawozdania z całkowitych dochodów (w tys. zł)
Nota 12 Przychody i koszty działalności operacyjnej
Nota 12.1 Struktura rzeczowa przychodów z działalności operacyjnej oraz kosztów działalności operacyjnej
przedstawione w wersji kalkulacyjnej
Koszty działalności operacyjnej w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów zaprezentowane są w układzie rodzajowym.
W niniejszej nocie przedstawiono koszty działalności operacyjnej w układzie kalkulacyjnym, prezentujące koszty
wytworzenia sprzedanych produktów w podziale na poszczególne segmenty działalności Emitenta (struktura rzeczowa).
Nota 12.1.1 Struktura rzeczowa przychodów z działalności operacyjnej oraz kosztów działalności operacyjnej
za 9 m-cy 2013 roku (wersja kalkulacyjna)
Wyroby
Produkty
i usługi

Przychody
ze sprzedaży
(+)
126 369

Rabaty
zmniejszające
przychód
ze sprzedaży (-)
-249

Koszt
wytworzenia
sprzedanych
produktów (-)
113 002

Bonusy i premie
obniżające
koszt
wytworzenia (+)

Wynik
na
sprzedaży
brutto (=)

78

13 399

Koszty
sprzedaży
6 651

profile okienne

75 737

70 487

3 986

profile GK

27 815

25 133

1 464

profile specjalne

22 731

17 311

1 197

3

0

0

usługi
półfabrykaty
Towary
i materiały

83
przychody
ze
sprzedaży
3 705

Podsumowanie

130 074

-249

71

4

wartość
sprzedanych
towarów
i materiałów

koszty
sprzedaży

3 501

195

116 503

78

13 399

6 846

Koszty
ogólnego
zarządu

Wynik
na
sprzedaży

1 770

4 783

1 770

4 783

Nota 12.1.2 Struktura rzeczowa przychodów z działalności operacyjnej oraz kosztów działalności operacyjnej za
9 m-cy 2012 roku (wersja kalkulacyjna)
30.09.2012
Wyroby

Przychody
ze sprzedaży

Rabaty
zmniejszające
przychód ze
sprzedaży (-)

Koszt
wytworzenia
sprzedanych
produktów

Bonusy i premie
obniżające
koszt
wytworzenia

Wynik
na
sprzedaży
brutto

8

13092

Koszty
sprzedaży

profile okienne

73285

68560

profile GK

26842

23810

1134

profile specjalne

18690

13495

790

246

12

wartość
sprzedanych
towarów
i materiałów

koszty
sprzedaży

2658

124

usługi
półfabrykaty
Towary
i materiały

0

-165

277
przychody
ze
sprzedaży
2940

Podsumowanie

MFO S.A.

122035

-165

3096

Koszty
ogólnego
zarządu

Wynik
na
sprzedaży

1651

6284

0

108770
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Nota 12.2 Struktura terytorialna przychodów z działalności operacyjnej
Nota 12.2.1 Struktura terytorialna przychodów z działalności operacyjnej za 9 m-cy 2013 roku
Pozycja

Kraj

Przychody ze sprzedaży produktów

Razem

73 054

53 066

126 120

2 458

1 247

3 705

75 512

54 313

129 825

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Razem

Eksport

Nota 12.2.2 Struktura terytorialna przychodów z działalności operacyjnej za 9 m-cy 2012 roku
Pozycja

Kraj

Przychody ze sprzedaży produktów

Eksport

86 657

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Razem

Razem

32 273

118 930

2 734

206

2 940

89 391

32 479

121 870

Nota 13 Pozostała działalność operacyjna
Nota 13.1 Specyfikacja pozostałych przychodów operacyjnych za 9 m-cy 2013 i 2012 roku
Wyszczególnienie

01.01.2013-30.09.2013

01.01.2012-30.09.2012

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

43

47

Dotacje

34

10

Inne przychody operacyjne

427

372

Razem

504

429

Nota 13.2 Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych za 9 m-cy 2013 i 2012 roku
Wyszczególnienie

01.01.2013-30.09.2013

01.01.2012-30.09.2012

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0

0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0

0

Inne koszty operacyjne

283

622

Razem

283

622

Nota 14 Działalność finansowa
Nota 14.1 Specyfikacja przychodów finansowych za 9 m-cy 2013 i 2012 roku
Wyszczególnienie

01.01.2013-30.09.2013

Odsetki

129

114

1

0

130

114

Inne
Razem

01.01.2012-30.09.2012

Nota 14.1 Specyfikacja kosztów finansowych za 9 m-cy 2013 i 2012 roku
Wyszczególnienie

01.01.2013-30.09.2013

Odsetki

474

Aktualizacja wartości inwestycji

01.01.2012-30.09.2012
389

19

0

Inne

325

544

Razem

818

933
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Nota 15 Podatek dochodowy
Nota 15.1 Kalkulacja podatku dochodowego od osób prawnych. Rozliczenie głównych pozycji różniących
podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto
30.09.2013
zysk/strata brutto

4 316

(-) przychody niepodlegające opodatkowaniu

40

wycena bilansowa różnic kursowych, rok poprzedni

154

wycena bilansowa różnic kursowych, rok bieżący
odsetki naliczone

-114

(+) koszty nkup (niestanowiące kosztu uzyskania przychodu)

odpisane należności

-1 151

21

rezerwa na urlopy

306

amortyzacja leasingowanych ŚT

197

odsetki budżetowe

0

odpis aktualizacyjny należności

8

wydatki na reprezentację

57

odsetki naliczone

-25

nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową

-973

PFRON

98

raty kapitałowe leasingu

-1141

aktualizacja wartości inwestycji

19

pozostałe

282

(-) koszty nkup (niestanowiące kosztu uzyskania przychodu) z lat poprzednich stanowiące kup
(koszty uzyskania przychodu) w roku

250

wycena bilansowa różnic kursowych 31.12.2012

22

rezerwa na urlopy

221

rezerwa na św. emeryt.-rentowe

7
0

Dochód

2 955
0

(-) odliczenia od dochodu

0
0

Dochód do opodatkowania

2 955
0

Podstawa PDOP (po zaokrągleniu)

2 955
0

podatek dochodowy

561
0

zmiana podatku odroczonego

-95
0

razem podatek dochodowy
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20.5.3.5.2. Pozostałe informacje objaśniające
1. Zgodność sprawozdań z MSSF
1.1. Zgodność przyjętych standardów
Zgodnie z uchwałą nr 8 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A. sprawozdania
finansowe Spółki począwszy od 01.01.2013 sporządzane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR)
oraz interpretacjami opublikowanymi przez Stały Komitet ds. Interpretacji przy RMSR.
Dla celów niniejszego Prospektu przekształcono na zasady zgodne z MSR/MSSF sprawozdania finansowe Emitenta
obejmujące okresy roczne zakończone 31 grudnia 2012 roku, 31 grudnia 2011 roku oraz 31 grudnia 2010 roku oraz
okres zakończony 30 września 2012, które były pierwotnie sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości
(PSR).
1.2. Przestrzegane zasady (polityka) rachunkowości i metod obliczeniowych
W niniejszym śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki)
rachunkowości i metod kalkulacji, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym (31.12.2012).
1.3. Oświadczenie o bezwarunkowej zgodności z MSSF
Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres I-III kwartału zakończonego 30 września 2013 r.
zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR") 34 „Śródroczna
sprawozdawczość finansowa" oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do
śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską opublikowanymi i obowiązującymi w czasie
przygotowania śródrocznego sprawozdania finansowego.
1.4. Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie
Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub
Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie:
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•

Faza pierwsza standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe: Klasyfikacja i wycena – mająca zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2015 roku lub później – do dnia zatwierdzenia
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE. W kolejnych fazach Rada
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zajmie się rachunkowością zabezpieczeń i utratą wartości;

•

Zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe oraz MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji
– obowiązkowa data wejścia w życie i przepisy przejściowe, opublikowane przez RMSR w dniu 16 grudnia
2011 roku. Zmiana odracza w czasie obowiązkowy dzień wejścia w życie z 1 stycznia 2013 roku na 1 stycznia
2015 roku. Zmiany również zwalniają z obowiązku przekształcania danych porównawczych w sprawozdaniach
finansowych w związku z zastosowaniem MSSF 9;

•

MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe – mający zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później;

•

MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
1 stycznia 2013 roku lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później;

•

MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach – mający zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej
dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później;

•

Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12 Przepisy przejściowe – mające zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej
dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później;

•

MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe – mający zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 lub później – w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później;

•

MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólne przedsięwzięcia – mający zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 lub później – w UE mający zastosowanie
najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później;

•

Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań
finansowych – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku
lub później;
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•

Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 27 Jednostki inwestycyjne (opublikowane dnia 31 października
2012 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku
– do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania niezatwierdzone przez UE;

•

Zmiany do MSR 36 Utrata wartości aktywów: Ujawnianie wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych
(opublikowane dnia 29 maja 2013 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się
dnia 1 stycznia 2014 lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania niezatwierdzone przez
UE;

•

Interpretacja KIMSF 21 Opłaty publiczne (opublikowana w dniu 20 maja 2013 roku). KIMSF 21 to interpretacja
MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe – mająca zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 lub później – do dnia zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania niezatwierdzona przez UE.

Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która została
opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie.
2. Rok obrotowy
Rokiem obrotowym MFO S.A. jest okres 12 kolejnych miesięcy, począwszy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
3. Waluta sprawozdawcza
Walutą funkcjonalną i sprawozdawczą MFO S.A. jest złoty polski. Sprawozdania finansowe sporządza się w tysiącach
złotych, chyba że w szczegółowym opisie wskazano inaczej.
4. Kursy walut zastosowane do wyceny aktywów i pasywów
30.09.2013 roku – 4,2163 PLN/EUR (Tabela nr 189/A/NBP/2013 z 30.09.2013)
31.12.2012 roku – 4,0882 PLN/EUR (Tabela nr 252/A/NBP/2012 z 31.12.2012)
30.09.2012 roku – 4,1138 PLN/EUR (Tabela nr 189/A/NBP/2012 z 28.09.2012)

5. Zaokrąglenia
Niektóre dane arytmetyczne zawarte w niniejszym raporcie śródrocznym, w tym dane finansowe i operacyjne, zostały
zaokrąglone. Z tego powodu w niektórych z przedstawionych w raporcie tabel suma kwot w danej kolumnie lub wierszu
może różnić się nieznacznie od wartości łącznej podanej dla danej kolumny lub wiersza.
6. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzane jest w wariancie porównawczym. Sprawozdanie z przepływów
pieniężnych sporządzane jest metodą pośrednią.
Sprawozdanie finansowe sporządza się i dokumentację przechowuje się w siedzibie Spółki: Kożuszki Parcel 70A,
96-500 Sochaczew.
7. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Spółka MFO S.A. nie posiada jednostek powiązanych kapitałowo, a jedynie jednostki powiązane osobowo. Są to
jednostki kontrolowane przez akcjonariusza Pana Marka Mirskiego. Żadna z transakcji realizowanych pomiędzy
podmiotami powiązanymi nie spełniała warunku istotności ani pojedynczo, ani łącznie. Wszystkie transakcje zostały
zawarte na warunkach rynkowych.
8. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności MFO S.A. w okresie sprawozdawczym
Profile stalowe gięte na zimno produkowane przez Spółkę adresowane są do wielu branż, między innymi do wytwórców
stolarki otworowej oraz do branży konstrukcyjnej, automotive, instalatorskiej i klimatyzacyjnej. Profile okienne
stanowiące główny udział w przychodach ze sprzedaży są powiązane z branżą budowlaną, która charakteryzuje się
znaczną sezonowością, co spowodowane jest uzależnieniem wykonywania robót budowlanych od warunków
atmosferycznych. W związku z tym sprzedaż profili okiennych wpisuje się w trend sezonowości branży budowlanej,
odnotowując szczyty sprzedaży jesienią i silny spadek w okresie zimowym.
Pozostałe produkty Spółki, czyli profile specjalne i profile GK, adresowane są do branż, które nie wykazują zależności od
warunków klimatycznych, w związku z czym nie są dotknięte sezonowością. Z tego też względu w strategii Spółki są to
produkty o największym znaczeniu rozwojowym, a rozwój ich sprzedaży ma ograniczyć ryzyko i spłaszczyć amplitudę
sezonowości sprzedaży Spółki.
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Kredytodawca

Umowa

Przedmiot
i czas trwania umowy

Zabezpieczenia

Bank
Millennium S.A.

Umowa o linie
wielowalutową
nr 5797/13/M/04
z dnia 19 czerwca
2013 r.

Kwota kredytu:
7.500.000 PLN

1) weksel własny in blanco wraz
z deklaracją wekslową, uprawniającą
posiadacza do weksla na
2) zastaw rejestrowy na zapasach
Do czasu ustanowienia zastawu
zabezpieczeniem będzie
przewłaszczenie przedmiotu zastawu
na bank
3) poddanie się egzekucji w zakresie
wydania przedmiotu przewłaszczenia
(który następnie stanie się
przedmiotem zastawu)
4) Poddanie się egzekucji do kwoty
11.250.000 PLN

Cel kredytu:
finansowanie bieżącej działalności
Spólki
Okres kredytowania:
dd 19.06.2013 r. do 18.06.2014 r.

20.7.

Polityka dywidendy

20.7.1. Opis polityki Emitenta dotyczący wypłaty dywidendy oraz wszelkie ograniczenia w tym zakresie
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz w stosunku do roku finansowego 2012 Walne
Zgromadzenie przeznaczało zysk w całości na kapitał zapasowy.
Generalną zasadą polityki Zarządu Emitenta odnośnie do dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości
wypracowanego zysku i możliwości Emitenta. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące wypłaty dywidendy, kieruje się
koniecznością zapewnienia Emitentowi płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności.
Spółka nie przewiduje wypłaty dywidendy za rok 2013. W razie przyjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie
dywidendy, będzie ona wypłacana po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki.
Przy ustalaniu wartości wypłacanej dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu w odniesieniu do
kolejnych lat obrotowych, Zarząd będzie uwzględniał między innymi następujące czynniki:
•

potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Spółki;

•

stopę dywidendy i wskaźnik wypłaty stosowane przez inne spółki notowane na GPW;

•

wymogi płynnościowe Spółki, które uzależnione będą od warunków rynkowych, wysokości zobowiązań
z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia;

•

optymalizację struktury finansowania działalności Spółki;

•

przewidywaną rentowność działalności operacyjnej w najbliższych okresach; oraz

•

zobowiązania wynikające z umów kredytowych i innych umów finansowych.

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego
rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Kwota przeznaczona do
podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone
zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą
być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty,
które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy
lub rezerwowe. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień
dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego
dnia.
Zgodnie z § 127 Działu IV Rozdziału XIII Oddziału 4 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP Emitent
jest obowiązany bezzwłocznie powiadomić GPW 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. Ponadto § 91
Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na Emitenta obowiązek poinformowania KDPW o wysokości
dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach KSH jako „dzień dywidendy”) oraz terminie
wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW dzień wypłaty dywidendy może
przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu ustalenia prawa do dywidendy. Należy również uwzględnić, iż zgodnie
z § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW z biegu terminów wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych
przepisów oraz soboty, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 Regulaminu KDPW.
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Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy na koniec roku
obrotowego, jeżeli Emitent posiada środki wystarczające na wypłatę, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Spółek
Handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
Zgodnie z art. 349 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.
Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy stosuje się odpowiednio przepisy art. 347 KSH.
20.7.2. Wartość dywidendy na akcję za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi informacjami
finansowymi
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Spółka nie wypłacała dywidendy.

20.8.

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Przeciwko Spółce nie są prowadzone żadne postępowania sądowe ani arbitrażowe.
Spółka prowadzi obecnie dwa postępowania sądowe o zapłatę należności wynikających z dostarczonych klientom
towarów i usług – łączna wartość przedmiotów prowadzonych sporów nie przekracza 100.000 PLN.

20.9.

Znaczące zmiany w sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta od daty zakończenia
ostatniego okresu sprawozdawczego

Od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego nie miały miejsca żadne znaczące zmiany w sytuacji
finansowej i ekonomicznej Emitenta.

21.

Informacje dodatkowe

21.1.

Kapitał zakładowy Emitenta

21.1.1. Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy wynosi 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na:
a)

1.025.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, każda o wartości nominalnej 0,20 zł;

b)

225.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, każda o wartości nominalnej 0,20 zł;

c)

3.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, każda o wartości nominalnej 0,20 zł.

Kapitał zakładowy został opłacony w całości. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji
albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji.
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi do Spółki nie wnoszono wkładów niepieniężnych.
21.1.2. Liczba i główne cechy akcji niereprezentujących kapitału
Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie istnieją akcje Emitenta, które nie reprezentują kapitału (nie stanowią udziału
w kapitale).
21.1.3. Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji Emitenta będąca w posiadaniu Emitenta, innych
osób w jego imieniu lub podmiotów zależnych Emitenta
Na dzień zatwierdzenia Prospektu ani Emitent, ani inne osoby działające w imieniu Emitenta nie posiadają akcji Spółki.
Emitent nie posiada podmiotów zależnych.
21.1.4. Zamienne papiery wartościowe, wymienialne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie wyemitował żadnych zamiennych papierów wartościowych, wymienialnych
papierów wartościowych ani papierów wartościowych z warrantami.
21.1.5. Informacja o prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału docelowego lub zobowiązaniach
do podwyższenia kapitału
Statut nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału
docelowego.
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21.1.6. Informacje o opcjach
Kapitał zakładowy Emitenta nie jest przedmiotem opcji. Wobec kapitału zakładowego Emitenta nie zostało uzgodnione
(warunkowo lub bezwarunkowo), że stanie się on przedmiotem opcji.
21.1.7. Zmiany w kapitale zakładowym w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi
Do dnia 4 marca 2011 r. wysokość kapitału zakładowego Spółki przed przekształceniem (tj. działającej w formie spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością) wynosiła 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
W dniu 4 marca 2011 r. Sąd Rejestrowy zarejestrował zmianę umowy spółki Emitenta, objętą aktem notarialnym z dnia
3 lutego 2011 r. Repertorium A nr 677/2011 sporządzonym przez notariusza Roberta Dora z Warszawy, przewidującą
m.in. podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z poziomu 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do wysokości
1.000.000 zł (jeden milion złotych). Od tego podwyższenia wysokość kapitału zakładowego nie ulegała zmianom, w tym
nie uległa zmianie w związku z przekształceniem Emitenta w spółkę akcyjną.

21.2.

Umowa i Statut Spółki

21.2.1. Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta
Zgodnie z § 6 Statutu przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
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•

Produkcja metali (24)

•

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25)

•

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (28)

•

Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z)

•

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11 .Z)

•

Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

•

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)

•

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41)

•

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42)

•

Roboty budowlane specjalistyczne (43)

•

Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7)

•

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)

•

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)

•

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.52.Z)

•

Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.4)

•

Magazynowanie i przechowywanie towarów (52.10)

•

Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C)

•

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68)

•

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

•

Doradztwo związane z zarządzaniem (70.2)

•

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

•

Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)

•

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)

•

Reklama (73.1)

•

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)

•

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)

•

Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1)

•

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
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•

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3)

•

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem
autorskim (77.40.Z)

•

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
(82.99.Z).

21.2.2. Postanowienia umowy, statutu lub regulaminów Emitenta odnoszące się do członków organów
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych
Zarząd
Kompetencje, organizacja i zasady działania Zarządu są regulowane postanowieniami KSH, Statutu, Regulaminu
Zarządu oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które zostały przyjęte do stosowania przez Spółkę.
Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy
związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą
do zakresu działania Zarządu.
Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch
Członków Zarządu działających łącznie albo Członek Zarządu działający wraz z prokurentem.
Zarząd Spółki składa się z jednej do sześciu osób, w tym Prezesa. Obecnie Zarząd składa się z 3 osób, Prezesa
Zarządu oraz Członków Zarządu. Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza, określając liczbę Członków Zarządu na
każdą kadencję oraz funkcję, jaką powołana do Zarządu Spółki osoba ma pełnić w Zarządzie. Członkowie Zarządu
powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.
Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, który w szczególności określa prawa i obowiązki
członków Zarządu, zasady organizowania posiedzeń Zarządu, zasady podejmowania uchwał oraz protokołowania
posiedzeń Zarządu.
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Kompetencje Rady Nadzorczej określają szczegółowo powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Statut Spółki,
Regulamin Rady Nadzorczej oraz uchwały Walnego Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób, a od momentu, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Rada
Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Liczbę
członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest
wspólną kadencją.
Obecnie Rada Nadzorcza składa się z 5 osób.
Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka
Rady Nadzorczej, co spowoduje spadek liczby członków Rady Nadzorczej poniżej minimum wymaganego Statutem,
pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, mogą w drodze kooptacji
powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru
członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty
kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy.
W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.
W okresie, gdy akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki
i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Kryteria niezależności ustalone zostaną w regulaminie
Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na tym rynku regulowanym.
Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest zwykła większość głosów, to jest większość głosów
oddanych „za” uchwałą, gdzie głosy „wstrzymujące się” nie są wliczane do kworum (nie mają wpływu na wynik
głosowania). W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały, głos decydujący ma Przewodniczący
Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności decyduje głos osoby przewodniczącej posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.
Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa,
należy w szczególności:
•

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu
Spółki lub całego Zarządu Spółki;

•

uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki i ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;

•

zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet);

•

wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych;
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•

wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na okaziciela;

•

wyrażenie zgody na emisję papierów dłużnych, dla której nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia,
w drodze uchwały określającej podstawowe zasady emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo
Zarząd w swojej uchwale;

•

wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych o cenie nabycia lub
wartości objęcia powyżej 5% (pięciu procent) kapitałów własnych Spółki;

•

wyrażenie zgody na wniesienie wkładu lub wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej albo
zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej, jeżeli w wyniku takiej czynności Spółka zobowiązana będzie do
wydatku o wartości powyżej 5% (pięciu procent) kapitałów własnych Spółki;

•

wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze
sobą transakcji o łącznej wartości powyżej 5% (pięciu procent) kapitałów własnych Spółki, nieprzewidzianych
w planie finansowym Spółki (budżet) zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Postanowienie
to nie dotyczy umów handlowych związanych z bieżącą działalnością Spółki.

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 sierpnia 2013 r. członkowie Rady Nadzorczej
otrzymują wynagrodzenie w wysokości 1000 PLN brutto miesięcznie.
Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej:
•

posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego
przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej,

•

posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbywać co najmniej cztery razy w roku,

•

przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego zwołuje
posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady
Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku,

•

dopuszczalne jest podejmowanie uchwał poza posiedzeniami Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość lub poprzez wykorzystanie
bezpiecznego podpisu elektronicznego w sprawach. Wyłączone jest głosowanie w tym trybie podczas
podejmowania uchwał o wyborze Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz
powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu. Sposób podjęcia uchwały wybiera
Przewodniczący Rady Nadzorczej.

21.2.3. Opis praw, przywilejów i ograniczeń powiązanych z każdym rodzajem istniejących akcji
Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w Statucie
oraz w innych przepisach prawa.
Akcje serii A Emitenta dzielą się na:
•

Akcje Uprzywilejowane Serii A – jednej akcji na Walnym Zgromadzeniu przysługują dwa głosy;

•

Akcje Zwykłe Serii A – jednej akcji na Walnym Zgromadzeniu przysługuje jeden głos.

Akcje Serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela – jednej Akcji Serii B na Walnym Zgromadzeniu przysługuje jeden głos.
Prawa i przywileje związane z akcjami opisane są w pkt 4.5 Rozdziału IV Prospektu i są jednakowe dla wszystkich
rodzajów akcji, z zastrzeżeniem uprzywilejowania Akcji Uprzywilejowanych Serii A opisanego powyżej.
21.2.4. Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które mają
bardziej znaczący zakres, niż jest to wymagane przepisami prawa
Uchwały co do zmian Statutu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane
osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
21.2.5. Zasady określające sposób zwoływania zwyczajnych walnych zgromadzeń oraz nadzwyczajnych
walnych zgromadzeń, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich
Zarząd może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego
roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie
określonym w zdaniu poprzednim.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo
na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego złożony Zarządowi na piśmie lub
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w postaci elektronicznej. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub
zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.
Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
Niezależnie od powyższego, od momentu, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej, akcjonariusze
reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. Zarząd
zobowiązany jest niezwłocznie dokonać ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym
przepisami prawa.
Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie, o ile zostało
prawidłowo zwołane, jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na Walnym
Zgromadzeniu akcji.
Do momentu, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Od momentu, w którym Spółka uzyska status spółki publicznej, Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie
dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Do momentu, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mogą uczestniczyć
w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia. Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą
w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia dokumenty akcji i nie odbiorą ich przed
ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Zamiast akcji imiennych mogą być złożone w Spółce zaświadczenia wydane na
dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii
Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
Od momentu, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, akcjonariusze uprawnieni:
•

z akcji imiennych, świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu,
mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji
uczestnictwa, który to dzień przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia;

•

z akcji na okaziciela mających postać dokumentu oraz osoby składające zaświadczenie wydane na dowód
złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii
Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym
w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli
dokumenty te złożą w siedzibie Spółki nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa i nie odbiorą ich przed
zakończeniem tego dnia;

•

z akcji na okaziciela zdematerializowanych, którzy nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu zgłosili podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka ustala listę akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot
prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
przekazanemu Spółce najpóźniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocników.
Zasady działania Walnego Zgromadzenia, trybu przeprowadzania obrad i podejmowania uchwał określa Regulamin
Walnego Zgromadzenia, który po tym, jak Spółka stanie się spółką publiczną, zostanie udostępniony akcjonariuszom na
stronie internetowej Spółki.
21.2.6. Opis postanowień umowy, statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie,
odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem
Postanowienia Statutu oraz Regulaminów Emitenta nie zawierają żadnych regulacji dotyczących możliwości zmiany
kontroli nad Emitentem.
21.2.7. Wskazanie postanowień umowy, statutu lub regulaminów Emitenta, jeśli takie istnieją, regulujących
progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest ujawnienie wielkości
posiadanych akcji przez akcjonariusza
Postanowienia Statutu oraz Regulaminów Emitenta nie zawierają żadnych regulacji dotyczących progowej wielkości
posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.
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21.2.8. Opis zasad i warunków nałożonych zapisami umowy i statutu spółki, jej regulaminami, którym
podlegają zmiany kapitału w przypadku, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne, niż określone
wymogami obowiązującego prawa
Ani Statut, ani regulaminy Spółki nie ustanawiają zasad zmian kapitału w sposób bardziej rygorystyczny, niż jest to
określone wymogami powszechnie obowiązującego prawa.

22.

Istotne umowy inne niż umowy zawierane w normalnym toku działalności

W ocenie Spółki umowy kredytowe i inne umowy z bankami oraz umowy ubezpieczeniowe zostały uznane za istotne ze
względu na ich znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej Emitenta. Głównym kryterium uznania umów
kredytowych za istotne była wartość zadłużenia kredytowego w ogólnej sumie bilansowej Emitenta oraz wpływ właściwej
obsługi długu bankowego na prawidłowe funkcjonowanie Spółki.
Do znaczących umów Spółka zalicza także niektóre umowy leasingu, ze względu na znaczenie leasingowanych maszyn
i urządzeń dla produkcji prowadzonej przez Spółkę, umowy ubezpieczenia, ze względu na ich znaczenie dla
zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działalności prowadzonej przez Spółkę, oraz umowy ramowe w zakresie
zawierania transakcji terminowych i pochodnych, ze względu na wysokość przyznanego Spółce limitu transakcji.
Ponadto, za istotną została uznana umowa o dofinansowanie zawarta przez Emitenta z Polską Agencją Rozwoju
Przedsiębiorczości, ze względu na wysokość udzielonego Emitentowi finansowania, tj. 170.715 PLN.

22.1.

Podsumowanie istotnych umów, innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności
Emitenta, których stroną jest Emitent lub dowolny członek jego grupy kapitałowej, za okres
dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji dokumentu rejestracyjnego

22.1.1. Umowy ubezpieczenia
Tabela. Umowy ubezpieczenia zawarte przez Emitenta
Lp.

Zawarta z

Przedmiot i okres ubezpieczenia

Wysokość ubezpieczenia

1.

Towarzystwo
Ubezpieczeń
Euler Hermes S.A.

Polisa nr 701588
Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego
z opcją windykacji należności 2004
Okres ubezpieczenia:
od: 01.11.2012 r. do: 31.10.2013 r.

Maksymalna suma ubezpieczenia:
30-krotność zapłaconej składki
za dany rok ubezpieczeniowy

2.

Towarzystwo
Ubezpieczeń
Euler Hermes S.A.

Polisa Ubezpieczenia Cap Europe nr 200060
Polisa dodatkowa do polisy nr 701588,
na podstawie której Spółka może się ubiegać
o przyznanie, w stosunku do indywidulanych
kontrahentów Spółki, limitów ubezpieczenia
przekraczających limity przyznane na podstawie
polisy nr 701588
Okres obowiązywania:
od: 01.11.2012 r. do: 31.10.2013 r.

Maksymalna suma ubezpieczenia:
30-krotność zapłaconej składki
za dany rok ubezpieczeniowy

3.

Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeń
Ergo Hestia S.A.

Polisa nr 9010066704006;
Ubezpieczenie mienia: (budynki, maszyny,
środki obrotowe) od wszystkich ryzyk.
Okres ubezpieczenia:
od 19.05. 2013 r. do 18.05.2014 r.

Łączna suma ubezpieczenia:
21.740.000,00 PLN

Źródło: Emitent

22.1.2. Umowy dotyczące transakcji terminowych i pochodnych
Spółka jest stroną umowy ramowej w zakresie transakcji terminowych i pochodnych oraz umowy dodatkowej w zakresie
transakcji polegających na zamianie między stronami kwot odsetek lub kwot bazowych i kwot odsetek – obie zawarte
w dniu 27 grudnia 2011 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Umowa ramowa ustala warunki, na których strony będą zawierać przedmiotowe transakcje, a także zasady ich
zabezpieczania i rozliczania. Przyznany Spółce limit transakcji to 2.000.000 PLN.
Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności wynikających z transakcji zawartych na podstawie umowy ramowej jest
oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez MFO S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. do kwoty 3.000.000 PLN.
Spółka zawiera transakcje terminowe, pochodne lub transakcje zamiany wyłącznie w celach zabezpieczenia rozliczeń
walutowych (głównie należności w walutach obcych) i stóp procentowych. Łączna wartość transakcji terminowych
zawartych przez Spółkę na dzień 30 września 2013 r. wynosi 840.860 PLN.

170

Prospekt Emisyjny

MFO S.A.

Rozdział III – Dokument Rejestracyjny

22.1.3. Umowy kredytowe oraz faktoringowe
Tabela. Umowy kredytowe oraz faktoringowe zawarte przez Emitenta
Lp.

Zawarta z

Nazwa umowy

Przedmiot
i czas trwania umowy

Zabezpieczenie

1.

Bank
Millennium S.A.

Umowa o kredyt
technologiczny
nr 5786/13/318/04
z dnia
19 czerwca 2013 r.

Kwota kredytu:
5.653.200 PLN,
maks. 60% wydatków
kwalifikowanych
Cel kredytu:
realizacja przedsięwzięcia
objętego pomocą
publiczną w ramach
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 4, Działania 4.3.
Okres kredytowania:
od 19.06.2013 r.
do 18.01.2020 r.

1) hipoteka łączna do kwoty 18.360.000 PLN
na nieruchomościach objętych
księgami wieczystymi
KW nr PL1O/00035359/9,
KW nr PL1O/00027904/6 oraz
KW nr PL1O/00033981/4
2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
nr 9010066704006
(hipoteka oraz cesja są zabezpieczeniami
wspólnymi dla umów o kredyt
technologiczny nr 5786/13/318/04
oraz nr 5787/13/318/04)
3) zastaw rejestrowy na środkach
trwałych (maszyny)
Do czasu ustanowienia zastawu
zabezpieczeniem będzie przewłaszczenie
przedmiotu zastawu na bank
4) zastaw rejestrowy na wszystkich
środkach trwałych (linie technologiczne)
zakupionych z kredytu. Zastaw zostanie
ustanowiony po zakupieniu linii,
nie później niż do 14 stycznia 2015 r.
5) poddanie egzekucji w zakresie wydania
przedmiotu przewłaszczenia (który
następnie stanie się przedmiotem zastawu)
6) poddanie się egzekucji do kwoty
9.610.440 PLN.

2.

Bank
Millennium S.A.

Umowa o kredyt
technologiczny
nr 5787/13/318/04
z dnia 19 czerwca
2013 r.

Kwota kredytu:
5.146.800 PLN,
maks. 60% wydatków
kwalifikowanych
Cel kredytu:
realizacja przedsięwzięcia
objętego pomocą
publiczną w ramach
Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
Priorytet 4, Działania 4.3.
Okres kredytowania:
od 19.06.2013 r.
do 18.01.2020 r.

1) hipoteka łączna do kwoty 18.360.000 PLN
na nieruchomościach objętych
księgami wieczystymi
KW nr PL1O/00035359/9,
KW nr PL1O/00027904/6 oraz
KW nr PL1O/00033981/4
2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
nr 9010066704006
(hipoteka oraz cesja są zabezpieczeniami
wspólnymi dla umów o kredyt
technologiczny nr 5786/13/318/04
oraz nr 5787/13/318/04)
3) zastaw rejestrowy na środkach
trwałych (linie produkcyjne),
maksymalna wysokość
zabezpieczenia: 7.720.200 PLN
4) poddanie egzekucji w zakresie wydania
przedmiotu przewłaszczenia (który
następnie stanie się przedmiotem zastawu)
5) poddanie się egzekucji do kwoty
8.749.560 PLN

3.

Bank
Millennium S.A.

Umowa o linię
wielowalutową
nr 5797/13/M/04
z dnia 19 czerwca
2013 r.

Kwota kredytu:
7.500.000 PLN
Cel kredytu:
finansowanie bieżącej
działalności Spółki
Okres kredytowania:
od 19.06.2013 r.
do 18.06.2014 r.

1) weksel własny in blanco wraz
z deklaracją wekslową uprawniającą
posiadacza do wypełnienia weksla
na kwotę 11.250.000 PLN
2) zastaw rejestrowy na zapasach
Do czasu ustanowienia zastawu
zabezpieczeniem będzie przewłaszczenie
przedmiotu zastawu na bank
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Lp.

Zawarta z

Nazwa umowy

Przedmiot
i czas trwania umowy

Zabezpieczenie
3) poddanie egzekucji w zakresie wydania
przedmiotu przewłaszczenia (który
następnie stanie się przedmiotem
zastawu)
4) Poddanie się egzekucji do kwoty
11.250.000 PLN.

4.

Bank
Millennium S.A.

Umowa o kredyt
obrotowy
nr 5790/13/400/04
z dnia 19 czerwca
2013 r.

Kwota kredytu:
2.000.000 PLN
Cel kredytu:
spłata zobowiązań wobec
Raiffeisen Bank Polska
S.A. powstałych w wykonaniu
umowy faktoringowej
Okres kredytowania:
od 19.06.2013 r.
do 18.10.2013 r.

Poddanie się egzekucji do kwoty
3.000.000 PLN

5.

Raiffeisen
Bank Polska
S.A.

Umowa o limit
wierzytelności
CRD/L/21780/06
z dnia 20 kwietnia
2006 r. zmieniona
kolejnymi aneksami

Kwota limitu:
6.500.000 PLN
Cel udzielenia limitu:
finansowanie bieżącej
działalności Spółki
Okres udzielenia limitu:
do 15 marca 2014 r.,
kredyt został wypowiedziany
18 lipca 2013 r. i spłacony
kredytem opisanym
w punkcie 3 poniższej tabeli

1) cesja wierzytelności z umowy
ubezpieczenia zapasów
i nieruchomości,
2) poddanie się egzekucji do kwoty
9.750.000 PLN

6.

Raiffeisen
Bank Polska
S.A.

Umowa kredytowa
z dnia 23 maja
2012 r.
nr CRD/37335/12,
zmieniona
aneksem
nr 1 z dnia
14 listopada 2012 r.

Kwota kredytu:
4.200.000 PLN
Cel kredytu:
finansowanie nakładów
związanych z wdrożeniem
produkcji i sprzedaży
kształtowników
cienkościennych
z powierzchniowym
odkształceniem
Okres kredytowania:
do 31 grudnia 2016 r.

1) hipoteka łączna do kwoty 6.300.000 PLN
na nieruchomościach objętych
księgami wieczystymi
KW nr PL1O/00035359/9 oraz
KW nr PL1O/00033981/4
2) cesja wierzytelności z umowy
ubezpieczenia zapasów
i nieruchomości,
3) pełnomocnictwo do rachunku
bankowego
4) poddanie się egzekucji do kwoty
6.300.000 PLN

7.

Coface
Poland
Factoring
sp. z o.o.

Umowa
faktoringowa
nr 1170/2012
z dnia 14 marca
2012 r.

Przedmiot umowy:
Świadczenie usług
faktoringowych na rzecz
Spółki.
Kwota limitu faktoringowego:
4 000 000 PLN
Okres udostępnienia limitu:
Nieoznaczony

1) weksel in blanco wraz z deklaracją
wekslową
2) cesja praw z polisy nr 701588
wystawionej przez TU Euler
Hermes S.A.

8.

Bank
Millennium S.A.

Umowa
faktoringowa
nr 2446
z dnia 19 czerwca
2013 r.

Przedmiot umowy:
Świadczenie usług
faktoringowych na rzecz
Spółki.
Kwota limitu faktoringowego:
2.000.000 PLN
Okres udostępnienia limitu:
do 18 czerwca 2014 r.

Brak

Źródło: Emitent
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22.1.4. Umowy leasingowe
Spółka jest stroną 9 umów leasingu, w których występuje jako korzystający (leasingobiorca). W poniższej tabeli jako
istotne przedstawionych zostało 6 umów leasingu. Spółka uznaje je za istotne ze względu na znaczenie leasingowanych
maszyn i urządzeń dla produkcji prowadzonej przez Spółkę. Zabezpieczeniem spłat wierzytelności Spółki wynikających
z umów leasingowych są weksle in blanco.
Tabela. Istotne umowy leasingu zawarte przez Spółkę
Lp. Finansujący

Przedmiot leasingu

1.

ING Lease (Polska) sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

Suwnica jednodźwigarowa typ ELV 5t x 14240 mm i suwnica jednodźwigarowa
ZLK 16t x 14160 mm wraz z szynoprzewodem – szt. 2

2.

Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie

Maszyna/oprzyrządowanie Nietypowy, linia do produkcji profili gipsowo-kartonowych z wyposażeniem, producent Dallan Spa, rok produkcji 2009

3.

Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie

Maszyny i urządzenia do obróbki metali, linia do produkcji profili gipsowo-kartonowych, producent Dallan, rok produkcji 2011

4.

Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie

Maszyny i urządzenia do obróbki metali, linia do profilowania kształtowników
zimnogiętych LPR63-12, Metex-C.K., rok produkcji 2011

5.

Siemens Finance sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

Linia do produkcji profili stalowych 32c 380/20, producent SWAH s.r.o.,
rok produkcji 2012

6.

Millennium Leasing sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

Maszyna do cięcia wzdłużnego metalu, rok produkcji 2006

Źródło: Emitent

22.1.5

Umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-14-085/12-00 na Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w ramach
Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 („PO IG”) została zawarta w dniu 22 listopada 2012 r. pomiędzy
Emitentem jako beneficjentem programu oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucją
Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia. Na podstawie umowy Emitent ma otrzymać dofinansowanie w postaci
dotacji celowej oraz płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowity koszt Emitenta z tytułu realizacji projektu ma wynieść 355.030 PLN, z czego dofinansowaniem może być
objęte maksymalnie 170.715 PLN. Dofinansowanie wypłacane będzie w transzach, w latach 2013-2015, wypłata
kolejnych transz będzie uzależniona od tego, czy Emitent realizuje projekt zgodnie z umową.
Ponadto Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego następujące umowy:
•

umowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi
priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację projektu „Termoizolacyjny kształtownik z blachy
ocynkowanej i sposób jego wytwarzania” i zostanie udzielone w formie premii technologicznej w maksymalnej
wysokości 3.431.200 PLN;

•

umowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi
priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013. Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację projektu „Dwuścienny kształtownik cienkościenny
z powierzchniowym odkształceniem i sposób jego wytwarzania” i zostanie udzielone w formie premii
technologicznej w maksymalnej wysokości 3.768.800 PLN.

22.1.6 Umowa nabycia nieruchomości o numerze KW PL1O/00044969/4
W dniu 24 września 2013 r. Emitent jako kupujący oraz Józef Chocian, Monika Chocian, Urszula Chocian i Robert
Chocian jako sprzedający zawarli umowę sprzedaży nieruchomości położonej pod adresem: Kożuszki Parcel 1, 96-500
Sochaczew, składającej się z działki nr 20/6, o powierzchni 1,0877 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie, Wydział
V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr PL1O/00044969/4. Nieruchomość została zakupiona
za cenę 727.645 PLN.
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22.2. Podsumowanie innych istotnych umów, niezawartych w ramach normalnego toku działalności,
których stroną jest członek grupy kapitałowej Emitenta, zawierających postanowienia powodujące
powstanie zobowiązania dowolnego członka grupy lub nabycie przez niego prawa o istotnym
znaczeniu dla grupy kapitałowej w dacie dokumentu rejestracyjnego
Emitent nie jest członkiem grupy kapitałowej.

23. Informacje osób trzecich oraz oświadczenia ekspertów i oświadczenie o jakimkolwiek
zaangażowaniu
Dla celów sporządzenia niniejszego Prospektu zostały wykorzystane informacje od osób trzecich. Zarząd Emitenta
potwierdza, że informacje te zostały dokładnie powtórzone oraz że w stopniu, w jakim jest świadomy oraz w jakim może
ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osoby trzecie, nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby,
że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzały w błąd. Źródła każdorazowo zostały wskazane w treści
Prospektu pod odpowiednimi stwierdzeniami, oświadczeniami lub komunikatami.
W Prospekcie nie zostały zamieszczone oświadczenia ani raporty osoby określanej jako ekspert.

24. Dokumenty udostępnione do wglądu
W okresie ważności niniejszego Prospektu w biurze Emitenta w Kożuszkach Parcel 70A, 96-500 Sochaczew, znajdują
się następujące dokumenty do wglądu:
•

Statut Emitenta – treść jednolitej wersji Statutu Spółki została zamieszczona w punkcie 10.5 Rozdziału IV
niniejszego Prospektu,

•

Regulaminy: Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu,

•

Historyczne zbadane informacje finansowe Emitenta za lata 2010 -2012.

25. Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach
Emitent nie posiada udziałów ani akcji w innych przedsiębiorstwach.
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ROZDZIAŁ IV – DOKUMENT OFERTOWY
1. Osoby odpowiedzialne
1.1. Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych
Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w niniejszym Prospekcie zostały wskazane w pkt 1 Rozdziału III
– Dokument Rejestracyjny niniejszego Prospektu.

1.2. Oświadczenie osób odpowiedzialnych
Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w niniejszym Prospekcie zostały zamieszczone w pkt 1
Rozdziału III – Dokument Rejestracyjny niniejszego Prospektu.

2.

Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do
obrotu papierów wartościowych

Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych zostały
wskazane w Rozdziale II niniejszego Prospektu.

3.

Podstawowe informacje

3.1.

Oświadczenie o kapitale obrotowym

Zarząd Emitenta oświadcza, że na dzień zatwierdzenia Prospektu Spółka dysponuje odpowiednim i wystarczającym
poziomem kapitału obrotowego rozumianego jako zdolność do uzyskania dostępu do środków pieniężnych oraz innych
dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich zobowiązań w wysokości zapewniającej pokrycie
bieżących potrzeb w okresie dwunastu kolejnych miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu.

3.2.

Kapitalizacja i zadłużenie

Zarząd Emitenta oświadcza, że na dzień 30 września 2013 r. kapitał własny oraz zadłużenie MFO S.A. mają wartość
oraz strukturę zgodną z wielkościami, jakie zostały przedstawione w poniższej tabeli:
Tabela. Wartość kapitału własnego i zadłużenia MFO S.A. na dzień 30.09.2013 r. (w tys. zł)
Kapitalizacja i zadłużenie
I. Zadłużenie krótkoterminowe ogółem:

30.09.2013
46 404

– w tym (a) gwarantowane

0

– w tym (b) zabezpieczone*

9 239

1) kredyt krótkoterminowy

7 591

2) pożyczki krótkoterminowe

0

3) leasing

1 648

– w tym (c) niezabezpieczone

37 165

1) zobowiązania z tytułu dostaw

35 709

2) zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń

1 452

3) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

0

4) zobowiązania pozostałe

4

II. Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia
długoterminowego)
– w tym (a) gwarantowane

0

– w tym (b) zabezpieczone*

4 451

1) kredyt długoterminowy

2 317

2) pożyczki długoterminowe

0

3) leasing

2 134

– w tym (c) niezabezpieczone
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Kapitalizacja i zadłużenie
1) odroczony podatek dochodowy

30.09.2013
1 955

2) pozostałe

362
30 441

Kapitał własny
– kapitał zakładowy

1 000

– kapitał zapasowy

23 222

– akcje własne

0

– pozostałe kapitały rezerwowe

911

– wynik z lat ubiegłych

1 459

– wynik roku bieżącego

3 849

Wartość zadłużenia netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej:
A. Środki pieniężne

1 419

B. Ekwiwalenty środków pieniężnych

0

C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

0

D. Płynność (A+B+C)

1 419

E. Bieżące należności finansowe

0

F. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki

6 535

G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego

1 056

H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe – leasing

1 648

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H)

9 239

J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I–D–E)

7 820

K. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki

2 317

L. Wyemitowane obligacje

0

M. Inne zobowiązania długoterminowe – leasing

2 134

N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M)
O. Zadłużenie finansowe netto (J+N)

4 451
12 271

*Opis zabezpieczonych aktywów przedstawia nota 9.2 do śródrocznych informacji finansowych zamieszczonych
w pkt 20.5 Rozdziału III – Dokument Rejestracyjny.
Informacje o zobowiązaniach warunkowych zamieszczone zostały w pkt 22.1.3. Rozdziału III oraz w nocie nr 10 do
historycznych informacji finansowych.
Zobowiązania pośrednie nie występują.

3.3.

Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę

Oferujący
Wynagrodzenie Oferującego jest w części uzależnione od powodzenia Oferty Akcji Serii C. Pomiędzy działaniami
Oferującego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.
Doradca Prawny
Pomiędzy działaniami Doradcy Prawnego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów, wynagrodzenie Doradcy
Prawnego jest stałe.
Audytor
Pomiędzy działaniami Audytora i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów, wynagrodzenie Audytora jest stałe.
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3.4.

Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych

Wpływy pieniężne z emisji Akcji Serii C Spółka zamierza wykorzystać na realizację strategii zwiększenia mocy
produkcyjnych w powiązaniu z wprowadzeniem do swojego asortymentu innowacyjnych produktów, które pozwolą na
opanowanie nowych segmentów rynku, umożliwią wejście na wyższy etap rozwoju działalności. Dzięki planowanej
inwestycji Spółka uzyska szansę konkurowania z najbardziej liczącymi się podmiotami na rynku europejskim, głównie na
najbardziej rozwiniętym i chłonnym rynku niemieckim, w branżach odznaczających się wysoką marżowością produktów
oraz niską sezonowością sprzedaży, takich jak:
•

Przemysł motoryzacyjny, dla którego Spółka będzie mogła dostarczać m.in. prowadnice okienne, szyny
fotelowe, rury zderzeniowe i dźwigary modułowe.

•

Technika agrarna wykorzystująca profile stalowe jako elementy sprzętu rolnego i elementy konstrukcyjne
urządzeń i instalacji rolniczych.

•

Technika domowa i przemysłowa, dla których Spółka będzie mogła dostarczać na szeroką skalę profile
progowe i ościeżnicowe, kanały kablowe, prowadnice oraz podłogi i sufity podwieszane.

•

Technika w ochronie środowiska stosująca profile do elementów mocowania i instalacji paneli solarno-termicznych, modułów fotowoltaicznych, filtrów spalinowych w systemach odpylania i oczyszczalni ścieków.

Poprawi to znacznie pozycję konkurencyjną Spółki zarówno ze względu na dostęp do segmentów rynku o dużej barierze
wejścia (technologicznej i finansowej), a także ze względu na zwiększenie poziomu atrakcyjności dla dostawców stali,
którzy skłonni są oferować niższe ceny surowców dla zwiększonego wolumenu i wachlarza asortymentowego dostaw.
Celem zastosowania innowacyjności procesowej „Dwuścienny cienkościenny kształtownik stalowy z powierzchniowym
odkształceniem” jest uzyskanie kształtowników cienkościennych, które cechują się zwiększoną wytrzymałością na
przeciążenia skręcenia i/lub zginania. Kształtowniki te dzięki swojej dwuściennej budowie charakteryzują się
jednocześnie mniejszą wagą w stosunku do kształtowników jednościennych o podobnych parametrach. Poprzez
używanie do ich produkcji cieńszej i tańszej blachy wsadowej – koszt wytworzenia kształtowników dwuściennych jest
mniejszy niż kształtowników jednościennych o podobnych parametrach. Celem zastosowania innowacyjności
procesowej: „Kształtownik termoizolacyjny z blachy ocynkowanej” jest uzyskanie kształtowników, które cechują się
zmniejszoną przepuszczalnością termiczną – poprawiając w ten sposób charakterystykę energetyczną stolarki
otworowej PCV. Poprzez używanie do produkcji stolarki otworowej PCV profili termoizolacyjnych – charakterystyka
energetyczna wytworzonych okien i drzwi jest nieporównywalnie lepsza niż przy zastosowaniu znanych dotychczas
standardowych kształtowników o podobnych wymiarach i kształtach.
W tym celu Emitent zaplanował inwestycje w dwie linie profilujące do produkcji profili specjalnych oraz do produkcji profili
specjalnych spawanych. Linie produkcyjne zostaną posadowione w dwóch halach produkcyjnych o powierzchni
2.000 m kw. każda. Hale będą miały konstrukcję jednonawową, osiemnastoramową w konstrukcji stalowej, wyposażone
będą w bramy segmentowe, posadzkę żelbetową i wymagane instalacje. Konstrukcja hali będzie przygotowana do
zamontowania dwóch suwnic o udźwigu 16 t każda. Hale zostaną wybudowane na dzierżawionej przez Emitenta,
niezabudowanej działce gruntu nr 21/3, na terenie siedziby Emitenta – w miejscowości Kożuszki Parcel.
Dodatkową produkcję obsłuży od strony logistycznej plac magazynowo-manewrowy.
Realizacja zaplanowanego rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta, z którym związany jest wzrost zatrudnienia w działach
planowania i przygotowania produkcji, utrzymania ruchu, logistyki oraz przede wszystkim w działach sprzedaży, implikuje
konieczność zwiększenia powierzchni biurowej. Dotychczasowe pomieszczenia biurowe ze względu na przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komfort pracowników nie pozwalają już na dalsze zwiększanie zatrudnienia,
a konstrukcja i substancja budynku, w którym mieszczą się dotychczasowe pomieszczenia biurowe, uniemożliwia
również rozbudowę wewnętrznej infrastruktury technicznej i informatycznej. Mając to na uwadze, Emitent zaplanował
realizację inwestycji w biurowiec o powierzchni użytkowej 840 m2.
Przy aktualnym rozmiarze działalności Emitenta procesy zakupów materiałowych, logistyki i magazynowania,
przygotowania i realizacji produkcji oraz sprzedaży wymagają spójnych i nowoczesnych informatycznych narzędzi
zarządczych, pomagających planować poszczególne procesy, ewidencjonować i kontrolować ich przebieg w celu
optymalizacji wykorzystania zasobów i kosztów, co w opinii Zarządu bezpośrednio przełoży się na wyniki finansowe.
Stąd Emitent dąży do zakupu i wdrożenia oprogramowania klasy ERP z rozwiniętym modułem przygotowania produkcji,
zawierającym między innymi: funkcję harmonogramowania produkcji na aktywnym wykresie Ganta z uwzględnieniem
zasobów, funkcję optymalizowania kolejności przezbrojeń technologicznych czy funkcję optymalizowania rozkroju
kręgów stalowych na taśmy w celu ograniczenia ilości materiałowych odpadów produkcyjnych.
Zwiększenie kapitału obrotowego jest kolejnym elementem strategii zwiększenia skali działania i rozwoju sprzedaży
produktów Spółki, jednocześnie zwiększającym płynność finansową Emitenta.
Spółka zamierza nabyć nieruchomość o powierzchni 10.877 m kw., położoną w miejscowości Kożuszki Parcel
stanowiącą własność małżeństwa Marka i Bożeny Mirskich, na której posadowiona jest hala produkcyjna Spółki i którą
Emitent wykorzystuje obecnie do prowadzenia działalności na podstawie umowy dzierżawy. Zakup nieruchomości
umożliwi Emitentowi uniezależnienie się od dzierżawcy/współwłaściciela Spółki, co może mieć szczególne znaczenie
w przypadku ewentualnego zbycia w przyszłości posiadanego pakietu akcji przez Marka Mirskiego. Nieruchomość
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zostanie nabyta po cenie rynkowej, którą prezentuje zakup w dniu 24.09.2013 nieruchomości sąsiedniej o identycznej
powierzchni i parametrach za cenę 727.645,00 zł.
Szczegóły wykorzystania środków z emisji oraz sposób finansowania planów inwestycyjnych przedstawia tabela poniżej.
Cele inwestycyjne w tabeli poniżej zostały przedstawione w kolejności priorytetów wykorzystania środków z emisji.
Tabela. Wykorzystanie środków z emisji (w tys. zł)
Źródło finansowania

Kwota
wydatków
ogółem
(netto PLN)

Kredyt
technologiczny

Dotacja
spłacająca
kredyt
technologiczny

800

1 200

800

2 000

II/2014

2 969

4 453

2 969

7 422

III/2014

800

1 200

800

2 000

II/2014

2 631

3 947

2 631

6 578

III/2014

500

-

-

500

II/2014

System informatyczny ERP

1 000

-

-

1 000

I/2015

Budynek biurowy

3 000

-

-

3 000

II/2015

Kapitał obrotowy

2972

-

-

2972

728

-

-

728

15400

10 800

7 200

26200

Wyszczególnienie

Hala produkcyjna 2000 m kw.
Linia profilująca do produkcji profili
specjalnych spawanych
Hala produkcyjna 2000 m kw.
Linia profilująca do produkcji profili
specjalnych
Plac magazynowo-manewrowy

Niezabudowana nieruchomość
gruntowa 10.877 m kw.
Razem

Środki
z emisji

Planowany
termin realizacji

II/2014

Źródło: Emitent

Cele inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z emisji oraz z przyznanego kredytu
technologicznego, który częściowo zostanie spłacony pozyskaną dotacją. Zarówno umowy o udzielenie kredytu
technologicznego, jak i umowa o dotację spłacającą kredyt technologiczny zostały już przez Emitenta zawarte.
W dniu 19 czerwca 2013 r. Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. umowę o udzielenie kredytu technologicznego na
finansowanie projektu „Termoizolacyjny kształtownik z blachy ocynkowanej i sposób jego wytwarzania” na kwotę
5.146.800 zł. W dniu 20 maja 2013 r. Spółka otrzymała promesę premii technologicznej dla tego projektu na kwotę
3.431,2 tys. zł.
W dniu 19 czerwca 2013 r. Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. umowę o udzielenie kredytu technologicznej na
finansowanie projektu „Dwuścienny kształtownik cienkościenny z powierzchniowym odkształceniem i sposób jego
wytwarzania” na kwotę 5.653.200 zł. W dniu 20 maja 2013 r. Spółka otrzymała promesę premii technologicznej dla tego
projektu na kwotę 3.768,8 tys. zł.
W dniu 28 sierpnia 2013 Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy w sprawie obu przyznanych
dotacji na kwoty zgodne z zawartymi w wyżej wymienionych promesach.
Środki z emisji nie będą wykorzystywane do spłaty zadłużenia.

4.

Informacje o papierach wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu

4.1. Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych
Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:
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•

225.000 Akcji Zwykłych Serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł każda

•

3.750.000 Akcji Serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł każda

•

do 1.100.000 Akcji Serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda

•

do 1.100.000 praw do Akcji Serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda
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Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Ofertą objętych jest:

4.2.

•

1.100.000 Akcji Serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oferowanych przez Spółkę;

•

do 225.000 Akcji Zwykłych Serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oferowanych przez Sprzedającego;

•

do 675.000 Akcji Serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oferowanych przez Sprzedającego.

Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone oferowane lub dopuszczane do obrotu
papiery wartościowe

Wszystkie akcje Emitenta zostały utworzone na podstawie właściwych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz
Statutu Spółki.
1.000.000 (milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda zostało utworzonych na
podstawie aktu przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Repertorium A nr 4905/2011 r., akt
notarialny sporządzony przez Roberta Dora, notariusza w Warszawie).
Na podstawie uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia objętej protokołem notarialnym z dnia 11 lipca 2013 r.
sporządzonym przez notariusza Jolantę Monikę Niedzielę za Rep. A nr 2669/2013 wartość nominalna akcji Spółki
została obniżona z 1 złotego do 20 groszy. W wyniku tego podziału została zwiększona liczba wszystkich akcji Spółki
z 1.000.000 akcji do 5.000.000 akcji.
Na podstawie tej samej uchwały z dotychczasowych akcji serii A Spółki zostały wydzielone akcje na okaziciela serii B
w ten sposób, że z dotychczasowych akcji serii A wydzielono akcje na okaziciela i oznaczono je jako akcje serii B w ten
sposób, że akcje serii A oznaczone numerami od 0000001 do 0315000, od 0420001 do 0720000 oraz od 0820001 do
0955000, które na mocy uchwały Zarządu nr 1/07/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. zostały zamienione na akcje zwykłe na
okaziciela, oznaczone zostaną jako akcje serii B. Akcje zwykłe na okaziciela serii B w liczbie 3.750.000 (trzy miliony
siedemset pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda oznaczone zostały kolejnymi
numerami od B 0000001 do B 3750000.
Akcjom imiennym serii A pozostałym po wydzieleniu z nich akcji na okaziciela, z których utworzona została seria B,
tj. akcjom imiennym serii A oznaczonymi uprzednio numerami od 0315001 do 0420000, od 0720001 do 0820000 oraz od
0955001 do 1000000, nadane zostało uprzywilejowanie co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję imienną Serii A
przypadać będą po dwa głosy. W wyniku dokonanego podziału wartości nominalnej akcji Spółki i wydzielenia z akcji
serii A akcji nowej serii B, seria A obejmuje 1.250.000 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda.
W dniu 1 sierpnia 2013 r. Zarząd Spółki uchwałą nr 1/08/2013, podjętą na wniosek uprawnionego akcjonariusza
– Bouders Limited, dokonał zamiany 225.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 1025001 do
A 1250000 na akcje zwykłe na okaziciela. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 1
z dnia 5 sierpnia 2013 r. dokonało zmiany Statutu Spółki w celu dostosowania treści § 8 lit. (a) Statutu do stanu
prawnego zaistniałego po zamianie 225.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela. Na
tym samym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę o emisji Akcji Serii C, przeprowadzonej w oparciu o przepisy
Kodeksu Spółek Handlowych. Treść uchwały znajduje się w Punkcie 4.6 Rozdziału IV Prospektu.
Zgodnie z art. 431 § 1 KSH w związku z art. 430 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia. Uchwała taka dla swojej skuteczności musi być podjęta większością trzech czwartych głosów oddanych.
Zgodnie z art. 433 KSH w interesie spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji
w całości lub w części. Uchwała taka dla swojej skuteczności musi być podjęta większością 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. Zgodnie z art. 431 § 4
KSH uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty
publicznej objętej prospektem emisyjnym, na podstawie przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej, nie może zostać
zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie dwunastu miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego oraz nie
później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji. Wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego nie
może zostać złożony do KNF po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego.
Organem Emitenta uprawnionym do podejmowania decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji
nowych akcji jest Walne Zgromadzenie (art. 430-432 Kodeksu Spółek Handlowych). W dniu 5 sierpnia 2013 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji Akcji Serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Treść uchwały znajduje się
w pkt 4.6 Dokumentu Ofertowego Prospektu.
Zgodnie z zapisami art. 3 pkt 29 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi Prawa do Akcji Serii C powstaną
z chwilą dokonania przydziału Akcji Serii C i wygasną z chwilą zarejestrowania Akcji Serii C w depozycie papierów
wartościowych prowadzonym przez KDPW albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego
odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców KRS.
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4.3.

Wskazanie, czy papiery wartościowe oferowane lub dopuszczane do obrotu są papierami
imiennymi, czy też na okaziciela oraz czy mają one formę zdematerializowaną

Akcje Oferowane nie są akcjami imiennymi i będą miały postać zdematerializowaną. Akcje Oferowane oraz Prawa do
Akcji Serii C ulegną dematerializacji z chwilą ich zarejestrowania na podstawie zawartej przez Emitenta umowy z KDPW,
który będzie podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru papierów wartościowych (art. 5 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi).
Podmiotem prowadzącym rejestr papierów wartościowych jest KDPW na podstawie umowy zawartej z Emitentem.

4.4.

Waluta emitowanych papierów wartościowych

Akcje emitowane są w złotych. Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,20 zł.

4.5.

Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z akcjami oraz procedury
wykonywania tych praw

W Prospekcie zostały opisane jedynie podstawowe prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych, których akcje
notowane są na Giełdzie. Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu Spółek
Handlowych, w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej
ani kompletnej i wyczerpującej analizy przepisów w tym zakresie. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych
informacji na temat praw i obowiązków związanych z akcjami oraz Walnym Zgromadzeniem powinni skorzystać z usług
doradców prawnych.
Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym i korporacyjnym:
4.5.1. Prawo do dywidendy
Zgodnie z art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mają prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki,
wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych
przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości.
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy.
4.5.1.1. Data powstania prawa do dywidendy
Prawo akcjonariusza do dywidendy powstaje z chwilą powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu
zysku do wypłaty akcjonariuszom. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym
przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych).
Uchwała o wypłacie dywidendy powinna określać dzień, według którego ustala się prawo do dywidendy (dzień
dywidendy) i termin wypłaty dywidendy. Z zastrzeżeniem właściwych postanowień Regulaminu KDPW dzień dywidendy
może przypadać na dowolny dzień w okresie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały. Dywidenda powinna zostać
wypłacona w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Terminy wypłat dywidend muszą zostać uzgodnione
z KDPW, a zgodnie z § 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW pomiędzy dniem ustalenia prawa do
dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upłynąć co najmniej dziewięć dni. Powyższe dotyczy odpowiednio zaliczki
na poczet przewidywanej dywidendy.
W przypadku zaliczkowej wypłaty dywidendy decyzję o wypłacie zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy Zarząd,
za zgodą Rady Nadzorczej, może podjąć co najmniej na cztery tygodnie przed datą wypłaty. Decyzja ta musi zostać
ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z podaniem dnia, na który zostało sporządzone stosowne
sprawozdanie finansowe, wysokości kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dnia, według którego ustala się
uprawnionych do zaliczek (dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat).
Wypłata dywidend oraz zaliczek na poczet przewidywanych dywidend posiadaczom zdematerializowanych akcji
następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. KDPW przekazuje środki z tytułu dywidend na rachunki
uczestników KDPW, którzy następnie przekazują otrzymane środki pieniężne na rachunki gotówkowe akcjonariuszy.
4.5.1.2. Termin przedawnienia prawa do dywidendy
W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę
dywidendy. Staje się ono wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Termin przedawnienia
tego roszczenia wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego.
4.5.1.3. Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji będących nierezydentami
Zasady opodatkowania dochodów z tytułu dywidendy, w tym zasady opodatkowania dla podmiotów zagranicznych,
zostały opisane w pkt 4.11. Rozdziału IV Prospektu.
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4.5.1.4. Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia oraz akumulowany lub nieakumulowany charakter wypłat
Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku
do podziału akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji, a jeśli akcje nie są
całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje (art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych).
Statut Emitenta nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa.
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy,
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć
o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku
za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych).
Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości
oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.
4.5.2. Prawo głosu
Zgodnie z art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na
Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż
jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować
odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga
udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym nie jest wymagane opatrzenie go bezpiecznym
podpisem elektronicznym.
Akcje Uprzywilejowane Serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każdej akcji przysługują dwa głosy na
Walnym Zgromadzeniu. Akcjom Oferowanym i Akcjom Sprzedawanym przysługuje jeden głos na Walnym
Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako
pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki
z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy
nim a spółką.
W okresie gdy akcje dopuszczone do publicznego obrotu, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane
na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmioty uprawnione zgodnie z Ustawą o Obrocie
Instrumentami Finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Kodeksu Spółek
Handlowych).
Zgodnie z art. 406(3) 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. Na podstawie
wystawionych zaświadczeń KDPW sporządza wykaz uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
i przekazuje go Spółce, a Spółka ustala listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.
Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawa zwoływania Walnego Zgromadzenia, wnoszenia spraw
pod obrady Walnego Zgromadzenia oraz głosowania opisane są w pkt 21.2.1. Rozdziału III Prospektu.
4.5.3. Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy
Zgodnie z KSH akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji
(prawo poboru). Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz
może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki, mocą uchwały Walnego Zgromadzenia
podjętej większością co najmniej 4/5 głosów. Przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie
stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez
instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im
wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być
objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich
oferowanych im akcji.
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.
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4.5.4. Prawo do udziału w zyskach Emitenta
Statut nie przewiduje przyznania tytułów uczestnictwa w zysku Spółki w postaci wydania imiennych świadectw
założycielskich w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki lub świadectw użytkowych w zamian
za akcje umorzone.
Walne Zgromadzenie nie podjęło w bieżącym roku obrotowym w trybie art. 392 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych
uchwały przyznającej członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok
obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy.
Walne Zgromadzenie nie podjęło również w bieżącym roku obrotowym w trybie art. 378 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych
uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia, że wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje
również prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między
akcjonariuszy.
4.5.5. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji
Zgodnie z art. 474 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w majątku Spółki
pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli – w przypadku jej likwidacji. Majątek ten dzieli się między
akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut Spółki nie przewiduje
żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.
4.5.6. Postanowienia w sprawie umorzenia
Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
Spółka może nabywać akcje celem ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów określonych przez właściwe przepisy.
Warunkiem umorzenia akcji jest uprzednie podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały określającej
w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji
umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.
4.5.7. Postanowienia w sprawie zamiany
Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. Zamiany dokonuje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej
na wniosek akcjonariusza. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
4.5.8. Inne prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki
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1)

Prawo do zbywania posiadanych akcji (art. 337 KSH), obejmujące także uprawnienie do ustanawiania
na nich obciążeń, w szczególności do ustanawiania zastawu czy użytkowania na akcjach.

2)

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku
o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym
co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych).

3)

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 Kodeksu
Spółek Handlowych.

4)

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek
Handlowych na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału
zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie
w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

5)

Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego
z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych); uchwałę
w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy
o Ofercie Publicznej). Akcjonariusze mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego
Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo
podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 ustawy, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie
wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od
dnia podjęcia uchwały.

6)

Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa,
w szczególności zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych, stanowiącym, że 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; akcjonariusz,
któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił
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sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia
informacji (art. 429 Kodeksu Spółek Handlowych).
7)

Prawo do imiennego świadectwa depozytowego oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (art. 328 § 6 Kodeksu
Spółek Handlowych).

8)

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na
piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych).

9)

Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, jak również żądania
przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna
być wysłana (art. 407 § 1 i § 1(1) Kodeksu Spółek Handlowych).

10) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia
przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).
11) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym
celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze posiadający jedną
dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają
prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).
12) Prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz żądania wydania poświadczonych
przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).
13) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486
Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody
w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
14) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku połączenia spółek),
w art. 540 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 Kodeksu
Spółek Handlowych (w przypadku przekształcenia Spółki), w tym ostatnim przypadku mogą także żądać
wydania im bezpłatnie odpisów tych dokumentów.
15) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia
(art. 341 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych).
16) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje
ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej
akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać
również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa
posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądania
udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 Kodeksu Spółek
Handlowych).

4.6.

Podstawy emisji oferowanych lub dopuszczanych papierów wartościowych
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszki Parcel,
gmina Sochaczew z dnia 5 sierpnia 2013 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji zwykłych na okaziciela serii C, pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel („Spółka”), działając na podstawie art.
430, 431, 432 i 433 §5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz §24 ust.1 pkt 4
i pkt 8 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§1
1.

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy)
złotych z kwoty 1.000.000 (słownie: jednego miliona) złotych do kwoty nie wyższej niż 1.220.000 (słownie: milion
dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.100.000 (słownie: jednego miliona stu tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 złotego (słownie: dwadzieścia groszy) każda („Akcje
Serii C”).
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2.

Emisja Akcji Serii C nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej
w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych („Ustawa o Ofercie”).

3.

Akcje Serii C zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym Spółki („Prospekt”)
przygotowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną Akcji Serii C oraz ubieganiem
się o dopuszczenie i wprowadzenie w szczególności Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

4.

Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2013, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku,
na równi z pozostałymi akcjami Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii C zostaną zapisane na rachunkach papierów
wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy
2013 (dzień dywidendy), Akcje Serii C będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2014,
tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku.

5.

Akcje Serii C mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
§2

1.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii C.

2.

Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii C dotychczasowych
akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C stanowi Załącznik do niniejszej
uchwały.
§3

1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych
z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji
Serii C, w tym do:
1)

ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C,

2)

dokonania podziału Akcji Serii C na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć Akcji Serii C
pomiędzy transzami,

3)

ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii C w poszczególnych transzach, w tym
ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcji Serii C w ramach poszczególnych transz,

4)

ustalenia ewentualnego przedziału cenowego dla Akcji Serii C lub ceny maksymalnej Akcji Serii C oraz ceny
emisyjnej Akcji Serii C,

5)

ustalenia zasad przydziału Akcji Serii C w ramach poszczególnych transz i dokonania przydziału Akcji Serii C, -

6)

zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową, jeśli zdaniem Zarządu wystąpi taka
potrzeba.

2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii C
w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego
wniosku o zatwierdzenie Prospektu.

3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej
wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym
czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać
nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do
publicznej wiadomości w terminie późniejszym.
§4

1.

W związku z § 1 – § 3 niniejszej uchwały, § 8 Statutu Spółki zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące
brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.000.000,20 (jeden milion złotych i dwadzieścia groszy) złotych i nie
więcej niż 1.220.000,00 (milion dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na:
(a) 1.250.000 (milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy)
każda, oznaczonych od numeru A 0000001 do A 1250000. 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy)
akcji serii A oznaczonych numerami od A 0000001 do A 1025000 jest akcjami imiennymi uprzywilejowanymi,
a 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A 1025001 do
A 1250000 jest akcjami zwykłymi na okaziciela. Każda akcja imienna serii A jest uprzywilejowana w ten
sposób, że na jedną akcję imienną przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
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(b) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości
nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru B 0000001 do B 3750000;
(c) nie mniej niż 1 (jedna) akcja i nie więcej niż 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru C 0000001 do
C 1100000.”
2.

Ostateczną treść § 8 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH
poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po
przydziale Akcji Serii C.

3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian w Statucie Spółki z mocą obowiązującą od dnia
dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI MFO S.A.
z dnia 01 sierpnia 2013 r.
w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy całości prawa poboru w związku z planowanym
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii C oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej
akcji serii C
Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zarząd MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel
(„Spółka") sporządził niniejszą opinię w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 1.100.000 (słownie:
jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki („Akcje Serii C") z wyłączeniem w całości prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Akcji Serii C („Uchwała”).
1. Wyłączenie prawa poboru
W opinii Zarządu Spółki wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Akcji
Serii C jest zgodne z interesem Spółki i służy realizacji celów strategicznych Spółki.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zaoferowanie Akcji Serii C w drodze oferty publicznej jest związane
z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Emisja Akcji Serii C z wyłączeniem w całości prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii C umożliwi pozyskanie
dodatkowych środków finansowych pozwalających na dalszy rozwój działalności Spółki, realizację strategii Spółki.
Ponadto pozwoli to Spółce poszerzyć grupę akcjonariuszy, co zapewni odpowiednią płynność i rozproszenie akcji
w obrocie na GPW.
W związku z powyższym Zarząd Spółki pozytywnie opiniuje emisję Akcji Serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Sposób ustalenia ceny emisyjnej
Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o analizę popytu na akcje nowej emisji,
najprawdopodobniej przeprowadzoną w oparciu o mechanizm budowania książki popytu, z uwzględnieniem całokształtu
okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach
kapitałowych, wyceny Spółki dokonywanej przez rynek oraz sytuacji finansowej i bieżących wydarzeń w Spółce, a także
w oparciu o rekomendacje podmiotu pełniącego rolę oferującego Akcje Serii C.
Z uwagi na dużą zmienność sytuacji panującej na rynkach kapitałowych oraz okres upływający pomiędzy dniem podjęcia
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały a dniem ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, udzielenie
Zarządowi Spółki upoważnienia w tym zakresie jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki. Taki sposób ustalenia
ceny emisyjnej Akcji Serii C umożliwia ustalenie tej ceny na poziomie odpowiadającym wartości rynkowej akcji.

4.7.

Przewidywana data emisji papierów wartościowych

Emitent przewiduje, że Publiczna Oferta Akcji Serii C rozpocznie się w IV kwartale 2013 r.

4.8.

Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych

W Prospekcie zostały opisane jedynie wybrane przepisy prawa dotyczące ograniczeń w swobodzie przenoszenia akcji
spółek publicznych, których akcje notowane są na Giełdzie. Obowiązki dotyczące ujawnienia stanu posiadania wynikają
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z Ustawy o Ofercie Publicznej. Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej, podlega ograniczeniom
określonym w Ustawie o Ofercie Publicznej, Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w Statucie oraz w innych
przepisach prawa. Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej ani kompletnej i wyczerpującej analizy
przepisów w tym zakresie. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji na ten temat powinni
skorzystać z usług doradców prawnych.
4.8.1.

Ograniczenia wynikające ze Statutu

Statut nie zawiera żadnych ograniczeń w zbywaniu akcji. Statut nie zawiera postanowień, zgodnie z którymi po nabyciu
lub objęciu określonej liczby akcji akcjonariusz będzie zobowiązany do podania stanu posiadania akcji.
4.8.2.

Ograniczenia wynikające z umów „Lock up”

Opis umów „Lock up” znajduje się w punkcie 7.3. Części Ofertowej Prospektu.
4.8.3.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi

Zgodnie z przepisem art. 19 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, jeżeli Ustawa o Obrocie Instrumentami
Finansowymi nie stanowi inaczej, papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu.
Członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli
rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw
pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać na
rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159
ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Okresem zamkniętym jest:
a)

okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub
instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,

b)

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

c)

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

d)

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

Ww. osoby nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować
czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub
osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych
z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną na rachunek własny lub osoby trzeciej.
Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące jego prokurentami, inne
osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji
poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji
wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do
przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego oraz temu Emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby
blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na własny
rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych
instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku
regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.
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4.8.4.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej

4.8.4.1. Obowiązek zawiadamiania o nabyciu lub zbyciu akcji
Zgodnie z przepisem art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej każdy:
a)

kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 i 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej
liczby głosów w spółce publicznej albo

b)

kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 i 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 i 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów

c)

kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2%
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych
notowań giełdowych, lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje
dopuszczone są do innego rynku regulowanego, albo

d)

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

e)

jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę nie później
niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej
z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym – nie później niż w terminie
6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.

Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy
zawiadomienie, o 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, a także o liczbie aktualnie
posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym
udziale w ogólnej liczbie głosów. Jeśli ma to miejsce, dodatkowo należy wskazać podmioty zależne od akcjonariusza
dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki lub w przypadku gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji przez osobę trzecią, z
którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, należy
wskazać taką osobę.
Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów powinno dodatkowo zawierać
informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od
złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu
akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować
o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę.
Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu 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.
4.8.4.2. Wezwania
Zgodnie z przepisem art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej
zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni przez
podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33% albo więcej niż 5% ogólnej liczby
głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce
wynosi co najmniej 33%, może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub
zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów.
Ponadto:
1)

MFO S.A.

przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby
głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w podpunkcie 2 poniżej (art. 73 ust. 1
Ustawy o Ofercie Publicznej); przy czym zgodnie z art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku,
gdy przekroczenie progu nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia
akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego,
połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub
zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył
akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo do zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej
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niż 33% ogólnej liczby głosów, chyba że w tym 3-miesięcznym terminie udział ulegnie zmniejszeniu do nie
więcej niż 33% ogólnej liczby głosów;
2)

przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki
(art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej), przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów
nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty
publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału
spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność
prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany,
w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie
udział w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów.

Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, ma zastosowanie także
w przypadku, gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło
w wyniku dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, przy czym termin
trzymiesięczny liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów
(art. 73 ust. 3 oraz art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 lub 2
nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki w inny sposób niż w ramach
wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku dokonania przymusowego wykupu, jest obowiązany, w terminie miesiąca od
tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób,
od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie
Publicznej. Taki obowiązek spoczywa również na podmiocie, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej
(art. 74 ust. 3 i 4 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Stosownie do przepisu art. 75 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki, o których mowa w art. 72 Ustawy o Ofercie
Publicznej, nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako
wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki.
Zgodnie z przepisem art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki wskazane w art. 72 i 73 Ustawy o Ofercie
Publicznej nie powstają w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz
w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej,
a zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki, o których mowa w art. 72-74 ustawy, nie powstają
w przypadku nabywania akcji:
a)

spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są
przedmiotem obrotu zorganizowanego,

b)

od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej,

c)

w trybie określonym przepisami ustawy – prawo upadłościowe i naprawcze oraz w postępowaniu
egzekucyjnym,

d)

zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty
na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach
finansowych,

e)

obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do
korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu,

f)

w drodze dziedziczenia, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 Ustawy
o Ofercie Publicznej.

Zgodnie z przepisem art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone
zastawem do chwili jego wygaśnięcia, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy
o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu wskazanej wyżej ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o niektórych zabezpieczeniach finansowych.
Zgodnie z przepisem art. 76 Ustawy o Ofercie Publicznej w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do
zapisywania się na zamianę akcji mogą być nabywane wyłącznie akcje innej spółki, kwity depozytowe, listy zastawne,
które są zdematerializowane, lub obligacje emitowane przez Skarb Państwa. W przypadku gdy przedmiotem wezwania
mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki lub
inne zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce, a wezwanie musi przewidywać
możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie
z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu
zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania,
a ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej
udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za
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pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest
zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do równoczesnego
zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany,
na którym są notowane dane akcje, i dołączenia do niego treści wezwania (art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił
wezwanie dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje tej spółki
jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie
niższej niż w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Po ogłoszeniu wezwania podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie
dotyczy, przekazują informacje o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio przedstawicielom zakładowych
organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku ich braku – bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5
Ustawy o Ofercie Publicznej).
Po zakończeniu wezwania podmiot, który ogłosił wezwanie, jest obowiązany zawiadomić w trybie, o którym mowa w art.
69 Ustawy o Ofercie Publicznej, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów
osiągniętym w wyniku wezwania.
Po otrzymaniu zawiadomienia Komisja Nadzoru Finansowego może – najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem
rozpoczęcia przyjmowania zapisów – zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści
wezwania albo przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni
(art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej). Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu ulega wstrzymaniu do
czasu dokonania czynności wskazanych w żądaniu.
W okresie pomiędzy dokonaniem zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek
regulowany, na którym są notowane dane akcje, o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania, podmiot
zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty
będące stronami zawartego z nim ustnego lub pisemnego porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji
spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub prowadzenia trwałej polityki
wobec spółki mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w sposób
w nim określony, jednocześnie nie mogą zbywać takich akcji ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek
zbycia przez nie tych akcji, ani też nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie,
w czasie trwania wezwania (art. 77 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej).
Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 Ustawy o Ofercie Publicznej, powinna zostać
ustalona na zasadach określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej.
4.8.4.3. Podmioty zobowiązane
Wyliczone wyżej obowiązki wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o Ofercie
Publicznej, spoczywają również na:
1.

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;

2.

funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:

3.

4.
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(i)

inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,

(ii)

inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane przez ten
sam podmiot;

podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
(i)

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,

(ii)

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,

(iii)

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

pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony
do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych
dyspozycji co do sposobu głosowania,
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5.

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,

6.

podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki publicznej,
w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
określonego w tych przepisach.

W przypadkach wskazanych w pkt 5 i 6 obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną
przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5, domniemywa się w przypadku
podejmowania czynności określonych w tym przepisie przez:
a)

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

b)

osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,

c)

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

d)

jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według własnego
uznania.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wskazanych wyżej obowiązków:
a)

po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,

b)

po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu – wlicza się liczbę głosów
z akcji objętych pełnomocnictwem,

c)

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

Stosownie do przepisu art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej
dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek publicznych nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę
inwestycyjną w celu realizacji określonych w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi regulaminami zadań
związanych z organizacją rynku regulowanego. Inne wyłączenia obowiązków określonych w tym rozdziale znajdują się
w szczególności w art. 90 i 90a Ustawy o Ofercie Publicznej.
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi przewiduje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków,
o których mowa wyżej, stanowiąc, że:
1.

na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, która
w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub 1a Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w drodze decyzji
administracyjnej karę pieniężną do wysokości 200.000 zł (art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi),

2.

na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w drodze decyzji
administracyjnej karę pieniężną do wysokości 100.000 złotych, chyba że osoba ta zleciła uprawnionemu
podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską, zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych
w sposób, który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach zawieranych w ramach tego zarządzania, albo
– przy zachowaniu należytej staranności – nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji
(art. 175 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi);

3.

osoba, która ujawnia lub wykorzystuje informację poufną, może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej,
zgodnie z art. 180-182 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Ponadto Ustawa o Ofercie Publicznej reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa
wyżej, w sposób następujący:
1.
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Zgodnie z przepisem art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej prawo głosu z:
a)

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 lub
art. 72 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej (art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej),

b)

wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu odpowiednio 33% lub 66% ogólnej liczby
głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie
Publicznej (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej),
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c)

akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie
Publicznej (art. 89 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej),

d)

wszystkich akcji spółki publicznej podmiotu, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów powodujący
powstanie obowiązków, o których mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5
Ustawy o Ofercie Publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach (art.
89 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej).

Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew powyższym zakazom nie jest uwzględniane przy obliczaniu
wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw (art. 89 ust. 3 Ustawy
o Ofercie Publicznej).
2.

Zgodnie z przepisem art. 97 Ustawy o Ofercie Publicznej na każdego, kto:
a)

nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, lub
dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,

b)

przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-74
Ustawy o Ofercie Publicznej,

c)

nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie Publicznej,

d)

nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie zbywa w terminie akcji w przypadkach,
o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 oraz art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej,

e)

wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie Publicznej, w określonym w nim terminie nie
wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień
dotyczących jego treści,

f)

nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3 Ustawy
o Ofercie Publicznej,

g)

w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art. 79
Ustawy o Ofercie Publicznej,

h)

bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo
art. 88a Ustawy o Ofercie Publicznej,

i)

nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74 oraz 79
Ustawy o Ofercie Publicznej,

j)

dopuszcza się czynów, o których mowa wyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, po przeprowadzeniu rozprawy, nałożyć karę pieniężną do
wysokości 1 mln złotych, przy czym może być ona nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz
odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji
spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki.
W takiej decyzji Komisja Nadzoru Finansowego może także wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub
dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej i w razie
bezskutecznego upływu tego terminu, powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej.
4.8.5. Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów w art. 13 ust. 1 przewiduje, że 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 mld euro lub łączny obrót
na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia
przekracza równowartość 50 mln euro. Obowiązek ten dotyczy między innymi zamiaru przejęcia poprzez nabycie lub
objęcie akcji lub innych papierów wartościowych bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej
przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców. Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, o którym
mowa wyżej, dotyczy również nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części
przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 mln euro.
Artykuł 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przewiduje wyjątki od obowiązku dokonania zgłoszenia
zamiaru koncentracji. W szczególności nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji, jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad
którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat
obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 mln euro.
Dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego,
zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.
Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega
zgłoszeniu, są obowiązani do powstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa Urzędu
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Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji lub bezskutecznego upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna być
wydana. Należy wskazać, że zgodnie z art. 98 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie stanowi naruszenia
wyżej wymienionego obowiązku realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi Urzędu na
podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, 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.
4.8.6. Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Rozporządzenia w sprawie Kontroli Koncentracji
Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. o kontroli koncentracji między przedsiębiorstwami
(Dziennik Urzędowy UE L 04.24.1 z dnia 29 stycznia 2004 r.) przewiduje, że 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 dokonać także co do zamierzonych koncentracji. Zgodnie z ww.
Rozporządzeniem koncentracja występuje w szczególności 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 przedsiębiorstw.
Zgodnie z art. 1 ww. Rozporządzenia koncentracja posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:
a)

łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld euro, oraz

b)

łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych
przedsiębiorstw wynosi więcej niż 250 mln euro,

c)

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

Ponadto koncentracja, która nie osiąga ww. progów, stanowi również koncentrację o wymiarze wspólnotowym, gdy:
a)

łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 2,5 mld euro,

b)

w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych
przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro,

c)

w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich ujętych dla celów wskazanych w punkcie b) powyżej
łączny obrót każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln euro,
oraz

d)

łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych
przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro,

e)

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

Koncentracja o wymiarze wspólnotowym nie może zostać wprowadzona w życie ani przed jej zgłoszeniem, ani do czasu
uznania takiej koncentracji za zgodną ze wspólnym rynkiem, stosownie do decyzji Komisji Europejskiej lub do upływu
terminu na wydanie takiej decyzji.

4.9.

Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu
i odkupu w odniesieniu do papierów wartościowych

4.9.1. Przymusowy wykup (squeeze-out)
Zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie
z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami pisemnego lub
ustnego porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na
walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, osiągnął lub przekroczył 90% 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.
Cenę przymusowego wykupu ustala się zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej przewidującym zasady
ustalania ceny w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji. Jeżeli osiągnięcie lub
przekroczenie progu 90% głosów nastąpiło w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich
pozostałych akcji, cena przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu.
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 ustanowienia 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.
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Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską
na terytorium Polski, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem przymusowego
wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki
prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje spółki notowane są na kilku rynkach
regulowanych – wszystkie te spółki. Do zawiadomienia załącza się informacje na temat przymusowego wykupu.
Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.
4.9.2.

Przymusowy odkup akcji od akcjonariusza mniejszościowego (sell-out)

Zgodnie z art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych
przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% 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 ust. 1, nie
została przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 70 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, 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.
Ww. żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% 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 pisemnego lub ustnego
porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty 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 90% ogólnej liczby głosów.
Akcjonariusz żądający wykupienia akcji uprawniony jest do otrzymania ceny nie niższej niż określona zgodnie z art. 79
ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. jak dla ogłoszonego wezwania. Jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 90%
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.

4.10. Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez osoby
trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego
W ciągu ostatniego oraz w ciągu bieżącego roku obrotowego nie były przeprowadzane publiczne oferty przejęcia
w stosunku do kapitału Emitenta.

4.11. Informacje na temat potrącania u źródła podatków od dochodu uzyskiwanego z papierów
wartościowych
W Prospekcie zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych z nabywaniem,
posiadaniem i obrotem akcjami, obowiązujących na dzień zatwierdzenia Prospektu. Informacje zawarte w Prospekcie nie
stanowią porady prawnej ani kompletnej i wyczerpującej analizy przepisów podatkowych i nie powinny być wyłączną
podstawą decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji w tym zakresie
powinni skorzystać z usług doradców podatkowych.
4.11.1.

Zasady opodatkowania dochodów z dywidendy

4.11.1.1. Dochody z dywidendy uzyskiwane przez osoby fizyczne podlegające w Polsce nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu
Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 1a UPDOF osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tj. posiadają
w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub przebywają na terytorium
Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich
dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną
jest Polska.
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 UPDOF od dywidend oraz innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych faktycznie uzyskanych przez osoby fizyczne pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy według
stawki 19%. Podatek ten pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24
ust. 5 pkt 1 i 4 oraz ust. 5a i 5d UPDOF. Powyższych dochodów (przychodów) nie łączy się z innymi dochodami
uzyskanymi w roku podatkowym, opodatkowanymi na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej
przewidzianej w art. 27 UPDOF.
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Na podstawie art. 41 ust. 4 UPDOF zryczałtowany podatek od dochodów (przychodów) opodatkowanych na podstawie
art. 30a UPDOF pobierany jest przez płatnika, tzn. podmiot, który wypłaca lub stawia do dyspozycji podatnika pieniądze
z tytułu dywidendy lub innych dochodów (przychodów) faktycznie uzyskanych z akcji.
Płatnik zobowiązany jest przesłać do właściwego urzędu skarbowego roczną deklarację w terminie do końca stycznia
roku następującego po roku podatkowym. Płatnik nie ma natomiast obowiązku przesłania podatnikom podlegającym
w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu imiennych informacji o wysokości dochodu (przychodu)
uzyskanego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
4.11.1.2. Dochody z posiadania akcji uzyskiwane przez osoby prawne podlegające w Polsce nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu
Na podstawie art. 3 ust. 1 UPDOP osoby prawne (jak również spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej), jeżeli mają
siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów,
bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).
Dywidendy oraz inne dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na
terytorium Polski opodatkowane są według zasad określonych w art. 22 UPDOP według stawki 19%. Podatek ten
pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania.
Na podstawie art. 26 ust. 1 UPDOP zryczałtowany podatek od dochodów (przychodów) opodatkowanych na podstawie
art. 22 UPDOP pobierany jest przez płatnika, tzn. podmiot dokonujący wypłat tego typu należności z tytułu dywidend
oraz innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Płatnik zobowiązany jest przesłać do
właściwego urzędu skarbowego roczną deklarację w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po
roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Płatnik obowiązany jest ponadto przesłać podatnikom
informacje o wysokości pobranego podatku w terminie przekazania kwoty pobranego podatku, tj. do siódmego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.
Dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mogą podlegać
zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach określonych poniżej w pkt 4.11.1.4 Rozdziału IV
Prospektu.
4.11.1.3. Dochody z posiadania akcji uzyskiwane przez osoby fizyczne i osoby prawne podlegające w Polsce
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, zgodnie z art. 3 ust. 2a UPDOF podlegają
obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (ograniczony obowiązek
podatkowy).
Osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, jeżeli nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, zgodnie
z art. 3 ust. 2 UPDOP podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium
Polski (ograniczony obowiązek podatkowy).
Na podstawie art. 1 ust. 3 UPDOP zagraniczne spółki niemające osobowości prawnej podlegają opodatkowaniu na
zasadach przewidzianych dla osób prawnych, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa ich siedziby lub
zarządu traktowane są jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez
względu na miejsce ich osiągania.
Dywidendy oraz inne dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane przez
podmioty niemające siedziby lub zarządu na terytorium RP oraz przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania
w Polsce opodatkowane są według takich samych zasad jak dochody podatników podlegających nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu w Polsce, z uwzględnieniem przepisów właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania, której stroną jest Polska.
Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo
niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania dla celów
podatkowych miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu podatnika poprzez uzyskanie certyfikatu rezydencji wydanego
przez właściwy organ zagraniczny (art. 30a ust. 2 UPDOF oraz art. 26 ust. 1 UPDOP). Właściwy certyfikat rezydencji
powinien zostać przedstawiony płatnikowi podatku dochodowego.
W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek podatkowy, płatnicy
są zobowiązani przesłać osobom fizycznym podlegającym ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce oraz
urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imienne informacje o wysokości
uzyskanego przychodu (dochodu). Na pisemny wniosek podatnika płatnik zobowiązany jest przesłać imienną informację,
o której mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia złożenia takiego wniosku przez podatnika.
W przypadku osób prawnych podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu informację o dokonanych
wypłatach i pobranym podatku przesyła się w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku
podatkowym, w którym dokonano wypłat. Na pisemny wniosek podatnika płatnik zobowiązany jest przesłać informację,
o której mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia złożenia takiego wniosku przez podatnika.
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4.11.1.4. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów (przychodów) z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych na podstawie art. 22 ust. 4 UPDOP
Zgodnie z art. 22 ust. 4 UPDOP z opodatkowania zwolnione są dywidendy oraz inne dochody (przychody) z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a)

spółka wypłacająca dywidendę lub inne dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski,

b)

spółka otrzymująca dywidendę lub inne dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski lub na terenie innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

c)

spółka otrzymująca dywidendę lub inne dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% wszystkich akcji w kapitale spółki wypłacającej dywidendę lub inne
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i posiadanie tych akcji wynika z tytułu własności,

d)

spółka uzyskująca dywidendę lub inne dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
posiada akcje w spółce wypłacającej należności w liczbie określonej powyżej nieprzerwanie przez okres
dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy wymagany okres dwóch lat upływa po
dniu uzyskania dochodu (przychodu). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania akcji w wysokości
określonej powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka korzystająca ze zwolnienia będzie
obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od ww. dochodów w wysokości 19% dochodów
(przychodów) do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia;

e)

spółka uzyskująca dywidendę lub inne dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie
korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu
na źródło ich osiągania,

f)

miejsce siedziby dla celów podatkowych spółki uzyskującej dochody (przychody) mającej siedzibę w innym
niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego zostanie udokumentowane uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji wydanym
przez właściwy organ zagranicznej administracji podatkowej (art. 26 ust. 1c pkt 1 UPDOP), oraz

g)

spółka wypłacająca dywidendę lub inne dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
uzyskała pisemne oświadczenie od spółki uzyskującej dywidendę lub inne dochody (przychody) z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych, że w stosunku do wypłacanych należności spółka nie korzysta ze
zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, stosuje się w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych
na podstawie tytułu własności lub innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze
zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.
Jeżeli powyższe warunki są spełnione, zwolnienie z podatku stosuje się również w sytuacji, gdy odbiorcą dywidend jest
zagraniczny zakład (w rozumieniu art. 4a pkt 11 UPDOP) spółki podlegającej opodatkowaniu od całości swoich
dochodów (bez względu na miejsce ich osiągania) w Polsce lub w innym niż Polska państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji
Szwajcarskiej. Istnienie zagranicznego zakładu należy udokumentować przez spółkę korzystającą ze zwolnienia
zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa jej siedziby lub zarządu albo przez
właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony (art. 26 ust. 1c pkt 2 UPDOP).
Powyższe zwolnienie może mieć również zastosowanie w odniesieniu do dochodów (przychodów) wypłacanych spółkom
podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez
względu na miejsce ich osiągania, przy czym bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę
ustalony został w wysokości nie mniejszej niż 25%. Także i w tym przypadku niezbędne jest udokumentowanie
rezydencji podatkowej odpowiednim certyfikatem wydanym przez właściwy organ zagranicznej administracji podatkowej
(art. 22 ust. 4c pkt 2 i ust. 6 UPDOP).
4.11.2.

Zasady opodatkowania dochodów z obrotu akcjami

4.11.2.1. Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez osoby fizyczne podlegające w Polsce nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu
Zgodnie z art. 30b UPDOF do dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych można zastosować stawkę
podatku w wysokości 19% uzyskanego dochodu. Przepis art. 30b UPDOF nie ma jednak zastosowania, jeżeli zbycie
akcji przez osobę fizyczną następuje w ramach prowadzonej przez tę osobę fizyczną działalności gospodarczej.
Dochodem z odpłatnego zbycia akcji jest różnica pomiędzy sumą przychodów z tytułu ich odpłatnego zbycia (tj. sumą
wartości akcji wynikającą z ceny zbycia, pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia) a kosztami uzyskania przychodów,
czyli wydatkami na nabycie akcji, osiągnięty w roku podatkowym.
Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, będzie znacznie odbiegać od wartości rynkowej akcji, organ podatkowy
może określić przychód w wysokości wartości rynkowej.
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Należy podkreślić, że za przychód z tytułu odpłatnego zbycia akcji uważa się przychód należny, nawet jeżeli nie został
on faktycznie otrzymany.
W przypadku gdy podatnik sprzedaje akcje nabyte po różnych cenach i nie jest możliwa identyfikacja ich ceny nabycia,
to wówczas przy ustalaniu dochodu ze zbycia akcji stosuje się metodę FIFO (First In First Out), zgodnie z którą najpierw
sprzedawane są akcje kupione najwcześniej. Zasadę tę stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów
wartościowych (art. 30b ust. 7 w zw. z art. 30a ust. 3 UPDOF).
W przypadku dochodów z odpłatnego zbycia akcji brak jest obowiązku poboru podatku przez płatnika oraz obowiązku
zapłaty zaliczek na podatek w trakcie roku podatkowego.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnicy obowiązani są wykazać w odrębnym zeznaniu podatkowym uzyskane
w danym roku dochody z tytułu odpłatnego zbycia akcji i obliczyć należny podatek dochodowy. Powyższe zeznanie
należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po danym roku podatkowym (w tym terminie należy także
wpłacić należny podatek).
Dochodów z odpłatnego zbycia akcji nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej oraz
dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanymi podatkiem liniowym 19% (art. 30b ust. 5 UPDOF).
Zgodnie z art. 9 ust. 3 w związku z art. 9 ust. 6 UPDOF o wysokość straty poniesionej w roku podatkowym z tytułu
odpłatnego zbycia akcji można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących
pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej
straty.
W przypadku transakcji dokonywanych na giełdzie, informacje o wysokości uzyskanych dochodów przesyłane są
podatnikom przez podmioty, za pośrednictwem których podatnik otrzymał dochody, np. dom maklerski. Należy jednak
zaznaczyć, że koszty uzyskania przychodów wykazane przez podatnika w odrębnym zeznaniu rocznym mogą się różnić
od tych wykazanych np. przez dom maklerski w przesłanej podatnikowi informacji. Wykazanie faktycznych kosztów
związanych z uzyskaniem przychodu spoczywa na podatniku.
4.11.2.2. Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez osoby prawne podlegające w Polsce nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu
Dochody z odpłatnego zbycia akcji uzyskiwane przez mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski osoby prawne
i spółki kapitałowe w organizacji, a także inne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (z wyjątkiem
spółek niemających osobowości prawnej) podlegają ogólnym zasadom opodatkowania wynikającym z UPDOP, tj. są
opodatkowane według podstawowej stawki podatkowej w wysokości 19%, łącznie z innymi dochodami z prowadzonej
działalności gospodarczej.
Co do zasady przychodem z odpłatnego zbycia akcji jest wartość akcji wyrażona w cenie określonej w umowie, na
podstawie której dochodzi do zbycia akcji. Jeżeli jednak cena określona w umowie zbycia akcji bez uzasadnionej
przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej akcji, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości
rynkowej.
Przy odpłatnym zbyciu akcji wydatki uprzednio poniesione na ich nabycie są kosztami uzyskania przychodów z tego
zbycia.
4.11.2.3. Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez osoby fizyczne i osoby prawne podlegające w Polsce
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu
Osoby fizyczne i osoby prawne (a także spółki w organizacji i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej mające w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy)
podlegają opodatkowaniu w Polsce z tytułu odpłatnego zbycia akcji jedynie w stosunku do dochodów uzyskanych na
terytorium Polski. Przychód ze sprzedaży akcji na GPW jest uważany za uzyskany na terytorium Polski.
Zasady opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia akcji przez te osoby są analogiczne do tych obowiązujących osoby
mające w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, przy czym zastosowanie znajdą przepisy właściwej umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska.
Zazwyczaj umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, stanowią, iż zyski ze sprzedaży
papierów wartościowych mogą być opodatkowane tylko w państwie, w którym sprzedawca ma miejsce zamieszkania,
siedzibę lub zarząd. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy podmiot zagraniczny posiada w Polsce zakład (permanent
establishment) w rozumieniu właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a dochody z odpłatnego zbycia
akcji mogłyby zostać przypisane temu zakładowi, bowiem w takim przypadku dochody te będą opodatkowane w Polsce
tak jak dochody podmiotów podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
4.11.3.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest m.in. od umów sprzedaży lub zamiany praw majątkowych (w tym
akcji), jeżeli prawa te są wykonywane na terytorium Polski.
Stawka podatku od sprzedaży akcji wynosi 1% wartości rynkowej akcji. Właściwa kwota podatku powinna zostać
zapłacona w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. od dnia dokonania czynności. Obowiązek
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zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży obciąża nabywcę. W przypadku umowy zamiany
akcji obydwie strony transakcji są solidarnie odpowiedzialne za jego uiszczenie.
Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych zwolniona od
podatku jest sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi (wszystkie poniższe pojęcia w rozumieniu
przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi):
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.

4.11.4. Podatek od spadków i darowizn
Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają w Polsce tylko osoby fizyczne.
Co do zasady podatkowi temu podlega nabycie akcji w drodze spadku lub darowizny, przy czym kwota podatku zależy
od wartości spadku/darowizny oraz grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca (spadkobierca/obdarowany).
Stawki podatku mają charakter progresywny i wynoszą od 3% do 20% podstawy opodatkowania, w zależności od grupy
podatkowej, do jakiej zaliczony został nabywca. Dla każdej grupy istnieją także kwoty wolne od podatku.
Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika urzędu skarbowego ustalającej wysokość
zobowiązania podatkowego.
Nabycie własności akcji przez osoby najbliższe (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma
i macochę) jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem dokonania w określonym terminie
(6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego albo w przypadku dziedziczenia 6 miesięcy od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku) stosownego zgłoszenia właściwemu naczelnikowi
urzędu skarbowego.
Powyższe zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo
jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – lub miał miejsce zamieszkania na terytorium
Polski lub na terytorium takiego państwa.
4.11.5. Odpowiedzialność za pobranie podatku
Zgodnie z brzmieniem art. 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa płatnik, który nie wykonał
ciążących na nim obowiązków obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku organowi skarbowemu, odpowiada za podatek
niepobrany lub podatek pobrany, ale niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem.
Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się jednak, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli
podatek nie został pobrany z winy podatnika. W takich przypadkach organ podatkowy wydaje decyzję
o odpowiedzialności podatnika.

5.

Informacje o warunkach oferty

5.1.

Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy
składaniu zapisów

5.1.1. Warunki oferty
Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:
•

225.000 Akcji Zwykłych Serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł każda

•

3.750.000 Akcji Serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł każda

•

do 1.100.000 Akcji Serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda

•

do 1.100.000 praw do Akcji Serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda

Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu ofertą objętych jest:
•

1.100.000 Akcji Serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oferowanych przez Spółkę

•

do 225.000 Akcji Zwykłych Serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oferowanych przez Sprzedającego

•

do 675.000 Akcji Serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oferowanych przez Sprzedającego.
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Akcje Oferowane są oferowane inwestorom w dwóch transzach:
•

Transzy Detalicznej – obejmującej do 400.000 Akcji Serii C oraz

•

Transzy Instytucjonalnej – obejmującej do 1.600.000 Akcji Oferowanych, w tym 700.000 Akcji Serii C, 225.000
Akcji Zwykłych Serii A oraz 675.000 Akcji Serii B.

Akcje Sprzedawane i Akcje Serii C oferowane są w Transzy Instytucjonalnej łącznie bez ich rozróżniania na etapie
składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach tej transzy mogą być
przydzielone zarówno Akcje Sprzedawane, jak i Akcje Serii C. Intencją Emitenta i Sprzedającego jest przydzielenie
w pierwszej kolejności Akcji Serii C, a w dalszej kolejności Akcji Sprzedawanych. W Transzy Detalicznej oferowane są
wyłącznie Akcje Serii C.
Akcje Serii C oraz Akcje Sprzedawane łącznie w liczbie do 2.000.000 sztuk są określane jako Akcje Oferowane.
Akcje Serii C są oferowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Wartość nominalna jednej akcji Spółki wynosi 0,20 zł.
Przed rozpoczęciem zapisów Oferujący przeprowadzi tzw. book building – proces tworzenia „księgi popytu” na Akcje
Oferowane, mający na celu:
•

zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Oferowanych,

•

określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane.

Przed rozpoczęciem procesu tworzenia „księgi popytu” Spółka poda do publicznej wiadomości, w formie aneksu do
niniejszego Prospektu, wysokość ceny maksymalnej za jedną Akcję Oferowaną (w rozumieniu art. 54 ust. 1 pkt 1 Ustawy
o Ofercie Publicznej).
Najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień rozpoczęcia zapisów na akcje w Transzy Instytucjonalnej
Sprzedający może zrezygnować z przeprowadzenia Oferty Sprzedaży częściowo lub całkowicie. Informacja
o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oraz w związku z tym o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych i liczbie akcji
oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje
Oferowane w Transzy Instytucjonalnej poprzez przekazanie informacji do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób,
w jaki został udostępniony Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej (zgodnie
z art. 54 ust. 3 i art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej). W przypadku gdy Sprzedający podejmie decyzję o rezygnacji
z przeprowadzenia Oferty Sprzedaży, we wszystkich transzach przydzielane będą tylko Akcje Serii C.
Osobie, która złożyłaby zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie lub liczbie
oferowanych papierów wartościowych (w tym również o liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach),
przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie w jednym z punktów
obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej dane papiery wartościowe oświadczenia na piśmie, w terminie 2 dni
roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji.
W trakcie procesu tworzenia „księgi popytu” na Akcje Oferowane Oferujący kierować będzie do potencjalnych
inwestorów propozycje udziału w Ofercie. Forma oraz tryb, w jakim składane będą propozycje udziału w Ofercie oraz
wezwania do złożenia zapisu na Akcje Oferowane, zostaną określone przez Oferującego.
Deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Oferowanych mogą przekazać Oferującemu wyłącznie inwestorzy, do których
skierowane zostaną wyżej wymienione propozycje. Deklaracje powinny zawierać liczbę Akcji Oferowanych (których
nabyciem inwestor jest zainteresowany) oraz cenę za jedną akcję. Cena proponowana w deklaracji nie powinna być
wyższa od ogłoszonej ceny maksymalnej lub powinna zawierać się w przedziale cenowym (o ile taki przedział zostanie
ogłoszony) i dotyczyć ilości akcji nie większej niż liczba Akcji Oferowanych.
Inwestorzy zainteresowani złożeniem zapisu w Transzy Instytucjonalnej, którzy nie otrzymali propozycji udziału
w tworzeniu „księgi popytu”, powinni skontaktować się (w okresie tworzenia „księgi popytu” na Akcje Oferowane)
z Oferującym w celu skierowania do nich propozycji udziału w tworzeniu „księgi popytu”. Oferujący nie ma obowiązku
skierowania propozycji udziału w tworzeniu „księgi popytu” do inwestorów, którzy zgłoszą się z taką prośbą.
Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie mogą złożyć jedną zbiorczą deklarację w odniesieniu do
rachunków papierów wartościowych przez nich zarządzanych.
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych mogą złożyć jedną zbiorczą deklarację w imieniu funduszy, którymi zarządzają.
W wyniku tych działań powstanie tzw. „księga popytu” na Akcje Oferowane (lista inwestorów deklarujących
zainteresowanie nabyciem Akcji Oferowanych ze wskazaniem liczby akcji, których nabyciem są zainteresowani, oraz
ceny, jaką są gotowi za nie zapłacić). Wysokość ujawnionego popytu posłuży do podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji
o ustaleniu wysokości ceny emisyjnej Akcji Oferowanych.
„Księga popytu” na Akcje Oferowane nie zostanie podana do publicznej wiadomości.
Na podstawie deklaracji złożonych do „księgi popytu” Oferujący przygotuje i przedstawi Zarządowi Spółki propozycję
tzw. listy wstępnego przydziału, tj. listy inwestorów, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane w przypadku złożenia
i opłacenia przez nich zapisu. Lista wstępnego przydziału będzie określać liczbę akcji wstępnie przydzielonych
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poszczególnym inwestorom (inwestorom umieszczonym na liście wstępnego przydziału, którzy złożą i opłacą zapis,
zagwarantowany zostanie przydział akcji określonych w tej liście). Lista wstępnego przydziału będzie obejmować jedynie
tych inwestorów, którzy wzięli udział w tworzeniu „księgi popytu”, i tylko do tej grupy inwestorów zostaną skierowane
wezwania do złożenia i opłacenia zapisów na Akcje Oferowane.
Po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Emitent podejmie decyzję o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej Akcji
Serii C. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych będzie równa ostatecznej cenie emisyjnej Akcji Serii C. Informacja
o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii C oraz ostatecznej ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostanie
podana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej poprzez
przekazanie informacji (zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) do KNF oraz do publicznej wiadomości
w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Złożoną deklarację można wycofać lub zmienić przez złożenie pisemnego oświadczenia w podmiocie przyjmującym
deklaracje tylko w okresie tworzenia „księgi popytu”, tj. do momentu zakończenia przyjmowania deklaracji zainteresowania
nabyciem Akcji Oferowanych.
Przyjęcie deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych nie stanowi zobowiązania dla Oferującego. Oferujący
nie będzie zobligowany do skierowania wezwania do złożenia zapisu na Akcje Oferowane do inwestorów, którzy wzięli
udział w tworzeniu „księgi popytu”, jak również może skierować wezwanie do złożenia zapisu na ilość akcji mniejszą, niż
określona przez inwestora w deklaracji zainteresowania nabyciem akcji złożonej w trakcie budowania „księgi popytu”.
Jednocześnie zwraca się uwagę inwestorom, iż udział w procesie budowania „księgi popytu” na Akcje
Oferowane będzie podstawowym czynnikiem branym pod uwagę w procesie tworzenia listy wstępnego
przydziału oraz dodatkowej listy wstępnego przydziału, a w konsekwencji uzyskania przez inwestora preferencji
w przydziale Akcji Oferowanych – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 5.2.3.4 niniejszego Rozdziału Prospektu.
5.1.2.

Wielkość ogółem emisji lub oferty

Wielkość emisji i Oferty z podziałem na Akcje Sprzedawane i Akcje Serii C oraz informację o możliwości zmiany
wielkości Oferty i informację o terminie podania do publicznej wiadomości ostatecznej wielkości Oferty przedstawiono
w punkcie 5.1.1. niniejszego rozdziału Prospektu.
5.1.3.

Terminy obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów

5.1.3.1. Terminy oferty
Oferta zostanie przeprowadzona według następującego harmonogramu:
Do 6.12.2013

publikacja ceny maksymalnej

12.12.2013
do godziny 15:00

proces budowania „księgi popytu”

10-12.12.2013

przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Detalicznej

13.12.2013

podanie do publicznej wiadomości ceny ostatecznej

16-17.12.2013

przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Instytucjonalnej

18.12.2013

przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej oraz planowany przydział akcji w Transzy
Detalicznej za pośrednictwem systemu GPW.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów. Nowe terminy
zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu w formie komunikatu
aktualizującego Prospekt, zgodnie z postanowieniami art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Zmiany terminów
realizacji Oferty mogą odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu.
5.1.3.2. Procedura składania zapisów
Działanie przez pełnomocnika
Inwestor może złożyć zapis za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika.
Pełnomocnik dokonujący zapisu w imieniu inwestora zobowiązany jest przedłożyć w miejscu składania zapisu na Akcje
Oferowane pisemne pełnomocnictwo do złożenia zapisu, a w przypadku zapisów składanych w Transzy Instytucjonalnej
pełnomocnictwo dodatkowo powinno zawierać upoważnienie do wskazania rachunku dla zwrotu środków pieniężnych
oraz do złożenia dyspozycji deponowania akcji.
Pełnomocnictwo powinno zostać wystawione w formie aktu notarialnego lub zawierać podpis mocodawcy poświadczony
notarialnie lub przez pracownika domu maklerskiego przyjmującego zapis.
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Pełnomocnictwo, poza właściwym umocowaniem do złożenia zapisu, powinno zawierać następujące dane o osobie
pełnomocnika i mocodawcy:
•

dla osób fizycznych: imię, nazwisko, PESEL (a w przypadku jego braku datę urodzenia), typ, serię i numer
dokumentu tożsamości, adres stały i adres do korespondencji,

•

w przypadku osoby prawnej: firmę i formę organizacyjną prowadzonej działalności, REGON, numer rejestru
sądowego, kraj siedziby, adres oraz wskazane powyżej dane osób fizycznych reprezentujących osobę
prawną,

•

w przypadku jednostki nieposiadającej osobowości prawnej: firmę i formę organizacyjną prowadzonej
działalności, REGON, kraj siedziby, adres oraz wskazane powyżej dane osób fizycznych reprezentujących
jednostkę.

Pełnomocnictwo wystawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałe dokumenty związane z tak
udzielonym pełnomocnictwem muszą być uwierzytelnione za zgodność z prawem miejscowym przez polskie
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
chyba że dom maklerski przyjmujący zapis odstąpi od konieczności spełnienia tego warunku.
Pełnomocnictwo może również zostać sporządzone w innej formie jedynie w przypadku, gdy zostanie ona
zaakceptowana przez dom maklerski przyjmujący zapis.
Nie ma ograniczeń co do liczby pełnomocników i posiadanych przez nich pełnomocnictw. Dokument pełnomocnictwa lub
jego kopia pozostają w domu maklerskim przyjmującym zapis.
Wyżej wymienione wymogi odnośnie do pełnomocnictwa nie mają zastosowania w przypadku składania zapisów
w imieniu i na rzecz klientów podmiotów zarządzających aktywami na zlecenie. W takim przypadku przedstawienie
pełnomocnictwa nie jest wymagane.
Procedura składania zapisów w Transzy Detalicznej
Z uwagi na fakt, że przydział akcji w Transzy Detalicznej nastąpi za pośrednictwem systemu informatycznego GPW,
inwestor składający zapis na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych w domu maklerskim
przyjmującym zapis lub u depozytariusza.
W ramach Transzy Detalicznej można składać zapisy na nie mniej niż 10 akcji. Zapisy na mniej niż 10 akcji nie będą
przyjmowane. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, przy czym łącznie zapisy złożone w jednym podmiocie
przyjmującym zapisy nie mogą przekroczyć liczby Akcji Oferowanych w Transzy Detalicznej. Zapisy złożone łącznie
w jednym podmiocie i opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak zapisy na liczbę Akcji Oferowanych
w Transzy Detalicznej. Złożenie zapisu w ramach Transzy Detalicznej w jednym podmiocie przyjmującym zapisy nie
ogranicza prawa do złożenia zapisu lub zapisów w innych podmiotach przyjmujących zapisy w Transzy Detalicznej.
Złożenie zapisu w Transzy Detalicznej nie ogranicza prawa do złożenia zapisu lub zapisów w Transzy Instytucjonalnej.
Zapisy na Akcje Oferowane w publicznej ofercie w Transzy Detalicznej będą przyjmowane w POK domów maklerskich,
których lista, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostanie opublikowana w formie komunikatu
aktualizującego (w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt) oraz zamieszczona na stronie internetowej Emitenta
oraz Oferującego do dnia rozpoczęcia zapisów na Akcje Oferowane.
Zapis na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem przypadku
opisanego w punkcie 5.1.7. niniejszego Rozdziału Prospektu) i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.
Inwestor winien złożyć w miejscu składania zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej wypełniony w trzech
egzemplarzach formularz zapisu oraz podpisać oświadczenie, będące integralną częścią formularza zapisu, w którym
stwierdza, że:
•

zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki Publicznej Oferty,

•

zgadza się na przydzielenie mu Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie, w tym na przydzielenie mu mniejszej
liczby Akcji Oferowanych, niż objęta zapisem, lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi
w Prospekcie,

•

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej
Oferty, przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie,

•

wyraża zgodę na przekazywanie przez Oferującego lub domy maklerskie przyjmujące zapisy informacji
objętych tajemnicą zawodową danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przez niego
zapisem w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty oraz że upoważnia te podmioty do
otrzymania tych informacji.

Inwestor, który podpisał z domem maklerskim przyjmującym zapis umowę umożliwiającą składanie dyspozycji za
pośrednictwem Internetu, telefonu, faksu bądź przy wykorzystaniu innych środków technicznych, może składać zapisy
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na Akcje Oferowane za ich pośrednictwem, podając wszystkie dane niezbędne do złożenia zapisu na Akcje Oferowane,
zgodnie z postanowieniami Prospektu.
Składając zapis, inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dokumenty, które zgodnie z odpowiednim
regulaminem przedsiębiorstwa maklerskiego przyjmującego zapis są wymagane do jednoznacznej identyfikacji klienta,
z zastrzeżeniem, że inwestor zobowiązany jest podać wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia zapisu na Akcje
Oferowane.
W przypadku gdy rachunek prowadzony jest u depozytariusza, zapis powinien zostać złożony zgodnie z zasadami
składania zapisów przez klientów banku depozytariusza.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi
inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, może zostać uznany za nieważny. Zapisy dokonywane pod
warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną uznane za nieważne.
Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, potwierdzony przez
przyjmującego zapis.
Procedura składania zapisów w Transzy Instytucjonalnej
Inwestorzy, do których skierowane zostało wezwanie do złożenia zapisu, powinni składać zapisy na Akcje Oferowane
w Transzy Instytucjonalnej w liczbie nie wyższej, niż określona w wezwaniu do złożenia zapisu. W przypadku złożenia
przez inwestora zapisu na liczbę akcji wyższą, niż określona w wezwaniu do złożenia zapisu, inwestor musi liczyć się
z możliwością przydzielenia mu mniejszej liczby akcji, jednak nie mniejszej niż zagwarantowana w przekazanym
wezwaniu do złożenia zapisu. W przypadku gdy inwestor złoży zapis na mniejszą liczbę akcji niż wskazana w wezwaniu,
musi liczyć się z możliwością przydzielenia mniejszej liczby akcji, niż określona w zapisie, lub nieprzydzielenia akcji
z uwagi na brak preferencji wynikających z uczestnictwa w procesie tworzenia „księgi popytu”.
Inwestorzy, do których nie zostało skierowane wezwanie do złożenia zapisu, mogą składać zapisy na Akcje Oferowane
w Transzy Instytucjonalnej, przy czym zapis taki powinien opiewać na nie mniej niż 10.000 akcji. Muszą się jednak liczyć
z możliwością przydzielenia mniejszej liczby akcji lub nieprzydzielenia żadnej akcji z uwagi na brak preferencji
wynikających z uczestnictwa w procesie tworzenia „księgi popytu”.
Złożenie zapisu w Transzy Instytucjonalnej nie ogranicza prawa do złożenia zapisu w Transzy Detalicznej.
Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie wraz ze złożeniem jednego zbiorczego zapisu zobowiązani
są złożyć listę osób, na rzecz których nabywają Akcje Oferowane, wraz z wyszczególnieniem liczby akcji nabywanych na
rzecz każdego z klientów.
Zapisy na akcje składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz
poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu Prospektu zapisy
odrębnych inwestorów.
Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej będą przyjmowane w siedzibie Oferującego w Warszawie
ul. S. Żaryna 2A w godzinach 9.00-17.00.
Zapis na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem przypadku
opisanego w punkcie 5.1.7. niniejszego Rozdziału Prospektu) i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń.
Inwestor winien złożyć w miejscu składania zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej wypełniony w trzech
egzemplarzach formularz zapisu oraz podpisać oświadczenie, będące integralną częścią formularza zapisu, w którym
stwierdza, że:
•

zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki Publicznej Oferty,

•

zgadza się na przydzielenie mu Akcji Oferowanych, w tym na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji
Oferowanych, niż objęta zapisem, lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie,

•

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej
Oferty, przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
poprawiania oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie,

•

wyraża zgodę na przekazywanie przez Oferującego lub domy maklerskie przyjmujące zapisy informacji
objętych tajemnicą zawodową danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym przez niego
zapisem w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty oraz że upoważnia te podmioty do
otrzymania tych informacji.

Składając zapis, inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji
danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest ponadto złożyć
aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby
prawnej. Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej obowiązana jest
ponadto złożyć akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres
siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki.
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Składając zapis na Akcje Oferowane, inwestor lub jego pełnomocnik jest zobowiązany złożyć nieodwołalną dyspozycję
deponowania akcji, która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych inwestora wszystkich akcji, które
zostały mu przydzielone, bez konieczności odbierania potwierdzenia nabycia akcji.
Dyspozycja deponowania złożona przez inwestora nie może być zmieniona. Złożenie dyspozycji deponowania akcji jest
tożsame ze złożeniem dyspozycji deponowania Praw do Akcji Serii C. W razie składania zapisu i dyspozycji
deponowania przez pełnomocnika w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania
takiej czynności.
Inwestor, który nie posiada rachunku papierów wartościowych, jest zobowiązany do jego założenia najpóźniej w dniu
składania zapisu na akcje, tak aby w momencie składania zapisu mógł wypełnić dyspozycję deponowania akcji. Brak
dyspozycji deponowania akcji będzie skutkował odmową przyjęcia zapisu.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane ponosi
inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, może zostać uznany za nieważny. Zapisy dokonywane pod
warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną uznane za nieważne.
Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, potwierdzony przez
osobę przyjmującą zapis.
5.1.4. Odstąpienie lub zawieszenie oferty
Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane Emitent lub Sprzedający mogą odstąpić od Oferty
Publicznej lub zawiesić Ofertę Publiczną odpowiednio Akcji Serii C i Akcji Sprzedawanych bez podawania przyczyn
swojej decyzji. Odstąpienie od Oferty Sprzedaży nie oznacza odstąpienia od publicznej subskrypcji Akcji Serii C,
a zawieszenie Oferty Sprzedaży nie oznacza zawieszenia publicznej subskrypcji Akcji Serii C.
Emitent może podjąć decyzję o odstąpieniu od Oferty Publicznej lub zawieszeniu Oferty Publicznej po przeprowadzeniu
procesu budowania „księgi popytu”, gdy wynik tego procesu okaże się niesatysfakcjonujący, tj. w szczególności nie
będzie gwarantował pozyskania wysokiej jakości inwestorów lub nie będzie gwarantował odpowiedniego poziomu
płynności notowań na rynku wtórnym. Jeśli Emitent podejmie decyzję o odstąpieniu od Oferty Akcji Serii C, wówczas
Sprzedający również podejmą decyzję o odstąpieniu od Oferty Sprzedaży.
Emitent lub Sprzedający mogą odstąpić od Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, nie
później jednak niż do dnia przydziału tych akcji, jedynie z ważnych powodów, do których należą:
•

nagłe i nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, świata lub Emitenta,
które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub dalszą działalność
Emitenta, w tym na przedstawione przez niego w Prospekcie informacje,

•

nagłe i nieprzewidziane zdarzenia mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta,

•

inne nieprzewidziane przyczyny powodujące, że przeprowadzenie Oferty i przydział Akcji Oferowanych byłyby
niemożliwe lub szkodliwe z punktu widzenia interesu Emitenta.

Odstąpienie od Oferty Sprzedaży nie oznacza odstąpienia od oferty Akcji Serii C, a zawieszenie Oferty Sprzedaży nie
oznacza zawieszenia Oferty Akcji Serii C.
Fakt odstąpienia od Oferty lub zawieszenia Oferty zostanie podany do publicznej wiadomości w formie komunikatu
aktualizującego Prospekt, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.
W przypadku odstąpienia od Oferty inwestorom, którzy złożyli i opłacili zapisy, w ciągu 7 dni od dnia podjęcia decyzji
o odstąpieniu od Oferty zostanie dokonany zwrot wpłaconych przez nich środków przelewem na rachunek wskazany
w formularzu zapisu (w przypadku Transzy Instytucjonalnej) lub na rachunek papierów wartościowych, z którego
nastąpiło opłacenie nabywanych Akcji Oferowanych (w przypadku Transzy Detalicznej). Zwrot środków zostanie
dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.
5.1.5. Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot
Transza Detaliczna
Jeżeli liczba akcji, na które dokonano zapisów, przekroczy liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Detalicznej, w pierwszej
kolejności nastąpi przesunięcie do tej transzy nieobjętych zapisami akcji z Transzy Instytucjonalnej. Następnie
w przypadku, gdy liczba akcji, na które złożono zapisy w Transzy Detalicznej, nadal będzie przekraczać liczbę Akcji
Oferowanych w tej transzy (z uwzględnieniem przesunięcia akcji z Transzy Instytucjonalnej), przydział akcji zostanie
dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji.
W przypadku zredukowania zapisu lub ustaleniu Ceny Emisyjnej na poziomie niższym niż cena, po której składane były
zapisy, niewykorzystana część kwoty wpłaconej tytułem opłacenia zapisu na Akcje Oferowane pozostanie na rachunku
inwestora w domu maklerskim przyjmującym zapis. Środki te zostaną odblokowane w dniu przydziału Akcji Oferowanych
po otrzymaniu przez dom maklerski przyjmujący zapis kart umów z GPW.
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Transza Instytucjonalna
Redukcja zapisów w tej transzy może wystąpić w przypadku:
•

złożenia przez inwestora zapisu na większą liczbę akcji, niż wskazana w zaproszeniu do złożenia zapisu
wystosowanym przez Oferującego (w części przekraczającej liczbę akcji wskazaną w zaproszeniu),

•

złożenia przez inwestora zapisu na mniejszą liczbę akcji, niż wskazana w zaproszeniu do złożenia zapisu
wystosowanym przez Oferującego,

•

złożenia przez inwestora zapisu na akcje w Transzy Instytucjonalnej pomimo nieotrzymania od Oferującego
zaproszenia do złożenia zapisu na akcje.

W takim przypadku nadpłacone kwoty zostaną zwrócone inwestorom w terminie 7 dni od dokonania przydziału akcji na
rachunki bankowe lub inwestycyjne wskazane na formularzach zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez
jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.
5.1.6. Minimalna lub maksymalna wielkość zapisu
Transza Detaliczna
Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 10 akcji i nie więcej niż na wszystkie akcje oferowane w Transzy Detalicznej.
Zapisy na mniej niż 10 akcji nie będą przyjmowane. W przypadku złożenia zapisu (lub zapisów), w jednym podmiocie
przyjmującym zapisy, na więcej niż wszystkie akcje oferowane w Transzy Detalicznej, zapis będzie uważany za
opiewający na wszystkie akcje oferowane w Transzy Detalicznej.
Transza Instytucjonalna
Inwestor, który otrzymał wezwanie do złożenia zapisu, powinien złożyć zapis na liczbę akcji wymienioną w wezwaniu do
złożenia zapisu wystosowanym przez Oferującego. W przypadku złożenia zapisu na mniejszą liczbę akcji, niż
wymieniona w wezwaniu do złożenia zapisu, inwestor nie będzie objęty preferencjami w przydziale akcji, o których mowa
w punkcie 5.2.3.4 niniejszego Rozdziału Prospektu. W przypadku złożenia zapisu na większą liczbę akcji, niż
wymieniona w wezwaniu do złożenia zapisu, inwestorowi zostanie przydzielona liczba akcji wskazana w wezwaniu,
a część zapisu przewyższająca liczbę akcji wskazanych w wezwaniu będzie objęta preferencjami w przydziale akcji,
o których mowa w punkcie 5.2.3.4 niniejszego Rozdziału Prospektu.
Inwestor, który nie otrzymał wezwania do złożenia zapisu, może złożyć zapis na liczbę akcji nie mniejszą niż 10.000 i nie
większą niż liczba akcji oferowanych w Transzy Instytucjonalnej. W przypadku złożenia zapisu na większą liczbę akcji,
niż liczba akcji oferowana w Transzy Instytucjonalnej, zapis taki będzie traktowany jak zapis na liczbę Akcji Oferowanych
w Transzy Instytucjonalnej.
5.1.7. Termin, w którym możliwe jest wycofanie zapisu
Osoba, która złożyła zapis na Akcje Oferowane przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych
złożonego zapisu poprzez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej
oferującej Akcje Oferowane w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu. W takim przypadku przydział
Akcji Oferowanych będzie mógł zostać dokonany nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora
od skutków prawnych złożonego zapisu. Prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu nie dotyczy
przypadków, gdy aneks jest udostępniany w związku z błędami w treści Prospektu, o których Spółka powzięła
wiadomość po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, lub czynnikami, które zaistniały lub o których Spółka powzięła
wiadomość po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych.
Osoba, która złożyła zapis na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej
cenie emisyjnej Akcji Oferowanych, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożone w jednym
z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane oświadczenia na piśmie w terminie 2 dni
roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji. W takim przypadku przydział Akcji Oferowanych
będzie mógł zostać dokonany nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się przez inwestora od skutków
prawnych złożonego zapisu.
Przesunięcie Akcji Oferowanych pomiędzy transzami po zakończeniu przyjmowania zapisów w transzach nie będzie
wymagało przekazywania informacji w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, przy założeniu, że zostaną
przesunięte jedynie Akcje Oferowane, które nie zostały subskrybowane przez inwestorów w danej transzy. W takim
przypadku uczestnicy transz, którzy złożyli zapis przed dokonaniem takiego przesunięcia, nie nabędą uprawnienia do
uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu.
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5.1.8. Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpłat na akcje oraz dostarczenie akcji
5.1.8.1. Zasady dokonywania wpłat
Transza Detaliczna
Ze względu na fakt, iż przydział Akcji Oferowanych w ramach Transzy Detalicznej nastąpi za pośrednictwem systemu
informatycznego GPW, w chwili składania zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej inwestor musi posiadać na
rachunku w domu maklerskim przyjmującym zapis środki pieniężne w złotych polskich w kwocie stanowiącej iloczyn
liczby akcji objętych zapisem oraz ceny emisyjnej, powiększone o kwotę stanowiącą prowizję domu maklerskiego
przyjmującego zapis. Środki te zostaną zablokowane w chwili składania zapisu na Akcje Oferowane.
Pokrycie zlecenia mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod
warunkiem że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż w dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi
przydział Akcji Oferowanych w Transzy Detalicznej.
W przypadku składania zapisu przez klienta, który posiada rachunek u depozytariusza, wpłata na akcje wraz z prowizją
domu maklerskiego przyjmującego zapis musi wpłynąć najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów w Transzy
Detalicznej na rachunek:
Millennium Dom Maklerski S.A.
nr 11602202 000000 0240166156
prowadzony przez Bank Millennium S.A.
z dopiskiem: MFO – imię i nazwisko (firma) inwestora – klient depozytariusza
W przypadku gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału inwestorowi składającemu zapis w Transzy Detalicznej nie
zostaną przydzielone lub przydzielona zostanie mniejsza liczba Akcji Oferowanych niż ta, na którą złożono zapis,
niewykorzystana część kwoty wpłaconej tytułem opłacenia zapisu pozostanie na jego rachunku w domu maklerskim
przyjmującym zapis. Środki te zostaną odblokowane w dniu przydziału Akcji Oferowanych po otrzymaniu przez dom
maklerski przyjmujący zapis kart umów z GPW.
Kwota środków pieniężnych stanowiąca iloczyn liczby Akcji Oferowanych przydzielonych danemu subskrybentowi oraz
ceny emisyjnej, powiększona o prowizję domu maklerskiego przyjmującego zapis, zostanie wyksięgowana z rachunku
danego inwestora w dniu rozliczenia transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Oferowanych.
Transza Instytucjonalna
Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest jego opłacenie w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji objętych
zapisem i ich ceny emisyjnej na rachunek:
Millennium Dom Maklerski S.A.
nr 11602202 000000 0240166156
prowadzony przez Bank Millennium S.A.
z dopiskiem: MFO – imię i nazwisko (firma) inwestora
Wpłata musi nastąpić przelewem w złotych najpóźniej do ostatniego dnia przyjmowania zapisów w Transzy
Instytucjonalnej.
Jako datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na właściwy rachunek przyjmującego zapis.
Brak wpłaty w terminie określonym w Prospekcie powoduje nieważność całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza,
iż zapis jest ważny z zastrzeżeniem, że w trakcie dokonywania przydziału akcji podstawą do przydziału będzie liczba
akcji, za które została dokonana wpłata. Wpłaty na akcje nie podlegają oprocentowaniu.
W przypadku zredukowania zapisu niewykorzystana część kwoty wpłaconej tytułem opłacenia zapisu na Akcje
Oferowane zostanie zwrócona inwestorom w terminie 7 dni od dokonania przydziału akcji na rachunki bankowe lub
inwestycyjne wskazane na formularzach zapisu.
5.1.8.2. Dostarczenie akcji
Inwestor składający zapis jest zobowiązany złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania akcji na rachunku papierów
wartościowych. Złożenie dyspozycji deponowania Akcji Serii C jest równoznaczne ze złożeniem dyspozycji deponowania
Akcji Sprzedawanych oraz Praw do Akcji Serii C.
Transza Detaliczna
W dniu rozliczenia transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Oferowanych za pośrednictwem systemu
informatycznego GPW na rachunkach papierów wartościowych inwestorów składających zapisy w ramach Transzy
Detalicznej zostaną zapisane Prawa do Akcji Serii C.
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Akcje Serii C zostaną zaksięgowane na rachunkach inwestycyjnych posiadaczy Praw do Akcji Serii C po zarejestrowaniu
przez sąd zmian Statutu związanych z emisją Akcji Serii C i zarejestrowaniu Akcji Serii C przez KDPW.
Transza Instytucjonalna
Po dokonaniu przez Spółkę oraz Sprzedającego przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej Zarząd
podejmie działania mające na celu zarejestrowanie Akcji Sprzedawanych i Praw do Akcji Serii C na rachunkach
inwestycyjnych osób, którym przydzielono akcje.
Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału poprzez emisję Akcji Serii C Zarząd
podejmie działania mające na celu zarejestrowanie tych akcji przez KDPW. Wykonanie Praw do Akcji Serii C polegać
będzie na zapisaniu na rachunkach inwestorów Akcji Serii C. Za każde Prawo do Akcji Serii C znajdujące się na
rachunku inwestora zostanie zapisana odpowiednio jedna Akcja Serii C, co spowoduje wygaśnięcie Prawa do Akcji
Serii C.
5.1.9.

Opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomości

Oferta Publiczna (łącznie oferta objęcia Akcji Serii C i Akcji Sprzedawanych) dojdzie do skutku w przypadku złożenia
i opłacenia zapisów na co najmniej 1 Akcję Oferowaną, przy czym Oferta Sprzedaży (Akcji Serii A i Akcji Serii B) dojdzie
do skutku tylko w przypadku subskrybowania wszystkich oferowanych Akcji Serii C. Emisja Akcji Serii C nie dojdzie do
skutku, jeżeli:
•

do dnia zamknięcia Oferty nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na przynajmniej 1 Akcję Serii C;
lub

•

Zarząd Emitenta nie zgłosi do sądu wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Serii C w terminie 12 miesięcy od
daty zatwierdzenia przez KNF niniejszego Prospektu w terminie jednego miesiąca od dnia przydziału Akcji
Serii C;

•

Zarząd Emitenta nie zgłosi do sądu wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji Serii C w terminie jednego
miesiąca od dnia przydziału Akcji Serii C; lub

•

uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału
zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji Serii C.

O zaistnieniu powyższych okoliczności i niedojściu emisji do skutku Zarząd poinformuje w ciągu 24 godzin w formie
raportu bieżącego.
Ponadto, zgodnie z art. 439 KSH, wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych każdemu z nich
akcji zostaną wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji i pozostawione do wglądu w ciągu
następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane.
W przypadku niedojścia emisji Akcji Serii C do skutku po wprowadzeniu Praw do Akcji Serii C do obrotu giełdowego
Emitent wystąpi o zakończenie notowań Praw do Akcji Serii C na GPW w dniu podania do publicznej wiadomości
informacji o niedojściu emisji do skutku. Wówczas zwrot wpłat dokonany zostanie na rzecz inwestorów, na kontach
których będą zapisane Prawa do Akcji Serii C w dniu rozliczenia transakcji przeprowadzonych w ostatnim dniu notowań
Praw do Akcji Serii C na GPW. Kwota zwracanych wpłat zostanie ustalona w ten sposób, że liczba Praw do Akcji Serii C
znajdujących się na koncie inwestora zostanie pomnożona przez Cenę Emisyjną Akcji Serii C. Zwrot wpłat zostanie
dokonany w terminie 14 dni od ogłoszenia o niedojściu emisji do skutku na rachunki inwestycyjne, na których zapisane
były Prawa do Akcji Serii C.
Zwrot wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek.
Szczegółowe wyniki Oferty zostaną podane w trybie raportu bieżącego w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia
subskrypcji.
5.1.10. Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalność praw do subskrypcji akcji oraz
sposób postępowania z prawami do subskrypcji akcji, które nie zostały wykonane
Oferta przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.
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5.2.

Zasady dystrybucji i przydziału

5.2.1.

Rodzaje inwestorów, którym oferowane są akcje

Transza Detaliczna
Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej są osoby fizyczne i osoby
prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo dewizowe, z zastrzeżeniem, iż osoba uprawniona do składania zapisów
zobowiązana jest do posiadania rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim przyjmującym zapis lub
u depozytariusza.
Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Akcje Oferowane winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego
pochodzenia.
Transza Instytucjonalna
Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej są:
•

osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, będące zarówno
rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo dewizowe,

•

zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie.

Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Akcje Oferowane winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego
pochodzenia.
Zapisy na Akcje Oferowane składane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym, odrębnie na rzecz
poszczególnych zarządzanych przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, stanowią w rozumieniu Prospektu zapisy
odrębnych inwestorów.
Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej są inwestorzy, do których
zostaną skierowane przez Oferującego wezwania do złożenia zapisów, w którym zostanie określona liczba akcji, na
którą powinien opiewać zapis.
Ponadto do złożenia zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej uprawnieni będą inwestorzy, do których nie
zostało skierowane wezwanie do złożenia zapisów, o ile złożą zapis na co najmniej 10.000 akcji, z zastrzeżeniem braku
preferencji w przydziale akcji, o którym mowa w punkcie 5.2.3.4 niniejszego Rozdziału Prospektu.
5.2.2.

Zamiary znacznych akcjonariuszy i członków organów zarządzających, nadzorczych lub
administracyjnych Emitenta co do uczestniczenia w subskrypcji

W zakresie, w jakim jest to wiadome Emitentowi, znaczni akcjonariusze lub członkowie organów zarządzających
i nadzorczych Emitenta nie zamierzają uczestniczyć w subskrypcji w ramach Oferty.
5.2.3.

Informacje podawane przed przydziałem

5.2.3.1. Podział oferty na transze
Oferta składa się z:
•

Transzy Detalicznej, w ramach której oferowanych jest do 400.000 akcji,

•

Transzy Instytucjonalnej, w ramach której oferowanych jest do 1.600.000 akcji.

Akcje Sprzedawane i Akcje Serii C oferowane są w Transzy Instytucjonalnej łącznie bez ich rozróżniania na etapie
składania zapisów przez inwestorów. W konsekwencji inwestorom składającym zapisy w ramach tej transzy mogą być
przydzielone zarówno Akcje Sprzedawane, jak i Akcje Serii C. Intencją Emitenta i Sprzedającego jest przydzielenie
w pierwszej kolejności Akcji Serii C, a w dalszej kolejności Akcji Sprzedawanych. W Transzy Detalicznej oferowane są
wyłącznie Akcje Serii C.
5.2.3.2. Zmiana wielkości transz
Emitent może podjąć decyzję o zmianie maksymalnej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach,
w szczególności po przeprowadzeniu badania popytu na akcje. W takim przypadku informacja o maksymalnej liczbie
Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie art. 52 ust. 2
Ustawy o Ofercie Publicznej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej.
Najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień rozpoczęcia zapisów na akcje w Transzy Instytucjonalnej
Sprzedający może zrezygnować z przeprowadzenia Oferty Sprzedaży częściowo lub całkowicie. Informacja
o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oraz w związku z tym o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych i liczbie akcji
oferowanych w poszczególnych transzach zostanie podana przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje
Oferowane poprzez przekazanie informacji do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony
Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej (zgodnie z art. 54 ust. 3 i art. 52 ust. 2
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Ustawy o Ofercie Publicznej). W przypadku gdy Sprzedający podejmie decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia Oferty
Sprzedaży, we wszystkich transzach przydzielane będą tylko Akcje Serii C.
W terminie przydziału Akcji Oferowanych Emitent może podjąć decyzję o przesunięciu akcji pomiędzy transzami.
Przesunięcia między transzami mogą mieć miejsce wówczas, gdy w ramach danej transzy nie dojdzie do objęcia Akcji
Oferowanych w terminie zapisów. W takim przypadku mogą zostać przesunięte jedynie te Akcje Oferowane, które nie
zostały subskrybowane przez inwestorów w danej transzy, pod warunkiem że w drugiej transzy popyt zgłoszony przez
inwestorów przewyższył ich podaż. O dokonaniu takiego przesunięcia Emitent nie będzie przekazywał informacji w trybie
wskazanym powyżej.
5.2.3.3. Przydział akcji oferowanych w Transzy Detalicznej
Akcje w Transzy Detalicznej, po dokonaniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami zgodnie z opisem w punkcie
5.2.3.2 powyżej, zostaną przydzielone z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW.
Domy maklerskie przyjmujące zapisy na Akcje Oferowane wprowadzą do systemu informatycznego GPW zlecenia
kupna Akcji Oferowanych wystawione na podstawie prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów inwestorów. W dniu
przydziału do systemu informatycznego GPW zostanie wprowadzone odpowiednie zlecenie sprzedaży Akcji Oferowanych.
Przydział zostanie realizowany w taki sposób, że:
•

w przypadku gdy liczba Akcji Oferowanych, na jaką złożono prawidłowo opłacone zapisy w Transzy
Detalicznej, nie będzie przekraczała liczby Akcji Oferowanych objętych Transzą Detaliczną, inwestorom,
którzy złożyli zapisy w tej transzy, zostaną przydzielone akcje w liczbie, na jaką składali zapis;

•

w przypadku gdy liczba Akcji Oferowanych, na jaką złożono prawidłowo opłacone zapisy w Transzy
Detalicznej, będzie przekraczała liczbę Akcji Oferowanych objętych Transzą Detaliczną z uwzględnieniem
przesunięć między transzami, inwestorom, którzy złożyli zapis w tej transzy, zostaną przydzielone akcje na
zasadzie proporcjonalnej redukcji.

Akcje nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone inwestorom zgodnie z zasadami przydziału stosowanymi
przez GPW.
5.2.3.4. Przydział akcji oferowanych w Transzy Instytucjonalnej
Podstawę przydziału Akcji Oferowanych stanowią:
•

prawidłowo wypełniony formularz zapisu na Akcje Oferowane;

•

opłacenie zapisu zgodnie z zasadami przedstawionymi w Prospekcie.

W Transzy Instytucjonalnej w pierwszej kolejności przydzielane będą Akcje Oferowane w tej transzy, a następnie Akcje
Oferowane nieobjęte w Transzy Detalicznej po dokonaniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami zgodnie
z opisem zawartym w punkcie 5.2.3.2 niniejszego Rozdziału Prospektu.
Na podstawie „księgi popytu”, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.1.1 niniejszego Rozdziału Prospektu, zostanie
przygotowana lista wstępnego przydziału, tj. lista inwestorów, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane
w przypadku złożenia i opłacenia przez nich zapisu. Lista będzie określała liczbę Akcji Oferowanych, które zostaną
przydzielone danemu inwestorowi w przypadku złożenia i opłacenia zapisu na liczbę akcji równą liczbie określonej
w wezwaniu do złożenia zapisu.
W przypadku wystąpienia nadsubskrypcji w Transzy Instytucjonalnej, przydział Akcji Oferowanych w Transzy
Instytucjonalnej nastąpi według następujących zasad:
•

w pierwszej kolejności zostanie dokonany przydział Akcji Oferowanych na rzecz inwestorów uczestniczących
w procesie tworzenia „księgi popytu”, którzy zostali umieszczeni na liście wstępnego przydziału oraz którzy
złożą i opłacą zapis w wysokości nie mniejszej, niż określona na tej liście. Inwestorom tym zagwarantowany
zostanie przydział Akcji Oferowanych w liczbie określonej na liście wstępnego przydziału,

•

jeżeli po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze
nieobjęte Akcje Oferowane, w drugiej kolejności przydzielane będą Akcje Oferowane na rzecz inwestorów
uczestniczących w procesie tworzenia „księgi popytu”, którzy zostali umieszczeni na dodatkowej liście
wstępnego przydziału oraz którzy złożyli i opłacili zapis w wysokości określonej przez Oferującego
w wezwaniu do złożenia zapisu,

•

jeżeli po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze
nieobjęte Akcje Oferowane, w trzeciej kolejności przydzielane będą Akcje Oferowane na rzecz inwestorów
uczestniczących w procesie tworzenia „księgi popytu”, którzy zostali umieszczeni na liście wstępnego
przydziału – w odniesieniu do części zapisu, jaka przekroczyła wielkość wskazaną na liście wstępnego
przydziału lub dodatkowej liście wstępnego przydziału. W przypadku gdy nadsubskrypcja wystąpi na tym
etapie przydziału, zastosowana zostanie zasada proporcjonalnej redukcji tych części zapisów, które
przekroczyły wielkości wskazane na liście wstępnego przydziału lub dodatkowej liście wstępnego przydziału,
z uwzględnieniem Akcji Oferowanych przesuniętych z Transzy Detalicznej,
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•

jeżeli po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze
nieobjęte Akcje Oferowane, będą one przydzielane na rzecz inwestorów, którzy uczestniczyli w procesie
tworzenia „księgi popytu”, ale złożyli i opłacili zapisy w niższej wysokości, niż wskazane na liście wstępnego
przydziału. W przypadku gdy nadsubskrypcja wystąpi na tym etapie przydziału, zastosowana zostanie zasada
proporcjonalnej redukcji,

•

jeżeli po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, zgodnie z powyższymi zasadami, pozostaną jeszcze
nieobjęte Akcje Oferowane, będą one przydzielane na rzecz inwestorów, którzy nie otrzymali wezwania do
złożenia zapisu, a złożyli i opłacili zapisy – proporcjonalnie do wielkości złożonego i opłaconego zapisu.
W przypadku gdy nadsubskrypcja wystąpi na tym etapie przydziału, zastosowana zostanie zasada
proporcjonalnej redukcji.

Ułamkowe części Akcji Oferowanych nie będą przydzielane. Akcje Oferowane nieprzyznane w wyniku zaokrągleń
zostaną przydzielone kolejno tym inwestorom, których zapisy zostały zredukowane, a którzy dokonali zapisu na
największą liczbę Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej.
Przydzielenie Akcji Oferowanych w mniejszej liczbie, niż deklarowana w zapisie, nie daje podstaw do odstąpienia od
zapisu.
5.2.3.5. Sposób traktowania przy przydziale akcji
Sposób traktowania przy przydziale Akcji Oferowanych nie jest uzależniony od tego, za pośrednictwem jakiego podmiotu
dokonywane są zapisy na Akcje Oferowane.
Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej uzależniony jest od faktu uczestniczenia inwestora w procesie
budowy „księgi popytu”.
5.2.3.6. Minimalna wielkość pojedynczego przydziału
Minimalna wielkość pojedynczego przydziału nie występuje.
5.2.3.7. Termin zamknięcia Oferty
Oferta zostanie zamknięta w terminie określonym w tym Rozdziale w punkcie 5.1.3 niniejszego Rozdziału Prospektu,
z zastrzeżeniem zmiany tego terminu zgodnie z zasadami opisanymi w wymienionym punkcie.
5.2.3.8. Wielokrotne zapisy
W Transzy Detalicznej inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów z zastrzeżeniem, że suma Akcji Oferowanych, na
które opiewają zapisy złożone w jednym podmiocie przyjmującym zapisy, nie przekracza liczby wszystkich Akcji
Oferowanych w tej transzy. W przypadku przekroczenia tego limitu zapisy tego inwestora zostaną uznane za zapis na
liczbę Akcji Oferowanych równą liczbie wszystkich Akcji Oferowanych w Transzy Detalicznej.
W Transzy Instytucjonalnej inwestor może złożyć dowolną liczbę zapisów z zastrzeżeniem, że preferencjami
w przydziale objęte będą zapisy na liczbę Akcji Oferowanych określoną w wezwaniu do złożenia zapisu na Akcje
Oferowane skierowanym do tego inwestora zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 5.1.1 niniejszego Rozdziału Prospektu.
5.2.4.

Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych akcji

W dniu rozliczenia transakcji zawartych w ramach przydziału Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych
inwestorów składających zapisy w ramach Transzy Detalicznej zostaną zapisane Prawa do Akcji Serii C lub Akcje
Sprzedawane. Inwestorzy zostaną powiadomieni o tym fakcie zgodnie z regulaminem obowiązującym w domu
maklerskim przyjmującym zapis.
Akcje Serii C zostaną zaksięgowane na rachunkach inwestycyjnych posiadaczy Praw do Akcji Serii C po zarejestrowaniu
przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału poprzez emisję Akcji Serii C i zarejestrowaniu Akcji Serii C przez KDPW.
Posiadacze Praw do Akcji Serii C zostaną powiadomieni o tym fakcie zgodnie z regulaminem obowiązującym w domu
maklerskim, w którym zostaną zarejestrowane posiadane przez nich Akcje Serii C.
Po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych w Transzy Instytucjonalnej na rachunku inwestycyjnym inwestora
wskazanym w formularzu zapisu na Akcje Oferowane zostaną zaksięgowane Prawa do Akcji Serii C lub Akcje
Sprzedawane. Inwestorzy zostaną powiadomieni o tym fakcie zgodnie z regulaminem obowiązującym w przedsiębiorstwie
maklerskim, które prowadzi wskazany przez inwestora rachunek.
Ponadto, zgodnie z art. 439 KSH, wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych każdemu z nich
akcji zostaną wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji i pozostawione do wglądu w ciągu
następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane.
5.2.5.

Nadprzydział i opcja dodatkowego przydziału typu „green shoe”

Nie przewiduje się wystąpienia nadprzydziału i opcji dodatkowego przydziału.
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5.3.

Cena

5.3.1.

Wskazanie ceny, po której będą oferowane akcje

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej Emitent poda do publicznej
wiadomości zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 5.3.2. niniejszego Rozdziału Prospektu przedział cenowy,
którego górna granica będzie jednocześnie ceną maksymalną dla jednej Akcji Oferowanej, w rozumieniu art. 54 ust. 1
pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane w Transzy
Instytucjonalnej na podstawie rezultatów badania popytu na Akcje Oferowane, o którym mowa w punkcie 5.1.1.
niniejszego Rozdziału Prospektu.
Ostateczna cena Akcji Oferowanych będzie stała i jednakowa dla obydwu transz.
5.3.2.

Zasady podania do publicznej wiadomości ceny akcji w ofercie

Wysokość przedziału cenowego zostanie podana przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie aneksu do
niniejszego Prospektu, zgodnie z postanowieniami art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Informacja o wysokości ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii C oraz ceny sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostanie
podana przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej poprzez przekazanie informacji
(zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej) do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został
udostępniony Prospekt, oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
5.3.3.

Podstawa ceny emisji w przypadku ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru

Uchwałą Emisyjną Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd, w szczególności, do ustalenia ceny
emisyjnej Akcji Serii C.
5.3.4.

Porównanie opłat ze strony inwestorów w ofercie publicznej oraz efektywnych wpłat gotówkowych
dokonanych przez członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo osoby
zarządzające wyższego szczebla lub osoby powiązane w transakcjach przeprowadzonych w ciągu
ostatniego roku lub też papierów wartościowych, które mają oni prawo nabyć

Opłaty ze strony inwestorów będą równe cenie emisyjnej określonej zgodnie z pkt 5.3.3. powyżej.
Według wiedzy Spółki w ciągu ostatniego roku członkowie organów administracyjnych, zarządzających, Rady Nadzorczej,
a także osoby powiązane nie nabywały akcji Spółki.
Członkom organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub osobom powiązanym nie przysługuje prawo
nabycia jakichkolwiek akcji Spółki.

5.4.

Plasowanie i gwarantowanie (subemisja)

5.4.1.

Dane na temat koordynatorów całości i poszczególnych części oferty oraz podmiotów zajmujących się
plasowaniem w różnych krajach, w których ma miejsce oferta

Oferującym jest:
Millennium Dom Maklerski S.A.
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa
e-mail: kancelaria@millenniumdm.pl
Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klienta Millennium Domu
Maklerskiego S.A.
Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej przyjmowane będą w punktach obsługi klienta domów maklerskich,
których lista, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostanie opublikowana w formie komunikatu
aktualizującego (w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt) oraz zamieszczona na stronie internetowej Spółki oraz
Oferującego do dnia rozpoczęcia zapisów na Akcje Oferowane.
5.4.2.

Dane na temat agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe

Emitent nie przewiduje korzystania z usług agentów ds. płatności, natomiast po zatwierdzeniu Prospektu Emisyjnego
przewiduje się korzystanie z usług Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., który na polskim rynku
kapitałowym pełni funkcję głównego podmiotu świadczącego usługi depozytowe.
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5.4.3. Dane na temat podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji, oraz podmiotów, które podjęły się
plasowania oferty
Plasowaniem Oferty zajmie się Millennium Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Stanisława Żaryna 2A.
Do dnia zatwierdzenia Prospektu Emitent ani Sprzedający nie zawarli umów o subemisję usługową lub inwestycyjną.
Kwoty prowizji z tytułu plasowania uzależnione są od wartości Oferty. Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie jest znana
ani ostateczna liczba akcji, które zostaną objęte, ani też cena Akcji Oferowanych. Szacuje się, że kwota prowizji za
plasowanie nie przekroczy 700 000 zł. Koszty te zostaną poniesione przez Emitenta i Sprzedającego proporcjonalnie do
udziału Akcji Nowej Emisji i Akcji Sprzedawanych w wartości Akcji Oferowanych przydzielonych w ramach Oferty.
Emitent opublikuje informacje dotyczące całkowitych kosztów Oferty poniesionych przez Emitenta w formie raportu
bieżącego zgodnie z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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.
5.4.4. Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji
Zarząd Emitenta na mocy Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 5 sierpnia 2013 r. jest
upoważniony do zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.
Do dnia zatwierdzenia Prospektu Zarząd Emitenta nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy o subemisję usługową lub
inwestycyjną.
Ewentualna informacja o zawarciu takiej umowy zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 51 Ustawy
o Ofercie Publicznej. Informacja ta zawierać będzie warunki umowy o subemisję oraz zasady, terminy i sposób płatności
przez subemitenta.

6.

Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu

6.1.

Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie
do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach

Zarząd będzie ubiegał się o wprowadzenie Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C i Praw do Akcji Serii C do
obrotu giełdowego na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW, zwanym też rynkiem
podstawowym, a w przypadku niespełnienia kryteriów dopuszczenia na rynku podstawowym Zarząd będzie ubiegał się
o wprowadzenie ww. papierów wartościowych do obrotu na rynku równoległym.
Ponieważ Spółka zamierza ubiegać się o równoczesne wprowadzenie do obrotu na GPW Akcji Zwykłych Serii A, Akcji
Serii B oraz Praw do Akcji Serii C, zwraca się uwagę inwestorów, że w dniu 12 września 2006 roku Zarząd GPW przyjął
stanowisko, zgodnie z którym decyzje w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego instrumentów
finansowych są podejmowane po analizie obejmującej w szczególności wielkość i strukturę oferty publicznej, strukturę
własności, ewentualne umowne zakazy sprzedaży instrumentów finansowych (lock-up). Z uwagi na powyższe
inwestorzy powinni liczyć się z możliwością dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B i Akcji
Serii C nie wcześniej niż po rejestracji przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
Akcji Serii C.
Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Praw do Akcji Serii C, Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B oraz Akcji Serii C do
obrotu giełdowego w możliwie krótkim terminie, w szczególności tak, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji
Oferowanych w obrocie giełdowym znalazły się Prawa do Akcji Serii C. Emitent będzie dokonywał wszelkich czynności
zmierzających do wprowadzenia Praw do Akcji Serii C, Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B oraz Akcji Serii C do obrotu
giełdowego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które to umożliwią. Stosownie do art. 5 ust. 1 i 4 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi Emitent zawrze z KDPW umowę, której przedmiotem będzie rejestracja Akcji Zwykłych
Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Praw do Akcji Serii C. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału akcji Emitent złoży
do KDPW i GPW odpowiednie wnioski i oświadczenia umożliwiające rozpoczęcie notowań.
Warunkiem wprowadzenia Akcji Serii C Emitenta do obrotu giełdowego jest wydanie przez Sąd Rejestrowy
postanowienia o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez Sąd
Rejestrowy emisji Akcji Serii C Zarząd podejmie działania mające na celu wprowadzenie tych akcji do obrotu giełdowego.
O niespełnieniu kryterium dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym lub równoległym i rezygnacji z ubiegania się
o dopuszczenie Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C do obrotu giełdowego Emitent poinformuje przed
dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych w formie aneksu do Prospektu, a termin przydziału Akcji Oferowanych
zostanie przesunięty w celu umożliwienia inwestorom złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych
złożonego zapisu na Akcje Oferowane.
W ocenie Zarządu Akcje Zwykłe Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Prawa do Akcji Serii C będą spełniać warunki
dopuszczenia do obrotu na rynku równoległym.
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W przypadku niespełnienia kryteriów dopuszczenia na rynku podstawowym i równoległym Zarząd będzie ubiegał się
o wprowadzenie Akcji Zwykłych Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C i Praw do Akcji Serii C do alternatywnego systemu
obrotu (New Connect).

6.2.

Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta są
dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe
oferowane lub dopuszczone do obrotu

Akcje Emitenta nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

6.3.

Informacje o ewentualnej subskrypcji prywatnej papierów wartościowych tej samej klasy, co
papiery oferowane w drodze oferty publicznej lub wprowadzane do obrotu na rynku
regulowanym

Z wyjątkiem Oferty nie jest planowana subskrypcja lub plasowanie o charakterze prywatnym jakichkolwiek papierów
wartościowych Spółki.

6.4.

Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy
w obrocie na rynku wtórnym, zapewniających płynność oraz podstawowe warunki ich
zobowiązania

Emitent nie posiada zawartych umów w sprawie pośrednictwa w obrocie na rynku wtórnym mającego zapewniać
płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży.

6.5.

Informacje na temat stabilizacji cen w związku z ofertą

Emitent nie przewiduje podjęcia działań zmierzających do stabilizacji kursu akcji.

7.

Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedażą

7.1.

Dane na temat oferujących akcje do sprzedaży

Sprzedającym akcje jest Bouders Limited zarejestrowany pod adresem Lordou Vyronos, 61Lumiel Building, 4th Floor,
6023 Larnaka, Cypr, który posiada 225.000 Akcji Zwykłych Serii A, o wartości nominalnej 20 groszy każda, oraz 675.000
Akcji Serii B, o wartości nominalnej 20 groszy każda, co stanowi 18% kapitału zakładowego Spółki oraz 14,94 % ogólnej
liczby głosów Spółki.

7.2.

Liczba i rodzaj akcji oferowanych przez każdego ze sprzedających

Sprzedający zaoferuje 225.000 Akcji Zwykłych Serii A, o wartości nominalnej 20 groszy każda, oraz 675.000 Akcji
Serii B, o wartości nominalnej 20 groszy każda, co stanowi 18% kapitału zakładowego Spółki oraz 14,94% ogólnej liczby
głosów Spółki. Sprzedający zaoferuje w Ofercie wszystkie posiadane akcje Spółki.

7.3.

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”

W dniu 24 lipca 2013 r. akcjonariusze Spółki Tomasz Mirski i Marek Mirski złożyli Oferującemu oświadczenia, na mocy
których zobowiązali się wobec Oferującego, że w terminie 12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na
rynku regulowanym nie dokonają sprzedaży żadnej z posiadanych przez siebie w dniu złożenia oświadczenia akcji
Spółki bez zgody Oferującego oraz że nie zawrą żadnej umowy, która skutkowałaby lub mogłaby skutkować (np.
dotycząca obciążenia akcji) przeniesieniem własności akcji Spółki przed upływem powyżej wskazanego terminu (umowa
typu lock-up).
Powyższe ograniczenia zbywalności akcji nie dotyczą sprzedaży akcji Spółki:
–

osobie będącej akcjonariuszem Spółki na dzień złożenia oświadczenia,

–

w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji, z wyłączeniem wezwania ogłaszanego na
podstawie art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Akcjonariusze odpowiadają wobec Oferującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania dotyczącego
ograniczenia zbywalności akcji na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, czyli za szkodę
spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umów.
W dniu 19 sierpnia 2013 r. Sprzedający zobowiązał się wobec Oferującego (umowa typu lock-up), że w okresie od daty
pierwszego notowania akcji Spółki do daty upływu 6 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło pierwsze notowanie akcji
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Spółki, nie dokona sprzedaży żadnej Akcji Sprzedawanej bez zgody Oferującego, z wyjątkiem sprzedaży Akcji
Sprzedawanych:
–

osobie będącej akcjonariuszem Spółki na dzień złożenia oświadczenia,

–

w odpowiedzi na wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, z wyłączeniem wezwania ogłaszanego na
podstawie art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej,

–

poza rynkiem regulowanym, jeżeli średnia cena sprzedaży jednej akcji Spółki nie będzie niższa o więcej niż
o 10% od średniej arytmetycznej ważonej wolumenem obrotu kursu akcji Spółki z okresu 3 miesięcy przed
datą tej transakcji, a jeżeli okres ten będzie krótszy niż 3 miesiące – od średniej arytmetycznej ważonej
wolumenem obrotu kursu akcji Spółki z całego okresu notowania akcji Spółki.

Sprzedający zobowiązał się również, że nie zawrze żadnej umowy, która skutkowałaby lub mogłaby skutkować
(np. dotycząca obciążenia Akcji Sprzedawanych) przeniesieniem własności Akcji Sprzedawanych przed upływem
powyżej wskazanego terminu.
Sprzedający odpowiada wobec Oferującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania dotyczącego
ograniczenia zbywalności akcji na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, czyli za szkodę
spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umów.

8.

Koszty emisji lub oferty

Emitent przewiduje, że łączne szacunkowe koszty emisji Akcji Serii C wyniosą około 673 tys. zł i pokryte zostaną
w całości przez Emitenta.
Tabela. Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii C (w tys. zł)
Wyszczególnienie

Razem

Koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem kosztu doradztwa i oferowania

489

Szacunkowy koszt promocji planowanej Oferty

169

Inne koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty Publicznej
(druk Prospektu, ogłoszenia obligatoryjne, opłaty KNF, KDPW i GPW)
Razem

60
718

Źródło: Emitent

Koszty związane z oferowaniem Akcji Sprzedawanych pokryte zostaną przez Sprzedającego.
Koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością
nominalną.
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9.

Rozwodnienie

9.1.

Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą

Tabela. Rozwodnienie kapitału w wyniku emisji Akcji Serii C*
Wyszczególnienie

Liczba akcji

Akcje Uprzywilejowane Serii A

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie akcji

Udział w ogólnej
liczbie głosów

1 025 000

2 050 000

16,80%

28,77%

225 000

225 000

3,69%

3,16%

Akcje serii B

3 750 000

3 750 000

61,48%

52,63%

Akcje serii C

1 100 000

1 100 000

18,03%

15,44%

Ogółem

6 100 000

7 125 000

100,00%

100,00%

Akcje Zwykłe Serii A

Źródło: Oferujący, na podstawie danych uzyskanych od Emitenta.

Tabela. Rozwodnienie kapitału w wyniku oferty Akcji Serii C w ujęciu struktury akcjonariatu**
Akcjonariusze

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie akcji

Udział w ogólnej
liczbie głosów

Przed Ofertą
Tomasz Mirski

2 100 000

2 625 000

42,00%

43,57%

Marek Mirski

2 000 000

2 500 000

40,00%

41,49%

Bouders Limited

900 000

900 000

18,00%

14,94%

Ogółem

5 000 000

6 025 000

100,00%

100,00%

Po Ofercie**
Tomasz Mirski

2 100 000

2 625 000

34,43%

36,84%

Marek Mirski

2 000 000

2 500 000

32,79%

35,09%

Bouders Limited

0

0

0,00%

0,00%

Nowi akcjonariusze

2 000 000

2 000 000

32,79%

28,07%

Ogółem

6 100 000

7 125 000

100,00%

100,00%

Źródło: Oferujący, na podstawie danych uzyskanych od Emitenta.
* Dane w tabeli zostały podane przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie Akcje serii C
** Dane w tabeli zostały podane przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie Akcje serii C oraz wszystkie Akcje Sprzedawane zostaną
sprzedane

9.2.

Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą
w przypadku, gdy dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą skierowanej do nich nowej oferty

Oferta nie jest skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy.
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10. Informacje dodatkowe
10.1. Opis zakresu działań doradców związanych z emisją
Oferujący
Millennium Dom Maklerski S.A. pełni rolę oferującego i jest podmiotem odpowiedzialnym za pośredniczenie
w proponowaniu przez Spółkę nabycia Akcji Serii C.
Millennium Dom Maklerski S.A. realizuje również czynności o charakterze doradczym, mające na celu przygotowanie
i organizację Oferty, w tym:
•

przygotowanie i obsługa zatwierdzenia Prospektu dotyczącego Oferty Akcji Serii C oraz dopuszczenia Akcji
Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C i Praw do Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym;

•

przygotowanie i obsługa emisji Akcji Serii C.

Millennium Dom Maklerski S.A. jest również odpowiedzialny za sporządzenie Prospektu w częściach wskazanych
w Rozdziale III pkt 1.3. Prospektu.
Doradca Prawny
Wardyński i Wspólnicy sp. k. pełni funkcję doradcy prawnego Emitenta – opis zakresu prac został przedstawiony
w Rozdziale III punkt 1.4 Prospektu.
Audytor
ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Krakowie jest związana z Emitentem umową, na podstawie której
w procesie upublicznienia akcji pełniła następujące czynności:
•

identyfikację różnic pomiędzy polskimi a międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR);

•

doradztwo przy przekształceniu Sprawozdań Finansowych MFO S.A. za lata 2010, 2011, 2012 na MSR;

•

badanie historycznej informacji finansowej za lata 2010-2012 zgodnie z MSR.

10.2. Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych
biegłych rewidentów oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport
Z wyjątkiem historycznych informacji finansowych oraz prognozy wyników finansowych pozostałe informacje zawarte
w Prospekcie nie podlegały badaniu bądź przeglądowi przez biegłych rewidentów.

10.3. Dane na temat eksperta
W Dokumencie Ofertowym nie zamieszczono żadnego oświadczenia lub raportu osoby określanej jako ekspert.

10.4. Potwierdzenie, że informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone; źródła
tych informacji
W Dokumencie Ofertowym nie wykorzystano informacji uzyskanych od osób trzecich.
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1. Statut
Tekst jednolity Statutu

„STATUT MFO S.A.
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1.

Firma Spółki brzmi „MFO Spółka Akcyjna”.

2.

Spółka może używać firmy w skrócie „MFO S.A.” oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.
§ 2.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Kożuszki Parcel, gmina Sochaczew, województwo mazowieckie.
§ 3.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 4.
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
§ 5.
Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także
uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§ 6.
Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
–

Produkcja metali (24)

–

Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (25)

–

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (28)

–

Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z)

–

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11 .Z)

–

Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

–

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)

–

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41)

–

Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42)

–

Roboty budowlane specjalistyczne (43)

–

Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (46.7)

–

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)

–

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)

–

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.52.Z)

–

Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.4)

–

Magazynowanie i przechowywanie towarów (52.10)

–

Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C)

–

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68)
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–

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

–

Doradztwo związane z zarządzaniem (70.2)

–

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

–

Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)

–

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)

–

Reklama (73.1)

–

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)

–

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)

–

Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.1)

–

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)

–

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3)

–

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
(77.40.Z)

–

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
(82.99.Z)
§ 7.

Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają uzyskania zezwolenia lub
koncesji właściwych organów państwowych, będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia
lub koncesji.
§ 8.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 (jeden milion) złotych i dzieli się na:
(a)

1.250.000 (milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy)
każda, oznaczonych od numeru A 0000001 do A 1250000, z czego 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć
tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A 0000001 do A 1025000 są akcjami imiennymi
uprzywilejowanymi, a 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A
1025001 do A 1250000 są akcjami zwykłymi na okaziciela; każda akcja imienna serii A jest uprzywilejowana w ten
sposób, że na jedną akcję imienną przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

(b)

3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej
0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, oznaczonych od numeru B 0000001 do B 3750000.
§ 9.

1.

Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi.

2.

Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A
przypadają po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
§ 10.

1.

Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje
na okaziciela powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania.

2.

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na podstawie uchwały Zarządu za zgodą Rady
Nadzorczej Spółki. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.

3.

Po dokonaniu zamiany akcji Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt
dotyczący zmiany Statutu celem jego dostosowania do aktualnej liczby akcji poszczególnych rodzajów.
§ 11.

Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
§ 12.
1.
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2.

Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać
w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji
umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału
zakładowego.

3.

Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

4.

Spółka może nabywać akcje celem ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów określonych przez właściwe
przepisy.
§ 13.

1.

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub przez
podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego
Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może zostać dokonane poprzez przeznaczenie na ten cel
środków z kapitałów rezerwowych oraz kapitału zapasowego, zgodnie z uregulowaniami Kodeksu spółek
handlowych.

2.

Obniżenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej
akcji lub poprzez umorzenie części akcji.
§ 14.

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa oraz warranty
subskrypcyjne.
§ 15.
Akcje Spółki są zbywalne.

III ORGANY SPÓŁKI
§ 16.
Organami Spółki są:
•

Walne Zgromadzenie,

•

Rada Nadzorcza,

•

Zarząd.

A. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
§ 17.
Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 18.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
§ 19.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
§ 20.
1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady
Nadzorczej lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć
procent) kapitału zakładowego.

2.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia
wniosku zgodnie z ust. 1.

3.

Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza:
(a)

w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym
w powyższym § 19; lub

(b)

jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym ust. 2.
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4.

Niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 1 – 3, od momentu, w którym Spółka stanie się spółką publiczną,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać również zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co
najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. W takim wypadku
akcjonariusze zwołujący Walne Zgromadzenie wyznaczają przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie dokonać ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
w trybie przewidzianym przepisami prawa.
§ 21.

1.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały
kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia
uchwały.

2.

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą
żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

3.

Dopuszcza się możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, na warunkach szczegółowo określonych przez Zarząd. W przypadku podjęcia decyzji
o umożliwieniu akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, Zarząd jest zobowiązany poinformować akcjonariuszy, przy wykorzystaniu strony internetowej
Spółki, o zakresie, w jakim ten udział będzie możliwy oraz o wymogach i ograniczeniach, które są niezbędne do
identyfikacji akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w celu zapewnienia sprawności obrad oraz
bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

4.

Decyzję o udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz
podejmuje na własne ryzyko i nie może wysuwać roszczeń wobec Spółki z tytułu realizacji swoich praw, chyba że
roszczenia te wynikają z niezachowania należytej staranności przez Spółkę w zakresie przygotowania i organizacji
Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
§ 22.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych
akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
§ 23.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu,
o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
§ 24.
1.

2.
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Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
(1)

podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat,

(2)

połączenie lub przekształcenie Spółki,

(3)

rozwiązanie i likwidacja Spółki,

(4)

podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

(5)

ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

(6)

tworzenie i znoszenie funduszy celowych,

(7)

zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,

(8)

zmiana Statutu Spółki,

(9)

emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,

(10)

wybór likwidatorów,

(11)

wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki
lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

(12)

rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub uprawnionych akcjonariuszy,

(13)

uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone
w przepisach prawa lub w Statucie, z zastrzeżeniem, że nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego
lub udziału w nieruchomości przez Spółkę nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
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§ 25.
Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami
o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również
w sprawach osobowych.

B. RADA NADZORCZA
§ 26.
1.

Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób, a od momentu, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Rada
Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia
Spółki. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.

2.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólną kadencją.

3.

W okresie, gdy akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki
i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Kryteria niezależności ustalone zostaną
w regulaminie Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na tym rynku
regulowanym.

4.

Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie do Rady Nadzorczej kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej
składa na piśmie oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności.

5.

Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa powyżej, przez cały
okres kadencji. Niezależny członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Spółki
o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności.

6.

Niespełnienie lub utrata statusu niezależności w trakcie kadencji przez któregokolwiek z niezależnych członków
Rady Nadzorczej nie powoduje ani wygaśnięcia mandatu, ani nie wpływa na możliwość wykonywania swych
kompetencji przez Radę Nadzorczą.

7.

Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego
powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże co
najmniej 3 (trzech), a od momentu, gdy Spółka stanie się spółką publiczną 5 (pięciu) członków, jest zdolna do
podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu.

8.

Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez
członka Rady Nadzorczej, co spowoduje spadek liczby członków Rady Nadzorczej poniżej minimum wymaganego
Statutem, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, mogą
w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu
dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech
miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów
upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na
powyższych zasadach.
§ 27.

1.

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

2.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i zastępcę Przewodniczącego.

3.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności
zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego
przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

4.

Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady
Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności najstarszy wiekiem członek nowo wybranej Rady Nadzorczej.

5.

Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbywać co najmniej cztery razy w roku.

6.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie
Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

7.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym skutecznym powiadomieniem, chyba
że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego
7 (siedmio) dniowego powiadomienia.

8.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniu, oddając swój głos na
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w sposób opisany w zdaniu poprzednim
nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
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9.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem Rady Nadzorczej w trybie pisemnym
lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; dopuszczalne jest także
głosowanie pisemne w sprawie uchwały poprzez wykorzystanie bezpiecznego podpisu elektronicznego. Uchwała
podjęta w sposób opisany w zdaniu poprzednim jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali
powiadomieni o treści uchwały.
§ 28.

1.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2.

Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych
uprawnień Rady Nadzorczej należy:

3.

4.
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(1)

badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków
Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;

(2)

monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu
wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
monitorowanie niezależności biegłego rewidenta;

(3)

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu
Spółki lub całego Zarządu Spółki;

(4)

uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki i ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;

(5)

zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet);

(6)

wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych;

(7)

wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na okaziciela;

(8)

wyrażenie zgody na emisję papierów dłużnych, dla której nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia,
w drodze uchwały określającej podstawowe zasady emisji; szczegółowe warunki emisji określi każdorazowo
Zarząd w swojej uchwale;

(9)

wyrażenie zgody na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych o cenie nabycia lub
wartości objęcia powyżej 5% (pięciu procent) kapitałów własnych Spółki;

(10)

wyrażenie zgody na wniesienie wkładu lub wstąpienie w prawa i obowiązki wspólnika spółki osobowej albo
zawarcie lub przystąpienie do spółki cywilnej, jeżeli w wyniku takiej czynności Spółka zobowiązana będzie
do wydatku o wartości powyżej 5% (pięciu procent) kapitałów własnych Spółki;

(11)

wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze
sobą transakcji, o łącznej wartości powyżej 5% (pięciu procent) kapitałów własnych Spółki, nie przewidzianych
w planie finansowym Spółki (budżet) zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
Postanowienie to nie dotyczy umów handlowych związanych z bieżącą działalnością Spółki.

W okresie gdy papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę będą dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym oraz gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków zadania komitetu audytu, o
którym mowa w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym lub jakimkolwiek akcie prawnym zastępującym powyżej
wskazaną ustawę, mogą zostać powierzone całej Radzie Nadzorczej. Do zadań Rady Nadzorczej w tym zakresie
należeć będzie, w szczególności:
(1)

monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki oraz wykonywanie czynności rewizji
finansowej, poprzez m.in. monitorowanie procesu przygotowania sprawozdań finansowych oraz
monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę;

(2)

monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, jeżeli został powołany,
oraz zarządzania ryzykiem poprzez m.in. przegląd, przynajmniej raz w roku, procedur kontroli wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami, a także
ocena przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem oraz przedstawianie rekomendacji w tym zakresie;

(3)

monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej poprzez m.in. monitorowanie niezależności
audytora w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań oraz omawianie z audytorem przebiegu
procesu audytu;

(4)

monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług innych niż wykonywanie czynności rewizji finansowej.

Rada Nadzorcza może powoływać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń,
określając zakres ich działania.
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§ 29.
1.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2.

Zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

3.

Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania
czynności nadzorczych.

4.

Rada Nadzorcza ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma
prawo zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki, chyba że odrębne przepisy prawa uniemożliwiają
dostarczenie takiej informacji. Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki.
§ 30.

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest zwykła większość głosów, to jest większość głosów
oddanych „za” uchwałą, gdzie głosy „wstrzymujące się” nie są wliczane do kworum (nie mają wpływu na wynik
głosowania). W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały, głos decydujący ma Przewodniczący
Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności decyduje głos osoby przewodniczącej posiedzeniu Rady Nadzorczej
Spółki.

C. ZARZĄD
§ 31.
1.

Zarząd Spółki składa się z jednego do sześciu osób powoływanych na wspólną kadencję. W skład Zarządu
wchodzą: Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu składającego się więcej niż z jednej osoby również członkowie
Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

2.

Zarząd Spółki powołuje Rada Nadzorcza, określając liczbę członków Zarządu na każdą kadencję oraz funkcję, jaką
powołana do Zarządu Spółki osoba ma pełnić w Zarządzie. Zmiana funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki nie jest
dopuszczalna bez uprzedniego odwołania danej osoby z Zarządu Spółki.

3.

Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji.
§ 32.

1.

Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, niezastrzeżone ustawą lub niniejszym
Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

3.

Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

4.

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie,
dwóch członków Zarządu działających łącznie, członek Zarządu działający wraz z Prokurentem.

5.

Zarząd może ustanowić prokurę łączną.
§ 33.

Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera w imieniu Spółki umowy
z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze
uchwały jednego lub więcej członków Rady do dokonania takich czynności prawnych, jeżeli określiła wcześniej ich
treść.

IV RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 34.
1.

Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy,
w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy
osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

2.

Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego
Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe.

3.

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
(a)

kapitał zapasowy;

(b)

inwestycje;
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4.

(c)

dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;

(d)

dywidendy dla akcjonariuszy;

(e)

inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki jest upoważniony 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.
§ 35.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
§ 36.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne
obowiązujące przepisy prawa.”
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CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 12.11.2013 godz. 15:15:31
Numer KRS: 0000399598
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

20.10.2011

Ostatni wpis

Numer wpisu

7

Sygnatura akt

WA.XIV NS-REJ.KRS/32178/13/729

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Data dokonania wpisu

31.10.2013

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej

SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 017195803, NIP: 8371605871

3.Firma, pod którą spółka działa

MFO SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat SOCHACZEWSKI, gmina SOCHACZEW, miejsc. KOŻUSZKI
PARCEL

2.Adres

ul. ---, nr 70 A, lok. ---, miejsc. KOŻUSZKI PARCEL, kod 96-500, poczta SOCHACZEW, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

------

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
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Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1

AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.09.2011R., NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE UL.NOWY ŚWIAT 53, REPERTORIUM A NR 5266/2011

2

11-07-2013 R., REPERTORIUM A NR 2669/2013, JOLANTA MONIKA NIEDZIELA - NOTARIUSZ W
WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA MONIKA NIEDZIELA MAGDALENA
KARCZEWSKA-WOŹNICA, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. E. PLATER 20 LOK. 8,00-688
WARSZAWA
DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU ZASTĄPIONO W CAŁOŚCI NOWĄ TREŚCIĄ.

3

05.08.2013R. REPERTORUIM A NR 2943/2013 MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŻNICA,
NOTARIUSZ W WARSZAWIE KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA MONIKA NIEDZIELA,
MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŻNICA UL. EMILII PLATER 20 LOK. 8, 00-688 WARSZAWA,
ZMIENIONO: § 8 LIT. (A), USTALONO NOWY TEKST JEDNOLITY

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka

NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki

------

4.Czy statut przyznaje uprawnienia
osobiste określonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub
majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału NIE
w zysku?

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1.Określenie okoliczności powstania

PRZEKSZTAŁCENIE

2.Opis sposobu powstania spółki oraz
informacja o uchwale

PRZEKSZTAŁCENIE MFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄW MFO SPÓŁKA
AKCYJNA UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.08.201 IR., ZAPROTOKOŁOWANĄ
PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA DORA W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. NOWY ŚWIAT 53 W
WARSZAWIE; AKT NOT. REPERTORIUM A NR 4905/2011.

3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu

------

Ochrony Konkurencji i Konsumentów o
zgodzie na dokonanie koncentracji

Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
1

1.Nazwa lub firma

"MFO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Nazwa rejestru, w którym podmiot
był zarejestrowany

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze

0000177199

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr

******

5.Numer REGON

017195803

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
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Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego

1 000 000,00 ZŁ

2.Wysokość kapitału docelowego

1 000 000,00 ZŁ

3.Liczba akcji wszystkich emisji

5000000

4.Wartość nominalna akcji

0,20 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału
wpłaconego

1 000 000,00 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego

------

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów

Rubryka 9 - Emisja akcji
1

1.Nazwa serii akcji

A

2.Liczba akcji w danej serii

1250000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

1.025.000 AKCJI IMIENNYCH OZNACZONYCH OD NUMERU A 0000001 DO A 1025000
UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
225.000 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA OZNACZONYCH OD NUMERU A 1025001 DO A 1250000

2

1.Nazwa serii akcji

B

2.Liczba akcji w danej serii

3750000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11
1.Czy zarząd lub rada administrująca są

NIE

upoważnieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych?

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do

ZARZĄD

reprezentowania podmiotu
2.Sposób reprezentacji podmiotu

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ POPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE,
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CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MIRSKI

2.Imiona

TOMASZ JAKUB

3.Numer PESEL/REGON

77063001037

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład

NIE

zarządu została zawieszona w
czynnościach?

2

3

7.Data do jakiej została zawieszona

------

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

CZERWIŃSKI

2.Imiona

JAKUB

3.Numer PESEL/REGON

80101514358

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PIEKUTOWSKI

2.Imiona

ADAM MAREK

3.Numer PESEL/REGON

76052400075

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

RADA NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

226

1.Nazwisko

MIRSKI

2.Imiona

MAREK STANISŁAW

3.Numer PESEL

52110804218

1.Nazwisko

KADEJ-BARWIK

2.Imiona

MARLENA

3.Numer PESEL

84032200029

1.Nazwisko

PIETKIEWICZ

2.Imiona

MARCIN

3.Numer PESEL

79101606877

1.Nazwisko

BRUDZIŃSKI
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4

5

2.Imiona

SŁAWOMIR

3.Numer PESEL

58091902639

1.Nazwisko

CHMURA

2.Imiona

TOMASZ

3.Numer PESEL

73092501458

Rubryka 3 - Prokurenci
1

1.Nazwisko

ZDZIESZYŃSKA

2.Imiona

RENATA ANNA

3.Numer PESEL

75010409082

4.Rodzaj prokury

PROKURA ŁĄCZNA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM, LUB DWÓCH
PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy

1

24, , , PRODUKCJA METALI

2

25, , , PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I
URZĄDZEŃ

3

28, , , PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

4

29, 20, Z, PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I
NACZEP

5

33, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

6

33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

7

33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

8

41, , , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

9

42, , , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

10

43, , , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

11

46, 7, , POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA

12

46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

13

47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH

14

47, 52, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA

15

49, 4, , TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z

PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

PRZEPROWADZKAMI

MFO S.A.

16

52, 10, , MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

17

52, 24, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

18

68, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

19

69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

20

70, 2, , DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

21

71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
TECHNICZNE
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22

71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

23

72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

24

73, 1, , REKLAMA

25

74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

26

74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

27

77, 1, , WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

28

77, 32, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

29

77, 3, , WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH

30

77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z
WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

31

82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentu

Nr kolejny w
polu

Data złożenia

Za okres od do

1.Wzmianka o złożeniu
rocznego sprawozdania
finansowego

1

21.06.2012

01.01.2011-31.12.2011

2

04.07.2013

01.01.2012 - 31.12.2012

2.Wzmianka o złożeniu opinii
biegłego rewidenta

1

*****

01.01.2011-31.12.2011

2

*****

01.01.2012 - 31.12.2012

3.Wzmianka o złożeniu uchwały 1
lub postanowienia o
2
zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego

*****

01.01.2011-31.12.2011

*****

01.01.2012 - 31.12.2012

4.Wzmianka o złożeniu
sprawozdania z działalności
podmiotu

1

*****

01.01.2011-31.12.2011

2

*****

01.01.2012 - 31.12.2012

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
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Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
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Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 12.11.2013
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl
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Załącznik nr 3. Formularz zapisu na Akcje
FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE
Niniejszy formularz stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela spółki MFO S.A. oferowane w Ofercie. Przedmiotem
Oferty jest 225.000 Akcji Zwykłych Serii A, 675.000 Akcji Serii B sprzedawanych przez Sprzedającego oraz 1.100.000
Akcji Serii C (nowej emisji) o wartości nominalnej 0,20 złoty każda. Podstawą prawną emisji Akcji Serii C jest uchwała
nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05.08.2013 r.
1.

Imię i nazwisko lub firma osoby prawnej: .....................................................................................................................

2.

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedziba i adres osoby prawnej: ................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.

Adres do korespondencji: ............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

4.

Osoba fizyczna – seria i numer dowodu osobistego/paszportu oraz PESEL/data urodzenia: .....................................

5.

Osoba prawna – numer KRS, numer REGON lub inny numer identyfikacyjny: ...........................................................

6.

Rodzaj transzy: Transza Detaliczna

7.

Cena Akcji Oferowanej: ............................................................................................................................................ zł

8.

Liczba akcji objętych zapisem: ............. (słownie: ....................................................................................................... )

9.

Kwota wpłaty na akcje: ...............zł (słownie: .............................................................................................................. )

Transza Instytucjonalna

10. Wskazanie rachunku do zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części (dotyczy tylko Transzy Instytucjonalnej):
rachunek nr ..................................................................................................................................................................
prowadzony przez ........................................................................................................................................................
(pełna nazwa podmiotu prowadzącego rachunek)
11. Adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje: .............................................................
......................................................................................................................................................................................
Oświadczenia osoby składającej zapis
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Prospektu spółki MFO S.A. i akceptuję warunki Oferty. Oświadczam, że
zapoznałem(am) się z brzmieniem Statutu Spółki i akceptuję jego treść. Oświadczam, że zgadzam się na przydzielenie
mniejszej liczby akcji, niż objęta zapisem, lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia Oferty oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości,
iż przysługuje mi prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Oświadczam, że wyrażam zgodę
na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową moich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym
przeze mnie zapisem na akcje MFO S.A. przez dom maklerski przyjmujący zapis Oferującemu, Emitentowi oraz
Sprzedającemu, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej oraz że upoważniam te podmioty do
otrzymania tych informacji.

Data i podpis składającego zapis

Data, pieczęć i podpis przyjmującego zapis

Dyspozycja Deponowania Akcji
Wypełniają jedynie podmioty składające zapisy w Transzy Instytucjonalnej.
Ja, niżej podpisany(a), proszę o zdeponowanie przydzielonych mi akcji na moim rachunku inwestycyjnym
nr .......................................................................... prowadzonym przez ..............................................................................

Data i podpis składającego dyspozycję

MFO S.A.

Data, pieczęć i podpis przyjmującego dyspozycję
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Załącznik nr 4. Definicje i objaśnienia skrótów
Akcje Oferowane

Akcje Serii C i Akcje Sprzedawane, które będą przedmiotem Oferty na podstawie
Prospektu

Akcje Sprzedawane

do 675.000 Akcji Serii B i do 225.000 Akcji Zwykłych Serii A oferowanych
do sprzedaży przez Sprzedającego

Akcje Zwykłe Serii A

225.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii A o wartości nominalnej
0,20 zł każda

Akcje Uprzywilejowane Serii A

1.025.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Emitenta serii A o wartości
nominalnej 0,20 zł każda

Akcje Serii B

3.750.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii B o wartości nominalnej
0,20 zł każda

Akcje Serii C, Akcje Nowej Emisji

akcje zwykłe na okaziciela Emitenta serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda,
które zostaną wyemitowane w oparciu o Uchwałę Emisyjną

Biegły Rewident

ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka komandytowa

Data Prospektu

oznacza dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu przez Komisję Nadzoru
Finansowego

Doradca Prawny

Wardyński i Wspólnicy sp. k.

Dz.U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dyrektywa 2003/71/WE

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r.
w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub
dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę
2001/34/WE

Emitent, MFO, MFO S.A., Spółka

MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel

Giełda, GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna

Kodeks Cywilny, KC

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, ze zm.)

Kodeks Spółek Handlowych, KSH

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

Kodeks Karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, ze zm.)

Komisja, KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

MSR

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

NBP

Narodowy Bank Polski

Oferujący, Millennium DM S.A.

Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

PDA, Prawo do Akcji,
Prawo do Akcji Serii C

Papier wartościowy w rozumieniu art. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi, z którego wynika prawo do otrzymania Akcji Serii C

Publiczna Oferta, Oferta

Publiczna oferta objęcia 1.100.000 Akcji Serii C i publiczna oferta sprzedaży Akcji
Sprzedawanych

Publiczna Oferta Akcji Serii C,
Oferta Akcji Serii C

Publiczna oferta objęcia 1.100.000 Akcji Serii C

Publiczna Oferta Sprzedaży,
Oferta Sprzedaży

Publiczna oferta sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Sprzedającego

PLN, zł, złoty

Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej

POK

Punkt Obsługi Klienta

Prawo Bankowe

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 665, ze zm.)

Prawo Dewizowe

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178)

MFO S.A.
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Prospekt, Prospekt Emisyjny

Niniejszy prospekt emisyjny, będący jedynym prawnie wiążącym dokumentem
zawierającym informacje o Emitencie oraz Akcjach Oferowanych, sporządzony
zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie

PSR

Polskie Standardy Rachunkowości

Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza
Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki

Rada Nadzorcza MFO S.A.

Regulamin Giełdy

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 stycznia
2006 r., który wszedł w życie z dniem 24 stycznia 2006 r.

Rozporządzenie o Prospekcie

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażające
Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie
i publikacji takich prospektów oraz upowszechniania reklam

Rozporządzenie o Rynku
i Emitentach

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań
giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na
tym rynku (Dz.U. z 2010 r. Nr 84, poz. 547)

Sprzedający

Bouders Limited, zarejestrowany pod adresem Lordou Vyronos, 61 Lumiel
th
Building, 4 Floor, 6023 Larnaka, Cypr

Sąd Rejestrowy

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Statut, Statut Emitenta,
Statut Spółki

Statut MFO S.A.

Uchwała Emisyjna

Uchwała nr 3 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 sierpnia 2013 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
w całości prawa poboru akcji serii C i zmiany Statutu Spółki

UE

Unia Europejska

Ustawa o KRS

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity
tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, ze zm.)

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem
Finansowym

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U.
Nr 157, poz. 1119)

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem
Kapitałowym

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U.
Nr 183, poz. 1537)

Ustawa o Obrocie Instrumentami
Finansowymi

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

Ustawa o Ofercie Publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539)

Ustawa o Ochronie Konkurencji
i Konsumentów

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.
Nr 122, poz. 1319, ze zm.)

Ustawa o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych, UPDOF

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst
jednolity – Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.)

Ustawa o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych, UPDOP

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst
jednolity – Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.)

Ustawa o Podatku od Czynności
Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych
(tekst jednolity – Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399, ze zm.)

Ustawa o Rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst – Dz.U.
z 2013 roku, poz. 330, ze zm.)

WZA, Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, Walne
Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MFO S.A.

Zarząd, Zarząd Emitenta,
Zarząd Spółki

Zarząd MFO S.A.

Zarząd Giełdy

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
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Załącznik nr 5. Lista sformułowań technicznych i branżowych użytych w treści
Prospektu
Profile/ kształtowniki
zimnogięte

profile stalowe L, C, U, O, [] bądź Ω-kształtne, produkowane w technologii stopniowego
zaginania płaskiej taśmy stalowej przez urządzenie kształtujące, składające się ze
stacji roboczych wyposażonych w rolki kształtujące

Profile okienne

profile stalowe zimnogięte, wykonane z blachy płaskiej, przeznaczone jako wzmocnienie
usztywniające, umieszczane wewnątrz profili plastikowych PCV, stanowiących ramy
okienne i drzwiowe

Profile specjalne

profile stalowe zimnogięte, wykonane z blachy płaskiej o grubości od 1,8 do 4,0 mm,
ogólnego zastosowania w różnych branżach, np. jako konstrukcje regałów, podłóg
i sufitów podwieszanych, szynoprzewody, prowadnice, kanały wentylacyjne, burty
samochodowe i inne

Profile dziurowane

profile specjalne, które w trakcie procesu produkcyjnego poddane zostały obróbce
mechanicznej, polegającej na wybijaniu przez prasę hydrauliczną symetrycznych
otworów umiejscowionych wzdłuż ściany spodniej bądź ścian bocznych profilu

Profile spawane

profile stalowe zimnogięte, wykonane z blachy płaskiej, zamknięte, o przekroju
poprzecznym kwadratu bądź prostokąta, w których linia zamknięcia, czyli styku
krawędzi blachy stalowej, uzupełniana jest wzdłużnie spawem ciągłym

Profile GK

profile stalowe zimnogięte, wykonane z blachy płaskiej o grubości od 0,4 do 0,6 mm,
przeznaczone do budowy konstrukcji lekkich ścian działowych i sufitów podwieszanych,
do montażu okładzin z płyty gipsowo-kartonowej, stosowane w branży budowlano-montażowej

Cienkościenne profile
dwuścienne

profile stalowe zimnogięte, wykonane z blachy płaskiej zaginanej do wewnątrz o 180
stopni i przetłoczonej przez rolkę zębatą na styku krawędzi, a następnie poddanej
procesowi kształtowania, dla uzyskania lekkich profili o podwójnych ściankach

Profile termoizolacyjne

profile stalowe zimnogięte, wykonane z blachy płaskiej oraz wkładki poliuretanowej
umieszczonej pomiędzy ściankami profilu, przeznaczone do zastosowania jako
konstrukcyjny element termoizolacyjny, cechujący się zmniejszoną przepuszczalnością
termiczną, poprawiającą charakterystykę energetyczną stolarki otworowej PCV

Stolarka otworowa PCV

okna i drzwi zbudowane z ram i ościeżnic wykonanych z profili plastikowych/polichlorku
winylu, usztywnionych od środka profilami stalowymi

Blachy płaskie

ocynkowane bądź czarne blachy stalowe, powstałe w wyniku zimnego bądź gorącego
walcowania, nawijane szpulowo w kręgi stalowe, które poddawane są dalszej obróbce
polegającej na odcinaniu poprzecznym bądź przecinaniu wzdłużnym dla uzyskania
arkuszy bądź taśm stalowych do profilowania

MFO ECO technology

opracowana i wdrożona przez Emitenta technologia produkcji profili stalowych,
polegająca na przetłoczeniu taśmy stalowej za pomocą rolek zębatych dla zwiększenia
jej sztywności, nośności i odporności na skręcanie; objęty ochroną wzór przemysłowy
i znak towarowy Emitenta

Profilarka/ linia profilująca/
linia kształtująca

zespół urządzeń zestawionych w ciągu technologicznym do produkcji giętych na zimno
profili z taśmy stalowej, na który składa się rozwijak, napędzane stacje zaopatrzone
w rolki kształtujące, prasa hydrauliczna, system odcinania nadążnego, system stołów
odkładczych, system sterowania, system bezpieczeństwa i alternatywne zestawy
narzędzi pomocniczych

Ciętarka

linia do przecinania wzdłużnego kręgów stalowych na węższe taśmy stalowe, na którą
składa się rozwijak, system noży krążkowych i grzebieni oraz nawijak

MFO S.A.

Prospekt Emisyjny
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